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Koningsdag 2019
  

Beste inwoners van Blaaksedijk, Heinenoord en Goidschalxoord,
27 april de verjaardag van koning Willem-Alexander, gaan we ook dit jaar weer volop vieren. Voor het eerst 

sinds lange tijd gaan we weer zelf een tent neerzetten op Koningsdag, zodat we in Heinenoord ook weer 
feestelijk kunnen uitpakken. Wij organiseren deze dag voor onze dorpskernen Heinenoord, Blaaksedijk en 
Goidschalxoord waar we met elkaar wonen en natuurlijk voor alle mensen die gezellig willen aanschuiven. 

Gezelligheid met elkaar, daar draait het deze dag toch om? Voor nieuwe inwoners een prima gelegenheid om 
kennis te maken met de sfeer van het dorp en voor de mensen met meer geschiedenis in ons dorp een prima 

dag om oude banden aan te halen.
  

Wij als Oranjevereniging, “Nederland en Oranje”, doen dit werk al vele jaren met plezier. Naast de viering 
van Koningsdag staan er door het jaar heen diverse activiteiten op de agenda waarbij de Oranjevereniging een 

rol speelt. Die activiteiten geven kleur aan ons dorp en het is mooi om te zien dat er ook zoveel jeugd tijd wil 
investeren om leuke dingen voor het dorp te organiseren. 

Een feest als Koningsdag komt er niet vanzelf en vraagt ook budget voor de activiteiten. Het is helaas niet zo 
dat we dit met de zeer beperkte subsidie vanuit de gemeente kunnen doen. Gelukkig zijn er verschillende 
sponsoren en adverteerders die ons ondersteunen. Daarnaast hebben we als Oranjeverenging een trouw 

ledenbestand en dat hebben we hard nodig. Eigenlijk zou ieder gezin in ons dorp lid moeten zijn. Meehelpen 
mag, graag zelfs, onze leden hebben geen verdere verplichtingen dan de financiële ondersteuning.

Graag tot ziens bij onze activiteiten! 

Oranjevereniging ”Nederland en Oranje” 
Vera Aardoom, André v.d. Berg, Arie v.d. Berg, Charlene Biesheuvel, Nadya Hoogerboord, Hans Kort, Bob van 

der Linden, Henk Luijendijk, Truus Middelhoek, Jolanda Schellaars en Marlien Terlouw.

N.B. De Oranjeverenging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook. Deelname aan de in het 
programma genoemde activiteiten geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.
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UITGEBREID PROGRAMMA: WWW.NEDERLANDENORANJE.NL

VRIJDAG 26 APRIL vanaf 16:30 

VORSTENAVOND
VORSTENKOST • SENIOREN & ALLE LEEFTIJDEN BINGO 

POLDERZANGERS DEN DRIESPRONG

AFTRAP KONINGSDAG • ATTENT-ONTBIJT • CLOWN JOPIE & TANTE ANGELIQUE 
PREATHUIS • KONINKLIJKE MODESHOW • KNUTSEL FRUTSEL PLEIN 
FOODTRUCK FESTIVAL • KAMPIOENSCHAP SPIJKERBROEKHANGEN 

HOEKSCHE WAARDSE TRUCKERS • ZESKAMP • ORANJE GARDE 
HEINENOORDSE TENT QUIZ • DRESSED UP KARAOKE • KINDERDISCO

ZATERDAG 27 APRIL vanaf 9:30 

KONINGSFEEST

ZATERDAG 27 APRIL vanaf 20:00

KNALFUIF
DANSEN OP GOOD TIMES ‘80 & ’90 DISCO, FUNK, SOUL EN POP

MET DJ’S GEBROEDERS BEVER
GRATIS ENTREE

FEESTTENT • HEINENOORD
KONINGSDAG



editie 2019   |   Nederland en Oranje krant   |   3 

Editie:  
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5.000 exemplaren

Verspreiding:
Heinenoord, Blaaksedijk en 
Goidschalxoord

Contact: 
nederlandenoranje@gmail.com

Beste inwoners van de Hoeksche Waard,

Graag wil ik Koning Willem-Alexander, namens onze gemeente Hoeksche Waard, van harte feliciteren met zijn 52ste 
verjaardag. Wij wensen de Koning en zijn familie vandaag een bijzonder plezierige dag toe in Amersfoort en uiteraard 
later op de dag ook in de familiekring. In de Hoeksche Waard maken wij er met elkaar ook een gezellig verjaardagsfeest 
van.

Een nieuwe gemeente is zo’n beetje als een nieuwe woning. Je verheugt je erop de woning te kunnen betrekken. Maar 
je oude woning laat je toch met enige weemoed achter. Sommige spullen neem je mee om de nieuwe woning in te 
richten, ze horen bij de familiegeschiedenis, andere doe je weg of je verkoopt ze bijvoorbeeld op de vrijmarkt op 
Koningsdag. 

De jonge gemeente Hoeksche Waard bestaat nog maar sinds 1 januari 2019 en kent nog weinig tradities. Het bestuur is 
ambitieus en maakt graag samen met u mooie plannen voor de toekomst. Toch leunt de gemeente zeker in het eerste jaar 
van haar bestaan nog op een aantal oude tradities. Het schrijven van het voorwoord voor de programma-boekjes van de 
Hoeksche Waardse Oranjeverenigingen is er één van. Ik voel me vereerd en spreek mijn dank uit dat ik als eerste 
burgemeester van de Hoeksche Waard dit voorwoord mag schrijven. 

Een andere traditie was de uitnodiging van de Oranjeverenigingen aan het college van burgemeester en wethouders om 
bij de aubade aanwezig te zijn. Hierin komt dit jaar al verandering. Het college redt het helaas niet om in alle dorpen 
tegelijkertijd aanwezig te zijn. Wij hebben hier een oplossing voor bedacht door ieder dorp aan een wethouder te 
koppelen. En misschien dat ook raadsleden op deze dag de gemeente vertegenwoordigen. Op deze manier kunnen we 
op Koningsdag de start van de festiviteiten op veel plaatsen toch meebeleven.

Steun uw Oranjevereniging voor slechts €10,-
  

We proberen elk jaar weer een leuk en gezellig programma neer te zetten ter gelegenheid van Koningsdag. 
Een groot gedeelte van onze activiteiten kunnen we gelukkig (nog steeds) gratis aanbieden. Naast de inzet 

van vrijwilligers en leden van onze vereniging is de invulling van deze dag echter niet mogelijk zonder extra 
geld. Dat geld krijgen wij bij elkaar dankzij de adverteerders en uw bijdrage. Bent u nog geen lid, maar vindt 

u ook dat de viering van Koningsdag op de huidige wijze voortgezet kan en moet worden? Lever dan 
onderstaande bon ingevuld in op 26 of 27 april a.s. bij onze vereniging.

Ik ben van plan om op 27 april samen met mijn echtgenote diverse dorpen te 
bezoeken, zodat wij ons kunnen onderdompelen in de Hoeksche Waardse 
feestvreugde. Onze Oranjeverenigingen maken mooie programma’s en 
organiseren fantastische feesten, dat is mij inmiddels wel duidelijk geworden. 
Ik verheug me erop om met eigen ogen te aanschouwen hoe Koningsdag in de 
Hoeksche Waard wordt gevierd.

Mijn grote waardering en dank aan de besturen van de Oranjeverenigingen en 
de vele vrijwilligers die er een flinke klus aan hebben gehad om voor u van 
Koningsdag een mooie dag te maken. U kunt uw waardering laten blijken door 
mee te doen aan de gezellige activiteiten in uw dorp. Misschien komen we 
elkaar tegen op één van de vrijmarkten, in de feesttenten of bij de straatspelen. 
Er is genoeg te doen voor iedereen.

Namens het college van gemeente Hoeksche Waard wens ik u allen een 
feestelijke Koningsdag!

Burgemeester Peter van der Velden.

Voorwoord Burgemeester

Ja, ik steun “Nederland en Oranje”
Lever dit ingevulde formulier in bij de muntverkoop. U wordt dan dit jaar 

nog lid en kan gebruik maken van onze acties
Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats: 



VEILIGHEIDSADVISEUR ADR/RID
SPECIALIST GEVAARLIJKE STOFFEN

IMDG CONSULTANT
IATA CONSULTANT

– Werkkleding
– Handschoenen 
– Oogbescherming 
– Hoofdbescherming
– Gehoorbescherming 

www.dbworkwear.nl

– Werklaarzen 
– Werkschoenen 
– Sokken 
– Onderhoud 
– Accessoires 

www.dbfootwear.nl

Boonsweg 41a - 3274 LH  Heinenoord
T  0186 769 061 - E  db@dbworkwear.nl

ADVIES – SERVICE – KWALITEIT

Looking better,
Feeling save.

DB FootWear,
Dat staat!



Het bestuur
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Koningsdag 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door:
  

Arie Kersten Aanhangwagens  Attent/Spar Nelemans   Auto Binnenmaas 
Auto Wüst      Bakkerij Voordijk Heinenoord   BeneVia Groep BV  
Bloem en groenprojecten   Bureau Kaliber      Cafetaria IJssalon ‘t Hoekie
Crea-fleur      DB WorkWear     DJ Edward Daroc
Euser Speciaal-transport b.v.  Genmark      Fysiotherapie Heinenoord 
Hans Haandrikman Tuinen   Happy Flower     HB Vegetables 
Horeca Hoeksche Waard   Hotel-Restaurant De Hoogt   Hugo de Hovenier
JB Productions     K@ppercino     Lin’s lounge & chocolat bar 
LIV Bodyfashion    MG Automotive     M. van Marle consultancy  
Nu:Rotterdam     ODKO reclame     Padero      
Personeelsdiensten Hoeksche Waard R. van Galen Veegservice    Restaurant ‘t Land van Wale 
Schildersbedrijf Aardoom    Skyvision      Stukadoor Binnenmaas   
Tekstschrijvers.nl B.V.    Tennisvereniging Heynkensort   Terlouw Dieselcenter 
Time Out Catering & Verhuur   Tuinbedrijf Haandrikman    Tuinderij en weekendwinkel Hoek  
Van Herk Fruit     Werkspijkerbroek.nl    Woonwinkel Natuurlijk Thuis   
Yvonne’s Huid-en voetverzorging  Zorgwaard
 

Onze Oranjevereniging bestaat al wat jaartjes en door de jaren heen 
zijn onze activiteiten flink uitgebreid. We organiseren door het hele 
jaar activiteiten die toegankelijk moeten zijn voor iedereen uit ons 
dorp. Het zal jullie niet verbazen dat deze organisatie niet door één 
of twee man gedaan kan worden. In 2019 kunnen we in totaal weer 
rekenen op 27 vrijwilligers/bestuursleden die zich belangeloos 
inzetten voor één of meerdere activiteiten.

Het bestuur is opgedeeld in de volgende groepen:
1. Het algemeen bestuur, bestaande uit twaalf bestuursleden
2. Jong Oranje Comité, bestaande uit elf bestuursleden
3. Heinenoord Live, bestaande uit zeven bestuursleden

Voor Koningsdag en de Herdenking Gevallenen zetten we alle 
vrijwilligers in die mee willen helpen. Naast de vaste vrijwilligers 
kunnen we ook een beroep doen op mensen die voor een specifiek 
onderdeel tijdens een activiteit ingezet willen worden.

We zijn ook supertrots op iedereen die zich inzet en we merken dat 
er nog steeds mensen zich aanmelden om een klein of soms grote 
taak op zich te nemen. Heb je zin om mee te doen of wil je wat 
informatie? Spreek gerust een van onze vrijwilligers aan of meld je 
aan op onze website:

www.nederlandenoranje.nl



De nieuwe B-Klasse is te koop vanaf € 36.357,-. Deze consumentenprijs is inclusief BPM, BTW, geadviseerde kosten 
rijklaar maken, recyclingsbijdrage en registratiekosten. Brandstofverbruik, gecombineerd: 6.2 l/100km. CO2-emissie 
(g/km) gecombineerd: 142 g/km.

Voor kosten en leveringsvoorwaarden, zie autowust.nl.

Koninklijk onderscheidend.

AutoWüst Oud-Beijerland
Jan van der Heijdenstraat 29
3261 LE
tel. 0186 - 618 455.

AutoWüst Hellevoetsluis 
Rijksstraatweg 38
3223 KA 
tel. 0181 - 331 233.

AutoWüst Dordrecht
Mijlweg 81
3316 BE
tel. 078 - 617 7000.
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Flashback



w w w . d e h o o g t . n l

Raadhuisstraat 3
3299 AP Maasdam

Tel 078-6761811
E-mail info@dehoogt.nl



Niels Terlouw Lotte den Otter Koen Vieveen Daan Vieveen

Jorik Koijck Remco v/d Berg

Minke SchouwinkTim Aardoom

Matthijs Terlouw Bram Schurg

Paul en Vicky v/d Boogaard Arie Luijendijk Damien Menheere Lotte Luijendijk
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Jong Oranje Comité 
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Programma Vorstenavond

Programma 
vrijdag 26 april

16:30 - 18:00 uur
Seniorenbingo

Op vrijdag 26 april starten we om 16.30 uur met een seniorenbingo. Dit zullen twee 
ronden worden met vier prachtige prijzen per ronde. De bingo kost € 5,- voor twee 
bingokaarten. Een extra setje kost € 2,50. De bingoboekjes zijn die middag in de 

feesttent te verkrijgen.

18:00 - 19:00 uur
VorstenKost 

Om 18.00 uur wordt er een koningsmaal geserveerd. Een heerlijk driegangendiner 
verzorgd door restaurant ’t Land van Wale. Senioren, maar ook mensen van alle andere 

leeftijden mogen bij dit koningsmaal aanschuiven.

Kaartjes voor het koningsmaal kosten €15,- en zijn te koop bij Happy Flowers, 
Emmastraat 12 in Heinenoord. Er is een beperkte hoeveelheid kaarten, dus wees er 

snel bij. OP = OP

19:00 - 23:00 uur
Bingo (alle leeftijden)

Na dit heerlijke diner starten we met de bingoavond voor iedereen en net als 
voorgaande jaren wordt dit gepresenteerd door het vertrouwde gezicht Mariëlle 

Schouwink.

Een boekje met vijf spelletjes kost € 10,- en een extra boekje kost € 5,-.
Per spelletje zijn er vier schitterende prijzen te winnen. De bingoboekjes zijn die avond 

in de feesttent te verkrijgen.

Opties voor korting op vertoon van uw lidmaatschapskaartje:
Seniorenbingo: een setje van twee bingokaarten voor de seniorenbingo + twee 

drankjes
of

Avondbingo: een boekje van vijf bingokaarten voor de avondbingo.

Polderzangers Den Driesprong
De muzikale omlijsting wordt deze avond verzorgd door Polderzangers Den Driespong. 

Gedurende de avond zullen zij diverse optreden geven om in de feeststemming te 
komen.

Ondanks dat we dit jaar in een tent zitten, kunt u hier heerlijk genieten! 
Gemakkelijke stoelen, tafels en een kachel. De bar is vlakbij dus het ontbreekt u aan 

niets. 
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Programma Koningsdag
Programma 

Zaterdag 27 april

9:30 uur
Aftrap Koningsdag

De officiële start van Koningsdag 2019 met het 
Wilhelmus en vlaghijsen.

9:45 - 10:45 uur
Attent-ontbijt

We kunnen de dag pas echt goed beginnen met een gevulde maag. Daarom hebben we de Attent bereid 
gevonden om ons te helpen met een heerlijk Attent-ontbijt. We beginnen met het ontbijt om 9:45 uur. Je 

kunt deelnemen aan deze gezellige opening van de dag door je op te geven bij de Attent.
De kosten zijn € 2,50 p.p.

10:00 - 11:00 uur
Clown Jopie 

Traditiegetrouw komt Clown Jopie samen met Tante Angelique weer een spetterend optreden geven. Dit 
keer in onze enige echte feesttent. Zorg dus dat je er op tijd bij bent! Ook aan de (groot)ouders en 

verzorgers is gedacht, zij kunnen namelijk genieten van het Attent-ontbijt en het Praethuis. 

11:00 - 12:00 uur
Praethuis

Verse koffie of thee met een heerlijke oranje tompouce van Bakkerij Voordijk verkrijgbaar aan de bar.

11:00 - 11:30 uur
Koninklijke modeshow 

Wie mag zichzelf Koning en Koningin van Heinenoord noemen voor een hele dag? Trek je mooiste jurk aan 
of ga strak in het pak. Creativiteit en een eigen stijl worden gewaardeerd. Meld je om 11:00 uur in de tent 

en wie weet ben jij de nieuwe Willem-Alexander of Máxima.

12:00 - 14:30 uur
Knutsel frutsel plein

We hebben dan een aantal knutsels klaarliggen waar de kinderen zich op kunnen uitleven. Dit is geheel 
gratis. Dit jaar hebben we daar ook een challenge aan toegevoegd en wel het ‘Heinenoords Wereldrecord 
slinger maken’. We proberen dan een zo lang mogelijke slinger te maken van papier. Het zou natuurlijk 

geweldig zijn als we daarmee in de krant zouden komen! Kom gezellig kijken en laat je creatieve geest los!

12:00 - 23:00 uur
Foodtruck festival

Tijdens zo’n leuk dag- en avondprogramma wil je natuurlijk niet meer naar huis. Met drie leuke foodtrucks 
die voor de feesttent staan is alles aanwezig om in de feeststemming te blijven. Zie pagina 15 voor meer 

info.
 

12:00 - 18:00 uur
Heinenoords Kampioenschap Spijkerbroekhangen

Blijf jij het langste hangen? Doe gratis mee en maak kans op een broek van werkspijkerbroek.nl

12:20 uur
Doortocht Hoeksche Waardse Truckers

Verschillende vrachtwagens zullen de dijk passeren met 
verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Zij rijden door 

onze gemeente via de Goidschalxoordsedijk,
de Dorpsstraat en de Blaaksedijk.
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Programma Koningsdag
Programma 

Zaterdag 27 april

13:00 - 15:00 uur
Zeskamp

Koningsdag nieuwe stijl maar toch met de vertrouwde zeskamp, want wat zou een koningsdagviering zijn 
zonder een zeskamp? We zullen dit jaar de zeskamp houden in de buitenlucht en we hebben superleuke 

spellen uitgezocht. Kun je tegen een stootje, ben je een teamspeler en wil je graag winnen? Geef je dan op 
voor de zeskamp! Stel een team samen van zes deelnemers en verzin een naam, geef je vooraf of op de dag 

zelf op bij de organisatie of via het formulier op de website.
Minimale leeftijd om deel te nemen is acht jaar en ben je ouder dan veertien dan mag je niet meer meedoen. 

Natuurlijk mag je dan wel meehelpen met de organisatie van de zeskamp.

13:00 - 13:30 uur
Oranje Garde

De Oranje Garde zal ons dit jaar verrassen met een muzikaal optreden. Helaas hebben wij dit jaar afscheid 
moeten nemen van de ochtendoptocht door het dorp door het teruglopend aantal deelnemers voorgaande 

jaren en om nieuwe invulling te geven aan Koningsdag 2019.
Wij willen de Oranje Garde hierbij hartelijk danken voor de prettige samenwerking tijdens die prachtige 

muzikale optochten door ons mooie Heinenoord.

15:00 - 16:30 uur
Heinenoordse Tent Quiz

Terug van weggeweest: de strijd der titanen! Na het succes van ‘Ik hou van Heinenoord’ vonden we het tijd 
worden voor een nieuw onderdeel. Elke groep ontvangt een werkboek en heeft tot 16:30 uur de tijd om 

zoveel mogelijk opdrachten te voltooien. 
Om 20:00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt en die ontvangt van de organisatie € 50,- aan 

consumptiemunten. Wil je kans maken om die te winnen? Maak dan een team van minimaal vier en 
maximaal tien personen. Opgeven kan via de website, mail of op de dag zelf. Let op er is een plek voor 

maximaal twaalf groepen, dus geef je snel op! Deelname is gratis!
 

16:30 - 18:00 uur
Dressed up Karaoke

Droom je al jaren van je ontdekking als popster, zing je de tegels van de muur in je douche maar kun je de 
tekst niet onthouden, dan is dit je kans. Dit jaar geen talentenjacht, maar een echte Dressed up Karaoke. 

Lekker ongegeneerd meebrullen op Hollandse meezingers of uit je dak gaan met je favoriete nummer. Het 
kan allemaal tijdens Dressed up Karaoke. De deelnemer die het beste zijn of haar nummer uitvoert, kan 
rekenen op een mooie prijs. Kom je verkleed als je favoriete artiest dan is er voor jou een gegarandeerde 
plek in de Wall of Fame Heinenoord (geldt ook voor je bandleden). Daag je vrienden uit om mee te doen. 

Inschrijven is gratis, meedoen is onbetaalbaar, geef wel even door welk nummer je wilt doen.

19:00 - 20:00 uur
Kinderdisco

Een enthousiaste groep vrijwilligers organiseert sinds enkele jaren een kinderdisco in Joeno. Om de zes 
weken is het feest voor alle kinderen uit groep 3 tot 8 woonachtig in Heinenoord, Goidschalxoord en 

Blaaksedijk. Elke disco heeft zijn eigen thema, maar ook leuke prijzen en spelletjes. Speciaal voor 
Koningsdag gaan we de disco organiseren in de feesttent. Toegang is gratis en lekkers is aan de bar te koop.

20:00 uur
Prijsuitreiking Heinenoordse Tent Quiz en Kampioenschap Spijkerbroekhangen

20:00 - 00:00 uur
Knalfuif

Een feest op Koningsdag is in heel Nederland een traditie. Dit jaar sluit ook Heinenoord aan en wordt er een 
Koninklijke Knalfuif georganiseerd in de feesttent. De deejays Gebroeders Bever draaien dansplaten van de 

jaren ‘80 en ’90. Met disco, funk en pop krijgen ze de dansvloer gegarandeerd in beweging. Trek je 
disco-outfit uit de kast, zet je afro-pruik op en doe je dansschoenen aan. Op deze Knalfuif leef je je uit op 

bekende dansplaten vergezeld door een dik geluid en lichtshow.
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Foodtrucks
Rollend Genieten

In een oude paardentrailer worden heerlijke 
producten verkocht die vers gerookt worden in een 

rookoven.
Geniet van verse en zelf bereidde producten, zoals:

- smoked pork belly 
- pulled pork & chicken  

- smoked ham
- American hotdog 

- smoked American burger 
- gepofte/smoked aardappel 

What's Tomorrow Food
Met een enthousiast team serveert What’s Tomorrow 

Food vers bereidde gerechten uit een crunchy 
caravan. Kom lekker smikkelen van:

- verse mosselen
- pasta met vis

- versgesneden frietjes
- visburgers

Kripik
‘Indisch eten met een twist’ wordt geserveerd 

vanuit een bakbrommer. Geniet van de heerlijke 
verse Indonesische specialiteiten van Warung 

Kripik, zoals:
- soto soup
- gado gado

- saté
- kip

- vegetarische loempia’s



Boonsweg 3a, 3274 LH Heinenoord
Tel. (0186) 60 31 88
www.autobinnenmaas.nl

Kolenbranderstraat 6a, 2984 AT Ridderkerk
Tel. (0180) 41 76 99
www.autoridderkerk.nl SERVICE

KLANT IS KONING BIJ AUTO BINNENMAASKONING BIJ AUTO BINNENMAASKLANT IS KONING BIJ AUTO BINNENMAAS
Uw Nissan dealer voor de Hoeksche Waard en omgeving

Innovation
that excites

KIJK OOK OP DENISSANWINKEL.NL

Scherpe aanbiedingen op nieuwe Nissan (voorraad) modellen.
Een groot aanbod jonge occasions.
Tevens Kia Service dealer.
Ook uw partner voor leasing en verzekering.



Wij houden van oranje!
Al jaren ondersteunen wij met trots koningsdag in Heinenoord.
Verzeker je zelf van een leuke koningsdag, dan zorgen wij voor de rest.

Namens BeneVia,
Fijne koningsdag!

Persoonlijk en deskundig advies over uw 
verzekeringen, hypotheek en pensioen. Neem 
vrijblijvend contact met ons op.
www.benevia.nl - 0186 60 30 33



Openingstijden:

maandag: 
15.00 - 21.00 uur

dinsdag/zaterdag:
11.30 - 22.00 uur

zondag:
gesloten

Cafetaria ‘t Hoekie
Emmastraat 10

3274 AC  Heinenoord
0186 - 600 249
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Herdenking 4 mei
Monument “Moeder”

Het monument “Moeder” is in 1950 opgericht in de berm van de 
Rijksweg Blaaksedijk-Krooswijk (nu provinciale weg N217) in 

Heinenoord. 

Dit was precies op de plaats waar op zondag 18 februari 1945, 
zonder vorm van proces, tien mannen, als maatregel van vergelding 
werden neergeschoten. Aan beide zijden van het monument staan 

vijf bomen die samen de tien neergeschoten personen symboliseren. 
Het monument verwoordt het diep menselijke dat ligt opgesloten in 
de kreet “MOEDER!“, die luidkeels werd geroepen door één van de 

tien neergeschoten mannen. 

Op de voorzijde van het voetstuk staat:
MOEDER ...

ZIJ VIELEN VOOR EN DOOR HET VERZET 1940 – 1945
Hoe kon de mens de wens
Tot leven ooit teniet doen?

Hier klonk de kreet van één
Die voor tien makkers sprak.

Op de zijkant van het voetstuk zijn de namen van slachtoffers 
vermeld waaraan het monument meer speciaal is gewijd. 

Vrij overgenomen uit:
Herdenkingsuitgave van de Federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche 
Waard. Een uitgebreid boekwerkje over de Oranje-Bevrijdingstocht (1946-1960) 

en het Monument voor Gevallenen te Heinenoord (“Moeder”).

Programma 4 mei 2019 Herdenking Gevallenen
Op zaterdag 4 mei 2019 vindt een herdenkingsplechtigheid plaats bij het monument 
“Moeder” langs de secundaire weg N217. 

Het programma is als volgt:
18:45 uur  Ontvangst van de deelnemers aan de stille tocht in de foyer van het 
  multifunctioneel gebouw ’De Tienvoet’.
19:25 uur Vertrek vanuit ’De Tienvoet’ via de Dorpsstraat en de Oud-Heinenoordseweg   
  naar het monument “Moeder” langs de secundaire weg N217. We houden    
  even stil bij de begraafplaats.
19:53 uur Korte toespraak door Oranjevereniging ”Nederland en Oranje” gevolgd    
  door voordracht gedicht.
19:55 uur Toespraak door wethouder Piet van Leenen van gemeente Hoeksche Waard.
19:58 uur  Het spelen van ’The Last Post’.
20:00 uur twee minuten stilte gevolgd door het hijsen van de vlag, het zingen van het    
  Wilhelmus en de kranslegging. Na de kranslegging mogen de kinderen een    
  kaarsje aansteken en/of bloemen bij het monument leggen.
20:20 uur  Einde van de plechtigheid en terugtocht naar ’De Tienvoet’. 
20:30 uur Gelegenheid voor een kopje koffie/thee in ’De Tienvoet’.

Het voor te dragen gedicht tijdens de Herdenking wordt gekozen uit de inzendingen voor ’Dichter bij 4 mei’.



S P E C IA A L  T R A N S P O RT 

Speciaal transport voor Graafmachines, Boten, 
Bouwmaterialen, Units, Machines, Containers.

Nijverheidsweg 36 | 3274 KJ Heinenoord
Tel. 0186-601110 | info@euser-transport.nl

www.euser-transport.nl

Emmastraat 2d
3274 AC Heinenoord

  

0186-602040

REVALIDEREN ?

Wij zijn er voor u

Neemt u voor meer informatie contact op met onze zorg- en dienstbemiddelaars: 078 -6769225

Dat kan bij Zorgwaard 
Revalidatie in Oud-Beijerland.
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Zeepkistenrace

Zeepkistenrace
De Zeepkistenrace is een vaste traditie geworden binnen Heinenoord 
en omstreken. Afgelopen editie waren er maar liefst twintig 
deelnemers met elk een zelfgebouwd voertuig. Het initiatief is 
ontstaan vanuit het Jong Oranje Comité. Zij wilden een nieuw 
evenement organiseren waar jong en oud aan deel kon nemen. En wat 
een succes bleek dat te zijn!

Al ver voor de zomervakantie zijn de bestuursleden van het Jong 
Oranje Comité van start gegaan met de voorbereidingen. Een 
dergelijk evenement organiseren is namelijk een hele klus. Locatie 
regelen, vergunningen aanvragen, sponsoren werven, jury formeren, 
parcours bedenken, etc. Met ondersteuning en hulp van een aantal 
bestuursleden uit het Oranjebestuur is alles goed gekomen. Het is voor 
iedereen elk jaar weer een enorm leerzaam project.

Voorafgaand aan de race zijn alle zeepkisten gecontroleerd op 
veiligheid en benodigde eisen door een strenge, doch rechtvaardige 
jury. Op de dijk aan de Hofweg (voor de ingang van restaurant ’t Land 
van Wale) werd een parcours aangelegd voorzien van strobalen en 
obstakels. Om het spannender te maken, was het parcours voorzien 
van een starthelling en drempel op de weg naar beneden. De 
deelnemers werden vervolgens ingedeeld in categorieën en gingen de 
strijd met elkaar aan. Uiteraard was er ook weer een heel mooie prijs 
te winnen voor originaliteit.

Zaterdag 31 augustus 2019 staat de Zeepkistenrace weer op onze 
agenda. We hopen dat u allen de deelnemers weer komt aanmoedigen 
of uiteraard zelf aan de klus gaat om een eigen zeepkist te maken. 
Ook jongeren/volwassenen die mee willen helpen met de organisatie 
zijn van harte welkom!
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Heinenoord Live

Foto burgemeester

Heinenoord Live
Met de zesde editie Heinenoord Live op de agenda, kijken we terug op een 

een vijftal geslaagde evenementen. Vorig jaar was het 5-jarig jubileum
 en hadden we het plan opgevat om groter uit te pakken dan de voorgaande 
jaren. Hier op terug kijkend kunnen we concluderen dat dat wel gelukt is en 

dat de Heinenoord Live-jubileumeditie een succes was.

Toch komt dit succes niet uit de lucht vallen daar moeten wel wat voor doen. 
We merken dat de bezoekers van het evenement vaak niet door hebben wat 

er allemaal bij komt kijken om Heinenoord Live te organiseren. Daarom 
willen we even van de gelegenheid gebruikmaken om u inzicht te geven in 

hoe het evenement tot stand komt. 

Zoals jullie wel gemerkt hebben, stonden er borig jaarr twee tenten in plaats 
van één, gelukkig heeft Herwin Schouwink ons daarmee geholpen en hadden 
we naast de feesttent ook een chill-tent met inrichting. Daarnaast konden we 
ook weer op Jim Vodegel rekenen die een koelcontainer regelde en deze is 
door Euser Transport op zijn plaats gezet. Bijna als vanzelfsprekend regelde 

Peter Terlouw weer de aggregaat, toch niet geheel onbelangrijk voor het 
evenement.

De afspraak met ‘t Land van Wale was ook snel gemaakt. Jeroen van der Sluis 
regelde ook het eten voor de vrijwilligers. Marco van Es sponsorde voor de 

derde keer op rij het podium en heeft ook voor het grote achterdoek gezorgd. 
Omdat we tijdens het jubileumjaar het geluid optimaal wilde hebben, heeft 

Aart Groenendijk de organisatie hiervan op zich genomen en konden we niet 
klagen over dat we niet hoorbaar waren.  

Laten we de bands ook niet vergeten, zij komen op een paar 
consumptiebonnen na vrijwillig en kosteloos spelen. Charlene Biesheuvel en 

Jan Pott zijn het aanspreekpunt voor de bands en samen met Theo Vet 
regelen ze line-up. InBev sponsorde de bar en de drinkbekers. Andre v/d Berg 
is als medeorganisator all round inzetbaar en weet hoe we de juiste hekken en 
het afzetmateriaal kunnen lospeuteren bij de gemeente. Achter de schermen 

wordt er door Henk Luijendijk en Peter Neuteboom hard gewerkt om de 
vergunningen en sponsoren weer mee te krijgen.

Maar laten we ook de 25 vrijwilligers niet vergeten, zij zorgen er voor dat alles 
vlekkeloos verliep op de dag zelf. Natuurlijk vergeten we in dit stukje wel 

iemand te noemen; dus bij dezen aan iedereen die zijn steentje bijdraagt aan 
Heinenoord Live: BEDANKT en ga zo door!

Voor de bezoekers van Heinenoord Live: jullie zijn het beste publiek dat wij 
ons kunnen wensen. 

Tot 21 september 2019, zelfde tijd, zelfde plaats.
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A a r d o o m b.v.
sc hild ers- en  g lasz ettersbedrij f

Schildersbedrijf Aardoom B.V. in Heinenoord 
is een ruim 150 jaar oud familiebedrijf

Schilderwerk
Nieuw en onderhoud schilderwerk zowel binnen als buiten
met deskundig onderhoud en kleuradvies

Glaszettersbedrijf
Het juiste advies voor leveren en plaatsen van 

Kwaliteit producten
Al vanaf de oprichting in 1890 is Boonstoppel Verf
onlosmakelijk verbonden met schildervakmanschap

Erkend schilderskeurmerk
Met de Erkende Betere Schilder bent u zeker van kwaliteit, goede leverings- 
voorwaarden, garantie en een permanent klanttevredenheidsonderzoek

www.schildersbedrijfaardoom.nl
Tel 0186-601443 


