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Lid: Adriaan Nuij  W. de Jagerstraat 46 493292 

Jan van de Bok Patrick Nuij 

Paula Bolkenbaas  Gert Orgers  

Jan Kurvink  

27 maart  Bingo    

Locatie: Haegse Huus                                                                                                         

27 april  Koningsdag  

Locatie: Voorstraat   

5 mei  Bevrijdingsfeest 

Locatie: IJsbaan 

2 t/m 5 juni Avondvierdaagse  

20 juni Aspergetocht  

20 en 21  

Augustus 

Huttendurp  

Locatie: IJsbaan 

3 November Jaarvergadering  

30 januari 2016 Oliebollen verkoop  

Wilt u meer informatie over onze sponsoren neem dan een kijkje op onze website:  

Www.vos-web.nl 

Leo's Autoservice Dirksland TBP electronics Dirksland 

Modern Ouddorp Strandcafe  de Zeester 

Motel de Goedereede t Haegse Huus Stellendam 

Multimate van Damme t Wapen van Stellendam 

Musica edu arta Pianoschool van Toor Taxi Donkersloot V.O.F. 

Nagelsalon Monique Theetuin de Halve Maan 

Oost Ouddorp Trinoxx B.V. 

Oosters Scheepsreparatiebedrijf Van Dam Inbraakbeveiling 

Piosson & Cuisine Van der Kooij Dirksland 

Pannekoekhuis de Platte Hap Ouddorp Van Helden Praktische Marketing 

Pedicuresalon Marry Verkeersschool Cees Koert Dirksland 

Pedicuresalon Marjolijn Verzijl Notarissen 

Pekaar & Partners Vis- en Mosselhandel Habrakken& ZN 

Petech B.V. Voeding Gezondpraktijk Arda Joppe 

Plus Tessemaker Westhoeve Potatoes 

Profinan Adviesgroep Noorthoek Wilma Noorthoek Tuinadvies 

Rabobank Goeree Overflakkee Wings Chinees& Snack 

Reko Industrial Equipment Wissekerke Techniek Wismate V.O.F. 

Restaurant de Zeemeeuw Wolwinkel  het Zwarte Schaap 

Restaurant Expo Haringvliet Woningbouw vereniging Beter Wonen  

S.O.S. fashion Ouddorp Goedereede 

Salon Beauty Lounge Stellendam Zeilmakerij Stellendam 

Schavicast B.V. Zwembad Zuiderdiep 

Schildersbedrijf J. Bakker & Zn Peter Witte Onderhoudsdienst 

Schoonheidsalon Silk Skin  

Schot groep Numansdorp  

SRS Reclameservice  

  



 

Aannemersbedrijf Lindeloof b.v. Delta Expo Haringvliet 

Aannemingsbedrijf Bloemfontein B.V. Deurwaarderskantoor van Noort B.V. 

Aannemingsbedrijf v.d. Broek Dick van Lenten Schildersbedrijf 

Aannemingsbedrijf v.d. Nieuwendijk Dierenkliniek het Overbosch 

Aardappelhandel Meijer & zn Dierenspeciaalzaak Knabbeltje 

Administratie kantoor L.de Geus Drogisterij.net 

Albert Heijn Ouddorp Echte Bakker Akershoek 

Auto Service Stellendam Echte Bakker Bleumink 

Autorijschool Dorine van de Willik Fa. J.M. van Oostenbrugge 

 Farm Frites Oudenhoorn 

Bakkerij van Dam Gemeente Goeree Overflakkee 

Bas Kooij Transport GO 23 Zeevisbedrijf de Vogel 

Beauty Blossoms  schoonheidssalon SL 27 zeevisbedrijf van Seters 

Bella Vita Salon Haegse Huus Stellendam 

Black & White fashion Middelharnis Hartje Holland Ouddorp 

Bloemenhuis Ixora Herbalife Sindy van de Ree 

Bloemenschuurtje Hoveniersbedrijf Polie 

Bouwcenter Esselink ID Systemen Nederland B.V. 

Bruna Ouddorp J.P. de Wit Assurantie B.V 

BSF Expeditie B.V. Jaap Boone Witgoed 

Cafetaria  't Hoekje Jan Boeter Gond-en Straatwerk 

Camping de Vlugtheuvel JD Repair 

5 Lives B.V. JTM Bouw 

Centa Nederland B.V. Kapsalon Helene 

Contiki Holland/Atlas Reizen Kastelein Profile Tyrecenter 

Cooperatie Westvoorne Kieveit Administratie & Advies 

De Jager Tolhoek Klus Profi 

De Kievit Mode Ouddorp Landwinkel Keijzer 

De Klos Borduurstudio Le Duc Fine Food 

De Platte Hap Ouddorp Machinefabriek Padmos Stellendam B.V. 

De Vogel Adviesgroep Osteopathie praktijk Wendy Kriek 

 

Koningsdag 2015 

Op 27 april staat ons weer een mooi feest te wachten, Koningsdag 2015!  In heel 

Nederland, en natuurlijk ook op Goeree-Overflakkee, vieren wij de verjaardag van 

onze Koning Willem Alexander.  

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima brengen die dag een bezoek aan de 

gemeente Dordrecht. Samen met andere leden van het Koninklijk Huis wonen zij de 

feestelijkheden bij. 

De Oranjeverenigingen die onze gemeente rijk zijn, bieden allen een afwisselend 

programma met talrijke festiviteiten. Natuurlijk de traditionele aubades, maar er zijn 

ook zeskampen, bloemenmarkten en zoveel meer activiteiten die georganiseerd 

worden. Natuurlijk wordt er op verschillende plaatsen muziek ten gehore gebracht: 

orkesten, bandjes en solisten in de straten en op de pleinen van onze dorpen. Jong 

en oud worden geamuseerd, voor elk wat wils. En daar gaan veel voorbereidingen 

aan vooraf. De vrijwilligers van de Oranjeverenigingen wil ik hartelijk danken voor de 

vele uren die zij besteden om de activiteiten rondom deze feestdag te regelen. De 

besturen en de vrijwilligers verdienen daarom een groot compliment voor hun tome-

loze inzet! 

In een aantal kernen organiseren de Oranjeverenigingen ook in de periode  vóór en 

na Koningsdag diverse activiteiten. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan 

de leefbaarheid en de saamhorigheid op Goeree-Overflakkee.  

Behalve het vieren van de verjaardag van onze Koning, vieren we  Koningsdag ook 

om uiting te geven aan het feit dat wij leven in een vrij Nederland. Op deze Nationale 

feestdag, als het hele land rood, wit, blauw en oranje kleurt, beleven wij met elkaar 

die bijzondere eenheid in verscheidenheid!  

Mede namens het gemeentebestuur wens ik u allen een plezierige en feestelijke dag 

toe! 

 

Drs. Jan Pieter Lokker, 

Wnd. Burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee 

 



Belangrijke informatie!!!! 

 

Mededeling               

Door het afnemen van subsidie en sponsoring is de              
Vereniging Oranjefeest Stellendam 

 

Genoodzaakt om vanaf 2016 het oranjeboekje slechts te bezorgen bij leden 

en donateurs                       

Nieuw in het oranjeboekje  
vanaf 2016 komen er kortingscoupons in het boekje 
waarmee onze leden korting krijgen bij 
inschrijving op of bezigheden tijdens onze activiteiten 

Het is belangrijk om lid te zijn van onze Oranjevereniging, immers: 
 

     GEEN LEDEN, GEEN ORANJEVERENIGING 

WWW.VOS-WEB.NL, INFO@VOS-WEB.NL,                                                                     

FB: VERENIGING ORANJEFEEST STELLENDAM 

Inschrijven als nieuw lid? 

Dit kan via het onderstaande inschrijfformulier of neem contact op met:   

Marian van Lenten, Schoolstraat 48,  Tel. nr 491026 

NAAM: 

ADRES: 

WOONPLAATS: 

MAIL ADRES:  

Huttendurp 2015 

Ook dit jaar zullen we als vereniging het jaar afsluiten met het, inmiddels traditionele, 

huttendurp voor alle kinderen en jeugd van Stellendam.  

Huttendurp 2015 zal plaatsvinden In het weekend van vrijdag 21 en zaterdag 22 

augustus.  

Iedereen is welkom in de leeftijd 4 t/m 14 jaar.  

Van 4 t/m 6 jaar met begeleiding van minimaal 1 persoon boven de 18 jaar!  

De kosten voor het gehele evenement (dus voor zowel vrijdag als zaterdag) zijn als 
volgt:  

Leden: €10,-  

Niet leden: €15,-  

Voor deze bijdrage krijg je als deelnemer het volgende aangeboden:  

 Een oranjebandje als bewijs voor betaling.  

 Bergen met hout.  

 Het gehele evenement eten en drinken .  

 Een uur zwemmen in het zwemcomplex ‘t Zuiderdiep in 

Stellendam 

 Een nachtje slapen in de door jouw gebouwde hut. (Er wordt natuurlijk wel op 

je gelet door de nachtwakers!)  

 Een schuimparty aan het einde van het evenement 

 Springkussen(s)  

 Verschillende activiteiten tussendoor  

 En als grootte afsluiting op zaterdag een groot kampvuur!  

Kortom twee dagen om nooit te vergeten!  

Op zaterdag 22 augustus kan iedereen vanaf 14:00 hout ophalen. 

 

Dit jaar gaan we met de organisatie hard ons best doen om vernieuwing te brengen 

aan het programma van het Huttendurp. Hebben jullie zelf ideeën over wat je nog 

mist, laat het weten aan Diana Nuij, a.Nuij2@kpnplanet.nl.  

Alle ideeën die ingezonden worden zullen behandeld worden en misschien zie je 

jouw idee wel terug tijdens het Huttendurp.  



 VOORWOORD VOORZITTER 
 
Het is weer zover. 
Voor U ligt het boekje van de Vereniging Oranjefeest Stellendam, welke wij nu huisje 
aan huisje bezorgen!! 
Vanaf 2016 zijn wij helaas genoodzaakt om het boekje alleen te verstrekken aan 
onze leden en sponsoren. Financieel staat de vereniging er nu nog goed voor, maar 
nu de subsidie van de gemeente aan het verdwijnen is zijn wij nog meer afhankelijk 
van alle steun vanuit het dorp en zijn wij genoodzaakt keuzes te maken. 
 
Bent U zelf of kent U mensen die nog geen lid zijn, WORD LID of vraag hen LID TE 
WORDEN en HELP ONS een levendig en gezellig Stellendam te houden. 
Voor weinig geld proberen wij voor iedereen, jong en oud, activiteiten te organiseren. 
Om het nog aantrekkelijker te maken om lid te zijn, gaan wij vanaf 2016 met voor-
deelcoupons in ons oranjeboekje werken. 
 
Afgelopen jaar hebben we weer veel leuke dingen gedaan. Veel leuke en/of op-
bouwende reacties gehad. Wij zijn druk doende om ons hiermee te verbeteren. Natu-
urlijk blijven uw reacties en wensen zeer welkom. 
In het bestuur zijn er ook wisselingen geweest: Erik Brinkman is bereid gevonden om 
ons te versterken en Remco Donkersloot is gestopt, bij deze nogmaals bedankt voor 
je inzet. 
 
Voor komend jaar hebben we een drukker, maar zeker ook leuker programma dan 
afgelopen jaren. 
Zoals gebruikelijk is er in januari  2015 al een oliebollen-verkoop gedaan. Waarvoor ik 
alle kopers wil bedanken om ons zo financieel te steunen. 
Ook de kranslegging bij de herdenking watersnoodramp en de met succes weer 
gehouden BINGO hebben we al achter de rug. 
Voor ons hebben we een vol programma op Koningsdag, voor het eerst op 27 april. 
En zoals gebruikelijk in Nederland heeft ook Stellendam in dit lustrum jaar een 
Bevrijdingsfeest op 5 mei. Van DJ tot koor van bandje tot kinderliedjes. Voor iedereen 
een feestje met vele leuke dingen om te bekijken of te doen. 
Natuurlijk hebben we in juni weer de avondvierdaagse en de aspergetocht. Hopelijk 
met goed weer en nog meer deelnemers aan deze leuke tochten. 
Traditie getrouw sluiten we onze activiteiten in augustus af met het Huttendurp. Voor 
veel kinderen (en ouders) iets waar ze ieder jaar weer naar uit kijken. 
 
Ook dit jaar wil ik onze trouwe schare sponsoren en vrijwilligers bedanken voor alle 
hulp die U allen geboden heeft aan onze Oranjevereniging en graag zie ik een ieder 
terug tijdens onze activiteiten. Zonder al deze hulp 
zou de Oranjevereniging niet bestaan. 

 
Leve Koning Willem Alexander, 
 
Johan de Vos 
Voorzitter V.O.S. 



Vlaginstructie!! 
 

De vlaginstructie houdt in dat de Nederlandse vlag op rijksgebouwen uithangt op de 
volgende dagen: (Als de dagen op een zondag of christelijke feestdag vallen, geldt de 
datum tussen de haakjes.) 
 

 31 januari (1 februari): verjaardag prinses Beatrix (BV); 

 27 april (26 april): Koningsdag, verjaardag koning Willem-Alexander (UV); 

 4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, van 18.00 uur tot zon-

sondergang (UV); 

 5 mei: Bevrijdingsdag (UV); 

 17 mei (18 mei): verjaardag koningin Máxima (BV); 

 laatste zaterdag in juni: Veteranendag (UV); 

 15 augustus (16 augustus): formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV); 

 derde dinsdag van september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV); 

 7 december (8 december): verjaardag prinses Catharina-Amalia (BV); 

 15 December (16 December): Koninkrijksdag (BV) 

 
Uithangen en hijsen van de vlag 
Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de 
vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen 
mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven 
hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren  
duidelijk te zien zijn.  
 
De vlag halfstok 
Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de 
vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van 
de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag 
wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze 
eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.  
 
Oranje wimpel en bijzondere gebeurtenissen 
Op Koningsdag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag 
met een oranje wimpel gehesen. Bij alle andere gelegenheden wordt er zonder oranje 
wimpel gevlagd. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke familie (zoals ge-
boorte, huwelijk, overlijden), kan een speciale vlaginstructie afgekondigd worden. 
Tijdens officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden wordt alleen gevlagd in de 
plaatsen die worden bezocht. 
 
Prinses Alexia en Ariane 
Prinses Alexia en Ariane: Op de verjaardag van prinses Alexia (26 juni) en prinses 
Ariane (10 april) hoeft er niet gevlagd te worden. Ze zijn niet opgenomen in de vlagin-
structie, omdat ze niet de eerstvolgenden in de troonopvolging zijn, na koning Willem-
Alexander. Prinses Amalia is dat wel. Haar naam komt dan ook voor in de vlagin-

Aspergetocht 

 
20 Juni 2015 

Mooie wandeltocht langs de zee,door de duinen en de mooie natuur van de kop van 
Goeree. 

 
Er zijn ook dit jaar weer 3 routes waar u uit kunt kiezen. 

Onderweg zijn er diverse rust- en stempelposten. 
 

Vertrek:   
 

40 km is tussen 7.00 en 8.30 
25 km is tussen 7:30 en 9:30 

17 km is tussen 9:30 en 10:30 
 

Voor alle afstanden is de sluitingstijd 17.00. 
De start en finish zijn bij 't Wapen van Stellendam, Voorstraat 2. 

 
Kosten: € 5,50 per persoon. 

Na afloop krijgt u een heerlijke kom aspergesoep! 
 

Nadere informatie vindt u op www.vos-web.nl of www.avondvierdaagse-
stellendam.nl. 

Hier kunt u zich ook inschrijven! 

http://www.avondvierdaagse-stellendam.nl
http://www.avondvierdaagse-stellendam.nl


Parkeerverbod! 
 
 
Geachte bewoner,  
 
Maandag 27 april is het Koningsdag en dat vieren we op de Voorstraat. Daarom is 
het nodig dat uw straat autovrij is voor 5:00 deze morgen. De weg vóór uw woning 
wordt (gedeeltelijk) verboden voor alle verkeer, behoudens voetgangers. Hiervoor is 
vergunning verleend door Gemeente Goeree-Overflakkee. Het betreft de volgende 
straten:  
 
- De Voorstraat vanaf de kruising Eendachtsweg tot aan de Deltastraat. 
  
- De Schoolstraat vanaf de Bosschieterstraat tot de Voorstraat. 
 
- De Kon.Wilhelminastraat vanaf de Bosschieterstraat tot de Voorstraat.  
 
- De Dwarsstraat vanaf de Mr.Iman Caustraat tot de Voorstraat. 

Wij hopen op U medewerking! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ip4Qog-hwR9VgM&tbnid=2ETH9VuyWk4fTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.brimos.nl/webshop/webshop/categorie/90.html&ei=M9AcU_i7Es3ItAbLvoHgBQ&psig=AFQjCNHAjlprL0R9BMLdBnAQwX6D-MzOWw


Programma Koningsdag  

Mededeling: 

Wilt u bij het       

Spectrum rekening 

houden dat u allen 

achter de muziek blijft 

lopen, zodat wij de 

slinger naar de 

ingang en weer te-

rug kunnen lopen. 

Begin 

Tijd  Activiteit 
7:00 Wakker maak ronde 

8:30 Vertrek fanfareorkest de Hoop vanaf t'Haegse Huus voor een  

 rondgang door het door dorp 

9:00 Aubade, vlaghijsen door de scouting 

9:30 Oranjeterras, gratis koffie of thee met soes, u aangeboden door  

 t Wapen van Stellendam 

9:30 DJ ROSSoud hollandse muziek 

10:00 
Start Kinderspelen, tevens zal vanaf dit moment verschillende activiteiten 
starten 

 ORANJEKRAAM, SCHIETTENT,VERSCHILLENDE SPRINGKUSSENS 

10:30 Demonstratie Brandweer, 

11:30 Demonstratie Gym vereniging Sparta 

12:00 Kleedjesmarkt, melden bij de Oranjekraam 

13:30 Zeskamp 

13:30 Ballonnenclown, gratis popcorn, springkussens,schminken 

 Glitter Tatoos, oranjekraam, schiettent 

14:00 Shanty koor verzorgt hun  eerste optreden  

15:00 Fiets versieren 

15:30 Shanty koor verzorgt hun tweede optreden  

16:00 Cover band  SLIQ 

16:45 Prijs uitreiking zeskamp,puzzelfoto en fietsversieren 

18:00 Kinder disco 

20:00 DJ ROSS   bij T Wapen van Stellendam tot ongeveer 10:30 

20:00 Concert Fanfare orkest de Hoop LET OP PARKEERTERREIN HAEGSE HUUS 

21:00 Lampionnenoptocht  LET OP !! VERTREK HAEGSE HUUS 

  

Avondvierdaagse  

Avondvierdaagse 2014 
Na vele jaren waarin de Stellendamse Avondvierdaagse min of meer in “het 
water” viel was het afgelopen jaar eindelijk een volledig zonnig wandelevenement. 
Er waren dit jaar weer vele bekende gezichten die (mee)liepen met hun kinderen. 
Door het mooie weer was het alle dagen ook gezellig druk, waardoor de organisa-
toren genoeg te doen hadden om alles te regelen. 
In dit jaar waren er een paar nieuwe routes bijgekomen, waar hier en daar nog wat 
aan gesleuteld mag worden, maar waar wel positief op gereageerd is. Bijvoorbeeld 
een 2.5km route langs de speeltuinen in ons dorp en een 5 en 10 km route langs de 
nieuwe begraafplaats. 
Op de woensdag werd iedere wandelaar muzikaal weggestuurd met een optreden 
van het jeugdorkest van “De Hoop”. 
Op de vrijdag hadden we na enkele jaren eindelijk weer een muziekvereniging bereid 
gevonden om de lopers te begeleiden naar de finish. Na voor het eerst een tus-
senstop te hebben ingepland bij “De IJsclub” gingen we in een lange rij allemaal 
achter “Ons Genoegen” uit Rockanje aan richting de Voorstraat. Nou ja, allemaal. De 
jeugd loopt er net zo lief voor. 
Voor 2015 hopen we weer op zulk weer en zulke hulp van de andere verenigingen. 

 
Avondvierdaagse 2015, dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni  
Een nieuw jaar een nieuwe avondvierdaagse. 
Dit jaar van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. 
Inschrijven kan via onze website www.vos-web.nl (via contact) en bij Jaap Boone 
witgoed. 
Kosten leden: € 3,50, niet leden: € 5,00  
Er kan worden gekozen uit 3 routes: 2½, 5 en 10 kilometer. 
We zullen alle avonden wederom starten bij ’t Haegse Huus en finishen bij ’t Wapen 
van Stellendam. 
Om het inschrijven te versnellen vragen we om gebruik te maken van de voor        
inschrijving en dan tevens gelijk te betalen!!! 
 
Als u op de eerste avond inschrijft kan dit wat langer tijd kosten dus kom op tijd!! 
 
Wij als vereniging werken voor het vierde jaar met medailles met een nummer dit 
omdat wij in 2011 zijn aangesloten bij de wandelbond ( het kan dus zijn dat u al 7 jaar 
mee loopt maar dit jaar krijg je een medaille met 4 de eerste medialles zijn zonder 
nummer en deze tellen niet mee. ). Vermeld duidelijk op u inschrijfformulier voor wat 
voor nummer je loopt, het kan ook zijn dat je dit jaar voor het eerst mee loopt en dan 
krijg je nummer 1. Sacha heeft daar een heel schema van en dit wordt netjes bij 
gehouden als je het niet meer weet. 
 
Ook dit jaar willen we weer achter de muziek aan eindigen 
Bij uw eerste dag ontvangt u een keykoord, op de vrijdag ontvangt u de KNBLO 
medaille bij inlevering van dit keykoord! 
 
Voor meer informatie en het regelement:  
www.vos-web.nl of www.avondvierdaagse-stellendam.nl 

http://www.vos-web.nl
http://www.vos-web.nl


Programma bevrijdingsfeest 
Begin 

Tijd Activiteit 

13:00   START VAN BEVRIJDINGSFEEST 

13:00   DJ THOMM 

13:30   OPTREDEN  AMBER VAN OPIJNEN /JASPER 

14:00   OPENING DOOR WETHOUDER VAN DER VLUGHT 

14:15   VOORLEZEN VAN DE WINNENDE GEDICHTEN 

14:30   OPTREDEN  AMBER VAN OPIJNEN / JASPER 

15:15   DJ THOMM 

16:00   KINDERDISCO  

17:00   WAY BEYOND 

18:00   DJ THOMM / DJ KIEFT 

19:30   WAY BEYOND 

20:30   DJ THOMM/ DJ KIEFT 

21:30   DJ XPRESSION  

23:00   EINDE BEVRIJDINGSFEEST 

Overige activiteit in het 

teken van het 

Bevrijdingsfeest:  

maandag 4 mei t/m woensdag 6 mei 

Leger bivakkamp  

Op de IJsbaan aanwezig. 

Deze dagen voor iedereen toegankelijk 

Overige activiteiten tijdens het 

evenement:  

 Oranjekraam 

 Oude legervoertuigen 

 Solex vereniging/ oude motoren 

 Ballonnen/Goochelclown Flappie  

 Oud Hollandse Spelen met Knutselpleintje  



 

De coverband SLIQ zal vanaf 16:00 optreden aan de Voorstraat van Stellendam. 

SLIQ de classic rock coverband uit Rotterdam, is niet meer weg te denken uit het 

betere covercircuit. De ervaren formatie heeft zich gespecialiseerd in herkenbare 

rocksongs afgewisseld met mooie ballads. 

SLIQ is opgericht in 2003 door muzikanten die al jaren mee liepen in het circuit. 

Deze Ultimate Rock Tribute speelt rocksongs van de jaren 80,90 en vandaag. De 

herkenbaarheid van de nummers is evenals de kwaliteit zeer hoog. 

De muzikanten spelen met veel liefde de songs!!! 

DJ Ross  

Verzorging van de muziek over de gehele dag.  

Vanaf 9:30 oudhollandse muziek op de voorstraat.   



Shantykoor Op Volle Kracht. 
 
 
 

 
 
 

 
Shantykoor Op Volle Kracht is in 2003 opgericht. Inmiddels hebben zij hun 10-jarig 
bestaan al uitgebreid gevierd. Het repertoire bestaat niet alleen uit Nederlandstalige -
, maar ook Duitstalige en Engelstalige shanties.  
 
De optredens beperken zich niet alleen tot Goeree-Overflakkee: in Zeeland, de 
Randstad (o.a. wereldhavendagen) en buiten de Randstad is het shantykoor al lang 
geen onbekende meer. Kortom: een veel gevraagd koor.  
 
2 CD’s zijn er op de markt gebracht, terwijl een 3e CD in het najaar uit zal komen met 
het allernieuwste repertoire. Het koor staat o.l.v. dirigent Ton Warmenhoven. 
 
Wij zullen op KONINGSDAG 2 optredens verzorgen te Stellendam. Deze zullen 
plaatsvinden aan de Voorstraat. 
                                   De optredens zijn om 14:00 en 15:30. 
             Wij hopen u te ontmoeten in Stellendam!! 
 
Meer informatie: www.opvollekracht.nl/ www.facebook.com/opvollekracht 
Reservering optredens (PR): Theo Struik 06-23446862 
 

 

 

Stellendam in oorlogstijd 
 

Stellendam maakte kennis met de oorlog toen een van de gemobiliseerde soldaten 
uit de gemeente om het leven kwam. Stoffel van Dam sneuvelde op 15 mei 1940 te 
Kruiningen. Op de algemene begraafplaats van Stellendam vinden wij zijn             
oorlogsgraf.  

De visserij ondervond vanzelfsprekend veel hinder van de oorlog. Het was zeker niet 
veilig op zee. Zo raakte Marinus van Dam op 4 oktober 1940 aan boord van de SL 13 
te Hellevoetsluis dodelijk gewond bij een beschieting en Arend Melissant was een 
van de slachtoffers van het vissersvaartuig ‘Scheveningen’ dat op 3 juli 1941 op een 
zeemijn was gelopen. Tot overmaat van ramp werden in 1944 de vissersschepen 
gevorderd en was het daarna gedaan met de visserij. Na de bevrijding begon de 
zoektocht naar de schepen. De meeste lagen niet eens zover weg, in Schiedam, 
maar in veel gevallen was de schade onherstelbaar groot.  

Niet alleen schepen werden gevorderd, ook huizen, scholen en andere gebouwen. 
Aan het eind van de oorlog verbleven in de drie scholen van het dorp Duitse 
soldaten, terwijl van zomer 1943 tot begin december 1944 ook Armeense 
krijgsgevangenen in het dorp waren ondergebracht. Een groot gedeelte van de    
oneven kant van de Nieuweweg was gevorderd voor huisvesting van soldaten, maar 
ook bij de mensen thuis werden zij ingekwartierd.  

Als onderdeel van de verdedigingswerken van de Atlantikwall werden in en nabij   
Stellendam bunkers en andere versterkingen aangelegd. Enkele bunkers in het dorp 
bestaan nog steeds. Tevens was er aan verschillende zijden van het dorp 
luchtdoelgeschut geplaatst. Soms werd er teruggeschoten door geallieerde jagers. 
Hierbij is gelukkig niemand gewond geraakt, maar het leverde wel angstige          
momenten op. In november 1944 is aan een 
Eendrachtsdijk een V-1 neergestort en geëx-
plodeerd, maar de schade bleef daarbij beperkt. Om 
een schootsveld te verkrijgen vanuit de bunkers aan 
de polderzijde van de Nieuweweg moesten enkele 
woningen en boerderijen worden afgebroken. 

Kort vóór kerstmis 1944 moesten alle mannen tus-
sen de 17 en 40 jaar, onder dreiging van strenge 
represailles, zich melden om te gaan werken in 
Duitsland. Daarbij werd het dorp afgegrendeld. Een 
jaar eerder waren ook al mannen opgeroepen om te 
gaan werken in Duitsland. Van de Stellendamse 
mannen zijn er drie niet teruggekomen uit Duitsland. 

Een tragisch voorval deed zich voor kort voor de 
bevrijding. Adrianus van Rossum werd op 29 april 
1945 door Duitse soldaten neergeschoten, omdat zij 
dachten dat hij spullen van een voedseldropping 
had meegenomen. Van Rossum wist echter van 
niets…   

http://www.opvollekracht.nl
http://www.facebook.com/opvollekracht


FanfareOrkest “de Hoop”  

 

Ook dit jaar zal de dag worden afgesloten door ons eigen fanfareorkest “de Hoop”.  

Zowel met een een concert als met de lampionoptocht!  

Het concert zal dit jaar in het teken staan van de bevrijding.  

Het zal een zeer gevarieerd programma zijn!  

Aanvang van het concert 20:00.  

Let Op! Het concert zal dit jaar plaatsvinden bij het Haegse Huus!! 

Ook de lampionoptocht zal starten bij het Haegse Huus! Zie hieronder de route.  

 

Route Lampionoptocht:  

Haegsestraat, Pr. Marijkestraat, Fresiapad, Azaleastraat, Irissenpad, 

Langeweg, Voorstraat, Hoogaars, Blazer, Langeweg, Nieuweweg, 

Dreef, Mr. Iman Caustraat, Dwarsstraat en de Voorstraat  



 Gymnastiek Vereniging Sparta 

Gymnastiek Vereniging Sparta is één van de verenigingen die Stellen-

dam rijk is. Sparta Stellendam bestaat al sinds 1949 en is in 1960 

aangesloten bij de KNGU.  

 Wij zijn een vereniging die een breed aanbod heeft van activiteiten, zoals ouder en 

kind gym, kleutergym, kindergym maar ook gym voor 50+ aerobic/steps, yoga/pilatus 

en Music & Dance.                                                                                 

 Op Koningsdag geven wij een demonstratie om 11:30 uur van Music & Dance. U 

kunt dan met uw eigen ogen zien hoe leuk dit is en hoe enthousiast en goed onze 

meiden dit kunnen.  

Het bestuur van Sparta beseft dat wij een binnen sport zijn en daardoor minder zicht-

baar. Wij hopen door ons te presenteren op Koningsdag u mogelijk op de gedachte 

komt lid te worden en deel te nemen aan één van onze activiteiten.  

Het is zeker tegenwoordig actueel om meer te bewegen en tevens leuk sociaal con-

tact te hebben met gelijk gestemde. Dit is bij ons allemaal mogelijk.  

Wij bedanken Vereniging Oranjefeest Stellendam voor hun uitnodiging en hopen op 

uw belangstelling en aanmoediging, onze meiden verdienen dit zeker. 

Zie ook onze website voor meer informatie  http://www.spartastellendam.nl/ 

 

 

Brandweer Demonstratie 

http://www.spartastellendam.nl/


Waar de blanke top der duinen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ZILVERVLOOT 

 
Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord. 
De Zilveren Vloot van Spanje? 
Die had er veel Spaanse matten aan boord, 
en appeltjes van Oranje! 
Piet Hein, Piet Hein , Piet Hein zijn naam is 
klein, 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen 
groot. 
Die heeft gewonnen De Zilveren Vloot. 
Die heeft gewonnen, gewonnen De Zilvervloot. 
 
Klommen niet de jongens als katten in ’t want. 
En vochten ze niet als leeuwen? 
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand, 
tot in Spanje klonk hun schreeuwen. 
Piet Hein, Piet Hein , Piet Hein zijn naam is klein, 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot. 
Die heeft gewonnen De Zilveren Vloot. 
Die heeft gewonnen, gewonnen De Zilvervloot. 

1.Waar de blanke top der duinen  

Schittert in de zonnegloed  

En de Noordzee vriend'lijk 

bruisend  

Neerlands smalle kust begroet  

Juich ik aan het vlakke strand  

Juich ik aan het vlakke strand  

'k Heb u lief mijn Nederland  

2.Waar het lachend groen der heuvels  

't Kleed der stille heide omzoomd  

Waar langs rijk beladen velden  

Rijn of Maas of Schelde stroomt  

Klinkt mijn lied op oude trant: 

Klinkt mijn lied op oude trant: 

'k Heb u lief mijn Nederland 

'k Heb u lief mijn Nederland 

3.Blijf gezegend, land der vaad'ren 
Make u eendracht sterk en groot  
Blijve 't volk der koninginne  
Houw en trouw in nood en dood  
Doe zo ieder 't woord gestand 
Doe zo ieder 't woord gestand 
'k Heb u lief mijn Nederland 
'k Heb u lief mijn Nederland  

 

Vlaggenlied 

O schit’rende kleuren van Nederlands vlag, 
wat wappert gij fier langs de vloed 
hoe klopt ons het harte van vreugd- en ontzag, 
wanneer het uw banen begroet. 
Ontplooi U, waai uit nu, bij nacht en bij dag, 
gij blijft ons een teken o heilige vlag, 
van trouw en van vroomheid, van vroomheid en moed, 
van trouw en van vroomheid en moed. 

 

In een blauw geruite kiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelmus 

 

 

1. 
In een blauwgeruite kiel                 

Draaide hij aan't grote wiel         

De ganse dag                                

Maar Michieltjes jongenshart    

Leed ondragelijke smart               

A ach, a ach, a ach, a ach 

2. 
Als matroosje vlug en net        

Heeft hij voet aan boord gezet         

Dat hoorde zo                                  

Naar Oostinje, naar de West          

Jongens dat gaat opperbest             

Hojo, hojo , hojo, hojo             

3.                                                                  

Daar staat Hollands admiraal          

Nu een man van vuur en staal          

De schrik der zee                             

'T is een Ruiter naar een aard      

Glorierijk zit hij te paard              

Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee 

 

1.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, 
de koning van Hispanje, 
heb ik altijd geëerd. 

 

2.Mijn schild ende betrouwen, 
zijt Gij, O God mijn heer. 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
u dienaar te aller stond 
De tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt 



Bevrijdingsfeest Wedstrijd!!  

Graag willen wij de jongeren van de basisschool betrekken bij 5 mei,.Dit is moeilijk 

omdat het midden in de mei vakantie valt.Wij als vereniging gaan voor de kinderen t/

m groep 4 tekeningen uitdelen waar mee je een prijs kan winnen..De tekeningen 

staan in het teken van de vrijheid.  Met het inkleuren van de tekening kunnen jullie 

een mooie prijs winnen. De 3 mooiste worden beloond met een cadeaubon. We 

hopen dat jullie allemaal mee gaan doen .Tekeningen kunnen tot 30 april worden 

ingeleverd. 

Voor de kinderen van groep 5t/m8 hebben we een andere uitdaging! 

Maak een gedicht over VRIJHEID en lever deze voor 30 april. Dit gedicht mag je ge-

heel op eigenwijze schrijven, de 3 mooist geschreven gedichten winnen een 

cadeubon en  mogen hun gedicht voor lezen tijdens de opening van het bevrijdings-

feest op 5 mei 2015.  

INLEVEREN KAN BIJ : 

DIANA NUIJ                                         WILLEM DE JAGER-

STRAAT 46                                                                                                                          

SACHA VAN DE NIEUWENDIJK         LANGEWEG 32                                                                                 

MARIAN VAN LENTEN                       SCHOOLSTRAAT 48 

     OPROEP, OPROEP,  OPROEP,  OPROEP , OPROEP,  

De Buurtpreventie Stellendam heeft het druk. Er zijn de laatste tijd veel inbraken, of 

pogingen tot, gepleegd. Wij zouden graag wat vaker en in meerdere wijken per avond 

lopen. En daarvoor zijn wij met te weinig mensen. We gaan weer op naar het zomer-

seizoen en dan laten de inwoners van Stellendam, tot grote vreugde van het inbre-

kersgilde, graag de ramen en deuren openstaan. Ook deinzen ze er niet voor terug 

om de zwakkeren onder ons bruut te overvallen. Wij van de Buurtpreventie proberen 

de mensen bewust te maken hoe ze kunnen voorkomen slachtoffer te worden, door 

de inwoners met raad en daad bij te staan. Vraag eens vrijblijvend om inlichtingen. U 

krijgt dan een flyer met uitgebreide uitleg. En als U wilt, mag U ook eens meelopen 

eer U beslist of U mee wilt doen. Ik hoop van harte van U te 

horen. 

Coördinator : Lobke Blokland       Telefoon: 06-20 23 23 98 

Ook dit jaar hebben wij weer een puzzeltocht door het dorp gemaakt voor alle ba-
sisschoolkinderen in Stellendam. 

Wij zijn op zoek naar de adressen( r)van de 14 foto's die op de 
volgende pagina staan. 

Om het iets gemakkelijker te maken geven wij jullie alvast in willekeurige volgorde 
de straatnamen door. Aan jullie de taak de straten bij de juiste foto's te plaatsen en 
de huisnummers erbij te vermelden. 

Wanneer je vervolgens de huisnummers van foto 1. foto 3 en foto 12 bij elkaar 
optelt krijg je een antwoord wat dit jaar een speciale betekenis heeft! 

 Wanneer je alle adressen en de speciale betekenis hebt gevonden kan je dit alles 
noteren en inleveren op Koningsdag bij de Oranjekraam. 

Tijdens de prijsuitreiking zullen er uit de juiste antwoorden, 4 winnaars  

getrokken worden! 

Wij wensen jullie veel puzzelplezier! 

De straten waar jullie kunnen gaan zoeken 
zijn!!! 
Voorstraat, Nieuweweg, Narcissenpad, Blazer, Hoogaars, Dahliapad, 

Keijzerstraat, Willem de Jagerstraat, Johan Frisopad, Molenkade,  

Haagsestraat, Eendrachtsweg, Meidoornstraat, Langeweg. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

INLEVEREN BIJ DE ORANJEKRAAM OP KONINGSDAG TOT 16:00 

 

ANTWOORD 

NAAM 

ADRES 

TELEFOONNUMMER 

LEEFTIJD 



 


