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Koningsdag 2016
Voorwoord van de Burgemeester
Op 27 april viert heel Nederland de verjaardag van onze koning Willem Alexander. Dit jaar bezoekt de koning samen met koningin Máxima en hun dochters de gemeente Zwolle. Na Dordrecht vorig jaar is
Zwolle de tweede stad waar Koningsdag 'nieuwe stijl' wordt gevierd.
Uiteraard wordt ook op Goeree-Overflakkee de verjaardag van onze
koning feestelijk gevierd. Een dag die in het teken staat van saamhorigheid, vrolijkheid en verbondenheid.
Net als voorgaande jaren organiseren de lokale Oranjeverenigingen
weer mooie en gevarieerde programma’s voor jong en oud. Ieder met
een eigen sfeer en lokale invulling. Naast de verschillende aubades,
zijn er onder andere vrijmarkten, muziekoptredens en optochten verspreid over de verschillende kernen.
Het is mooi om te zien hoe enthousiast de vele vrijwilligers van de
Oranjeverenigingen zich de afgelopen periode hebben ingezet om
iedere inwoner van onze mooie gemeente een afwisselend en feestelijk programma te kunnen bieden. Ik wil hen hiervoor complimenteren
en hartelijke danken! Natuurlijk maken de bezoekers de organisatie
het grootste compliment. Ik ga er dan ook van uit dat u massaal komt
genieten van alle festiviteiten
Mede namens het gemeentebestuur wens ik u een plezierige en feestelijke Koningsdag 2016 toe!
Ada Grootenboer-Dubbelman,
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NIEUWE INSTROOM
Kom ons team te versterken!
Wij zijn op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
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Graag verwelkomen wij mannen
of vrouwen met nieuwe ideeën..
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Uw nieuwe uitdaging?

!

G

En wilt u iets beteken voor uw
dorp!

G

Neem dan contact op met de
secretaris Diana Nuij.
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vos2008stellendam@gmail.com

Wij kunnen het niet alleen!
GEZOCHT! GEZOCHT! GEZOCHT!
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Aan de inwoners van Stellendam
Het nieuwe jaar vol evenementen van Uw Vereniging Oranjefeest Stellendam gaat
weer beginnen. Een mooi oranjeboekje mag hierbij niet ontbreken. Wij zijn druk
doende met de samenstelling hiervan.
Voor het eerst dit jaar zal verspreiding van het boekje alleen plaatsvinden onder de
leden van onze vereniging. Op deze manier willen wij meer geld overhouden t.b.v.
de financiering van onze activiteiten. Mede dankzij de bijdragen van leden en sponsors is onze vereniging nog steeds financieel gezond.
Ook een jaarlijkse subsidie van de gemeente blijft noodzakelijk, vanaf dit jaar aan te
vragen via de Dorpsraad Stellendam. Het is mede de taak van de dorpsraad die
activiteiten via de gemeente te ondersteunen die daartoe een financiële bijdrage
nodig hebben.
Helaas moeten wij vaststellen dat veel inwoners/gezinnen van Stellendam (nog)
geen lid zijn van onze vereniging. Begin maart van dit jaar zijn wij daarom gestart
met een flyer-aktie huis aan huis. Mocht U zelf nog leden kunnen/willen werven dan
houden wij ons aanbevolen. Het lidmaatschap kost slechts € 7,50 per gezin .Dit stelt
ons in staat ook de komende jaren voor iedereen leuke activiteiten te organiseren.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd 2015.Mede dankzij onze sponsor Het Wapen van Stellendam konden wij tijdens Koningsdag een grote tent op de Voorstraat
neerzetten. Hierdoor konden alle muzikale en sportieve activiteiten doorgang vinden.
Het absolute hoogtepunt was het Bevrijdingsfeest. Met vereende krachten kregen
wij het voor elkaar dat de enorme tent op de ijsbaan, eveneens gesponsord door
het Wapen van Stellendam, vanwege de storm niet opsteeg, waardoor er tot laat in
de avond vele optredens plaatsvonden.
Daarnaast organiseerden wij de bingoavond, avondvierdaagse en het huttendurp.
De aspergetocht was vrijwel net zo druk als voorgaande jaren. Echter de organisatie hiervan is mede uit financieel opzicht zodanig dat wij tot onze spijt hebben moeten besluiten om dit jaar voor het laatst deze tocht te organiseren.
Als vereniging zijn wij immer hard bezig om ieder jaar leuke activiteiten voor Stellendam te organiseren. Daar oe zoeken wij altijd "helpende handen", zowel voor een
bestuursfunctie alsmede als vrijwilliger. U kunt ons bereiken door een van onze
bestuursleden aan te spreken of ons te benaderen via ons emailadres:vos2008stellendam@gmail.com. Of via facebook: Vereniging Oranjefeest
Stellendam.
Voor de viering van Koningsdag, 27 april 2016, hebben wij onze burgemeester mevrouw Ada Grootenboer-Dubbeldam bereid gevonden te Stellendam de aubade af
te nemen. Fijn dat zij na geruime tijd ziek te zijn geweest haar werkzaamheden
weer heeft kunnen oppakken en Stellendam deze eer gunt!
Rest ons tot slot alle sponsors, leden en vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet!
Wij wensen U veel plezier dit jaar.
Leve Koning Willem Alexander. Vvz: Rene van Noort

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 zonsondergang (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 geboorte, 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 vlaginstructie, omdat ze niet de eerstvolgenden in de troonopvolging zijn, na koning WillemAlexander. Prinses Amalia is dat wel. Haar naam komt dan ook voor in de vlaginstructie.

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 Uw medewerking!

PROGRAMMA KONINGSDAG
7:00 Lawaai optocht
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 Mannenkoor Door Eendracht Verbonden
10:00 DJ ROSS ( rustige oud hollandse muziek)
Start Kinderspelen, tevens zal vanaf dit moment verschillende
10:00
activiteiten starten. Oranjekraam, schiettent, springkussen
10:30 Demonstratie Brandweer,
11:30 Demonstratie Gym vereniging Sparta
12:15 Kinderdisco
12:30 Kleedjesmarkt, melden bij de Oranjekraam
13:30 Zeskamp
13:30 Ballonnenclown, gratis popcorn, springkussens,
Glitter Tatoos, oranjekraam, schiettent
14:00 Shanty koor verzorgt hun eerste optreden
14:30 Poppen theater Madelief
15:00 Shanty koor verzorgt hun tweede optreden
15:30 Poppen theater Madelief
16:00 Prijzen uitreiking zeskamp, natuurpuzzel en de kleurwedstrijd
16:00 Skelterrace ( aansluitend de prijzen uitreiking)
16:00 Dj ROSS
17:00 Cover band SLIQ
in de pauze DJ ROSS
20:00 Concert Fanfare Orkest de Hoop( let op! Bij het Haegse Huus)
21:15 Lampionnenoptocht vertrek en terugkomst op de voorstraat

KONINGSDAG IN BEELD
7:00 LAWAAI OPTOCHT
Nieuw is de lawaaioptocht, iedereen jong
en oud kan hier aan meedoen. Onder leiding
van Kees Noorthoek gaan we door het dorp
om iedereen wakker te maken. Vertrek is
7:00 vanaf de tent half op de Voorstraat.
Maak achter je fiets, of skelter iets wat veel
lawaai maakt( Bijv. blikken pannen, toeters of
maak zelf iets creatiefs)

8:30 VERTREK RONDGANG ONDER LEIDING
VAN FANFAREORKEST “DE HOOP”

9:00 AUBADE EN VLAGHIJSEN DOOR
DE SCOUTING GOEDEREEDE
Ook dit jaar hebben wij weer een feesttent, de aubade zal daar niet in plaats vinden. Deze zal plaatsvinden nabij onze tent ter hoogte van Voorstraat/
Schoolstraat. We zijn zeer vereerd dat de burgemeester aanwezig zal tijdens de
aubade.

9:30 ORANJE TERRAS
Een heerlijk bakje koffie/thee met
een soesje wordt u aangeboden
door het Wapen van Stellendam.
Voor de kinderen is er een pakje
drinken af te halen in de oranjekraam!

9:30 MANNENKOOR DOOR EENDRACHT VERBONDEN
ZIJ ZINGEN VOOR U
VANAF 9:30 TOT 10:00
TIJDENS HET ORANJETERRAS

10:00

DJ ROSS
DJ Ross

Verzorging van de muziek over de gehele dag.
Vanaf 10:00 oud hollandse muziek op
de voorstraat.

10:00 ORANJEKRAAM
In de oranjekraam kun je enveloptrekken voor
cadeautjes, enveloptrekken voor ballen, snoep
verkoop, lampionnenverkoop. Tevens kun je
hier je spelletjeskaart ophalen/ inleveren voor
de spelletjes!!

10:00

10:30

KINDERSPELLETJES

DEMONSTRATIE BRANDWEER
STELLENDAM

11:30 DEMONSTRATIE GYMVERENIGING SPAR-

12:15

KINDERDISCO

12:30

KLEEDJESMARKT

13:30

ZESKAMP

13:30

CLOWN FLAP

Clown flap is aanwezig
van 13:30 tot 16:30
Hij maakt voor ieder kind
een ballonnen figuur

Tevens is er voor ieder
kind een zakje popcorn.
Deze traktatie is af te
halen ter hoogte van de
oranjekraam

14:00/15:00

14:30/15:30

HELIUS SHANTY ZANGERS

POPPENTHEATER MADELIEF

Muzikale poppenkastvoorstellingen met een hoge
aaibaarheidsfactor.
Dát is waar Poppentheater Madelief voor staat. Met hun
prachtige poppenkast, een grote verscheidenheid aan poppen,
liedjes en verhalen trekt Poppentheater Madelief het land
door.
Ze maken iedere voorstelling tot
een feestje!
Op de website staat een tekening. Deze kun je voor de eerste
voorstelling inleveren bij de
oranjekraam. Onder de mooiste
tekeningen verloten wij 2 prijzen.

16:00

PRIJS UITREIKING

Prijzen voor de volgende Activieten zullen
worden uitgereikt:


Zeskamp



Tekening



Natuurpuzzel

16:15

SKELTERRACE VOOR JONG EN OUD
Nieuw: Skelterrace
Voor iedereen
JONG en OUD.
Wil je meedoen geef je op
bij de oranjekraam.

16:30

SLIQ

coverband SLIQ zal vanaf 17:00 tot 21:00 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.

20:15 CONCERT FANFAREORKEST ‘DE HOOP’

21:00

LAMPIONNEN OPTOCHT

WAAR DE BLANKE TOP DER DUINEN
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
'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

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.

Een middag de natuur in?
Met een fluistersloep of een kajak!
Dit kan nu vanaf Stellendam.
U gaat varen over het zuiderdiep en ziet de natuur vanaf het water.
Dit is een beleving voor het hele gezin.
De tochten starten vanaf 1 mei 2016.
Voor de mogelijkheden kun u contact opnemen met:
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Maak de puzzel en lever deze voor 15:30 op Koningsdag in bij de oranjekraam.
Onder de goede inzendingen wordt twee maal een tocht in een fluisterboot
verloot. Deze wordt aangeboden door het t’Wapen van Stellendam!
Meedoen kan tot en met 13 jaar!!!
ANTWOORD:
NAAM :
ADRES :
TELEFOONNUMMER :
LEEFTIJD:

—————————————————————————————————————————

A Seal Zeehondenopvang en Expo
Dit jaar tijdens al onze
evenementen van V.O.S.
staat er een wasmand
waar u handdoeken kunt
doneren voor de zeehonden opvang

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
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

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,

Wilhelmus
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 Stellendam 2015 Door de Ogen van: Iman Holleman
Het was geweldig dat Stellendam weer een bevrijdingsfeest had georganiseerd. Zo blijft het leed dat in de oorlogsjaren de Nederlandse bevolking is
aangedaan, herinnerd worden. En helaas is deze problematiek vandaag
de dag in de wereld nog steeds actueel. Zelf ben ik ingestapt op het feest
bij het optreden van Amber van Opijnen begeleid door Jasper. Jeetje wat
een talent heeft zij, prachtige songs bracht zij ten gehore. Zij speelde bijna
het dak van de tent, mede geholpen door de flinke storm die er ’s middags
waaide. De stalen pennen waarmee de tent was verankerd, kwamen de
grond uit door de krachten die de wind op de tent uitoefende. Met hulp van
een paar motorclubleden die te gast waren hebben we de tent veilig gesteld, pennen m.b.v. een voorhamer er weer ingeslagen en diverse bestelbussen om de tent gezet en aan de trekhaken extra touwen vastgemaakt.
En Amber gewoon onverstoord door zingen, ondanks het klapperen van
het tentzeil en alle commotie om haar heen. Maar zo heeft Stellendam het
feest gered, terwijl op veel andere plaatsen in Nederland het feest werd
afgelast, omdat de tenten aldaar omwaaide.
Ook de opstelling van diverse legervoertuigen was erg leuk en mocht op
veel belangstelling rekenen. De veldkeuken, radiowagen en de jeeps waren er populair. De hobbyisten die deze voertuigen rijdend houden, vertelde vol enthousiasme over hun speeltjes. Een eerlijk het is toch geweldig
dat deze mensen hier zoveel tijd en geld insteken om de herinnering levend te houden.
Klapstukken van het feest waren toch wel het optreden van Way Beyond
en DJ Xpression. Het was heerlijk druk in de tent en een geweldige sfeer.
Het weer was flink opgeknapt dus dat hielp ook mee. Er werd gedanst,
gezongen en natuurlijk veel bijgepraat door iedereen. Ook de Catering
was prima geregeld door ‘t Wapen van Stellendam. Er was voldoende
drank en eten te verkrijgen en dat was ook wel nodig, want feesten maakt
dorstig en hongerig. Helaas kwam er zoals zo vaak een veel te vroeg einde aan het feest, maar ja het moet toch een keer stoppen. Kortom een
geweldige dag met vele facetten en we moeten het bestuur van Vereniging Oranjefeest Stellendam (V.O.S.) complimenteren voor hun inzet en
organisatievermogen, want het is toch fantastisch om zo’n feest op ons
Stellendam te mogen meemaken. Ik kijk nu al uit naar het volgende bevrijdingsfeest in 2020, als Nederland weer de bevrijding van WO2 viert.
VOS bedankt namens Iman Holleman en vele andere dorpsgenoten.

AVONDVIERDAAGSE 2016
DINSDAG 31 MEI T/M VRIJDAG 3 JUNI
Een nieuw jaar een nieuwe avondvierdaagse.
Dit jaar van dinsdag 31 MEI 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!!
Oök dit jaar zal het jeugorkest van “fanfareorkest De Hoop”de muzikale
ondersteuning verzorgen op woensdag 1 juni. Zij zullen spelen op camping
de Vlugtheuvel!
Wij als vereniging werken voor het vijfde jaar met medailles met een nummer dit omdat wij in 2011 zijn aangesloten bij de wandelbond ( het kan dus
zijn dat u al 8 jaar mee loopt maar dit jaar krijg je een medaille met 5de
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:
vos2008stellendam@gmail.com of www.avondvierdaagse-stellendam.nl

ASPERGETOCHT 18 JUNI 2016
WANDELTOCHT
Wandeltocht langs de zee, door de duinen in de mooie natuur van de kop van Goeree.

Er zijn ook dit jaar weer drie routes waar u uit kunt kiezen
om te lopen.
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 uiterlijke binnenkomst tijd 16:00.
De start en finish zijn bij ‘t Wapen van Stellendam, Voorstraat 2, Stellendam.

HUTTENDURP 2015
Door de ogen van: Andre, Marjolein en Diede
Weken van te voren wordt er al naar uitgekeken, zo wil ik mijn hut, de glijbaan
moet mee, wel of niet blijven slapen. Er wordt hier van te voren al flink nagedacht!
Dan is het zover, dit jaar bouwen we met een flinke ploeg, Amy, Jay, Sanne,
Tom en Diede gaan samen met papa's , mama's , oma en Jan wielaard aan het
werk.
Eerst pallets verzamelen, de kinderen zijn druk aan het slepen en dat is best
zwaar, spijkers worden gehaald. Over het hele veld hoor je gehamer er wordt
hard gewerkt door iedereen, plannen worden bijgesteld en de eerste contouren
van de hutten worden zichtbaar. De fijne organisatie zorgt voor een natje en
droogje, er moet goed gedronken worden want het mooi en warm weer.
Inmiddels is de 2e verdieping aan de beurt van onze hut, vier slaapkamers, uitkijktoren en een glijbaan. De hut wordt steeds groter en mooier! We hebben
zelfs banken, stoelen en een tafel gemaakt van de pallets die over bleven. Veel
kinderen komen even kijkje nemen en natuurlijk moet iedereen van de glijbaan
af! n de loop van de middag mogen de kinderen heerlijk spelen op de waterglijbaan die de organisatie geregeld heeft, als avondeten frietjes met een snack. De
hutten zijn inmiddels af en mogen versiert worden. Vlaggetjes, slaapspullen worden gehaald en de kamers zijn verdeeld. Amy, Jay en Sanne slapen boven in
de hut, Diede en papa's Andre en Coen beneden.
Dan is het tijd om naar het zwembad het Zuiderdiep te vertrekken lekker een
poosje zwemmen in het zwembad, bij terug komst mogen de kinderen nog
marshmallows maken boven het kampvuur.Dan is het echt tijd om te gaan slapen
er wordt nog wat gekletst en gelachen. Jeroen is deze nacht één van de nachtwakers en verteld dat iedereen heerlijk heeft geslapen, maar wat kunnen die
twee mannen snurken! (Andre en Coen)
De volgende morgen komt alles langzaam opgang, ontbijten in de hut en nog een
poosje spelen met elkaar. Er is ook nog een bootcamp en een stormbaan iedereen heeft veel plezier. Helaas dan is het weer zover alle hutten moeten weer

worden gesloopt en pallets gaan op een grote stapel voor het grote vuur. Iedereen gaat na 2 geslaagde dagen moe maar voldaan naar huis!
Organisatie: het was top en wij kijken nu al uit naar de volgende keer!

Huttendurp 2015
door de ogen van: Chantal van de Klooster Sportteam G-O
Sportieve ochtend tijdens het Huttendurp
Het zonnetje scheen al vroeg in de morgen en rustig aan verzamelden
zo’n 100 kinderen zich om mee te doen aan de sportieve activiteiten
tijdens het Huttendurp. Samen met Verenging Oranjefeest Stellendam
staken we de handen uit de mouwen om een leuk programma te creëren. We openden de dag met swingend met ‘Dans met tante Rita’.
Vervolgens werden de kinderen in twee groepen verdeeld. De ene helft
vertrok naar de natuurspeeltuin in het Stellebos om met het levend ganzenbord spel te starten. Door de hele speeltuin hingen nummers met
opdrachten als klimmen, duikelen en een ritje met de tokkelbaan. De
teams gingen fanatiek aan de slag om de nummers te vinden en de
opdrachten zo snel mogelijk uit te voeren. Als beloning kreeg elk team
bij het uitspelen van het ganzenbord spel aan het einde een hapje en
een drankje. De andere helft begon op het veld en legde enthousiast
het bootcamp parcours af. Creatieve ouders zorgden voor een houten
hindernis en een zelfgemaakte ballenbak waarop de kinderen zich uit
konden leven. De opblaasbare hindernisbaan en buikglijbaan waren zo
aantrekkelijk dat de kinderen er niet vanaf te krijgen waren. Wanneer
kinderen genieten, doet de organisatie dit natuurlijk ook.
Bedankt voor de fijne samenwerking, het was een leuke ochtend.

ROUTE LAMPIONNENOPTOCHT

Route Lampionoptocht 2016
Adrianastraat,Mr iman Caustraat,Dreef,Nieuweweg
Langeweg,Blazer,Voorstraat,Langeweg
Koning Haakonstraat,Azaleastraat,Fresiapad,
Marijkestraat,Haagsestraat,Schoolstraat,Voorstraat,

OLIEBOLLEN VERKOOP
Zaterdag 30 januari hebben weer oliebollen gebakken.
De opbrengst was ondanks het slechte weer
nog €436.50
Bedankt voor u steun.

ORANJEFONDSCOLLECTE
17 T/M 21 MEI 2016

Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in Nederland met geld en met acties als NLdoet en Burendag.
We merken dat het voor verenigingen en stichtingen
steeds lastiger wordt het hoofd boven water te houden.
Om de activiteiten van de verenigingen en stichtingen
voort te kunnen zetten. Organiseert het Oranje Fonds
van 17 t/m 21 mei 2016 een collecte voor én door sociale organisaties. De helft van de opbrengst zal in de kas
van de vereniging komen.
Wij als Vereniging Oranjefeest Stellendam zullen deze
collecte verzorgen in uw dorp.
Wij hopen op uw steun!

BINGO
Dit jaar hebben we op 8 april weer een
bingo gehouden, de opbrengst komt
tegoeden van het Huttendurp om de
kosten zo laag mogelijk te houden.
De opbrengst van de verloting en de bingo worden gebruikt om de extraatjes te
betalen tijdens het Huttendurp
De opbrengst van de bingo in 2015 was
€499.00
De verloting voor het huttendurp had
een opbrengst van €1071.00

Schrijf alvast in u
agenda de bingo zal in
2017 gehouden worden op vrijdag 7 april!

5 Lives B.V.

DA Hisschemoller

Aannemersbedrijf Lindeloof b.v.

De Jager Tolhoek

Aannemingsbedrijf Bloemfontein B.V.

De Kievit Mode Ouddorp

Aannemingsbedrijf v.d. Broek

De Klos Borduurstudio

Aannemingsbedrijf v.d. Nieuwendijk

De Vogel Adviesgroep

Aardappelhandel Meijer & zn

Deurwaarderskantoor van Noort B.V.

Administratie kantoor L.de Geus

Dierenkliniek het Overbosch

Albert Heijn Ouddorp

Dierenspeciaalzaak Knabbeltje

Atelier Schilders Geluk
Auto Service Stellendam

Dorr + v Rossum
Drogisterij.net

Autorijschool Dorine van de Willik

Echte Bakker Akershoek

Bas Kooij Transport

Echte Bakker Bleumink

Beauty Blossoms schoonheidssalon

Fa. J.M. van Oostenbrugge

Bella Vita Salon

Farm Frites Oudenhoorn

Black & White fashion Middelharnis

Gemeente Goeree Overflakkee

Bloemenhuis Ixora

Haegse Huus Stellendam

Bloemenschuurtje

Herbalife Sindy van de Ree

Boone Witgoed
Bruna Ouddorp

Hoveniersbedrijf Polie

BSF Expeditie B.V.

J.P. de Wit Assurantie B.V

Cafetaria 't Hoekje

Jaap Boone Witgoed

Camping de Vlugtheuvel

Jan Boeter Gond-en Straatwerk

Keijzer Groenten en fruit

JD Repair

Zeevisbedrijf GO 23 de Vogel

Jumbo Sperling

ID Systemen Nederland B.V.

Zeevisbedrijf SL 27 van Seters

Kapsalon Helene

Center Parcs Port Zelande

Kastelein Profile Tyrecenter

Contiki Holland/Atlas Reizen BV.

Kieveit Administratie & Advies

Cooperatie Westvoorne

Klus Profi

Le Duc Fine Food
Leo's Autoservice Dirksland

Schoonheidssalon Silk Skin

Machinefabriek Padmos Stellendam B.V.

SRS Reclameservice BV
Strandcafe de Zeester

Modern Ouddorp

t Haegse Huus Stellendam

Motel de Goedereede

t Wapen van Stellendam

Multimate Van Damme

Taxibedrijf Donkersloot v.o.f.

Musica edu arta Pianoschool van Toor
NagelStudio Monique

TBP electronics Dirksland
Theetuin de Halve Maan

NXXT

Tupperware Heleen van Driel

Oosters Scheepsreparatiebedrijf
Osteopathie praktijk Wendy Kriek

V.O.F. C en J Brinkman

Pedicure Jeanette Santifort

Van Damme Installatietechniek
Van der Kooij Dirksland

Pedicuresalon Marjolijn
Pedicuresalon Marry

Valeur

van Helden Praktische marketing
Verkeersschool Cees Koert Dirksland

Pekaar & Partners
Petech bv

Verzijl Notarissen
Vis- en Mosselhandel Habrakken& ZN

Peter Witte Onderhoudsdienst
Piosson Cuisine

VoedingGezond praktijk Arda Joppe
Westhoeve Potatoes

Plusmarkt Tessemaker
Port zelande

Wilma Noorthoek Tuinadvies

Profinan Adviesgroep Noorthoek

Wissekerke Techniek/Wismate vof

Reko Industrial Equipment

Wolwinkel Het Zwarte Schaap

Restaurant de Zeemeeuw
S.O.S. Fashion

Woningbouw vereniging beter wonen

Salon Beauty Lounge Stellendam

Zeilmakerij Stellendam
Zoet of Zout aan het Haringvliet

Schavicast BV

Zwembad Zuiderdiep

Schilders- en afwerkingsbedrijf Goeree BV
Schildersbedrijf J. Bakker & Zn.

Wilt u meer informatie over onze sponsoren neem dan een kijkje op onze website:
www.vos-web.nl

Wij wensen u een
mooie koningsdag

