PROGRAMMA 2022
Koningsdag, bevrijdingsdag,
de Goereeloop
en diverse markten

Voorwoord Koningsdag 2022
Het kan weer! Een Koningsdag als vanouds: heel Goeree-Overflakkee kleurt
oranje en de vlaggen gaan uit. De Oranjeverenigingen van onze gemeente
halen alles uit de kast om er een mooi feest van te maken.
Heeft u de oud-Hollandse spelletjes gemist? Of de kleedjesmarkt? De
traditionele aubade? Of vooral het samenzijn, de ontspannen sfeer en de
gezellige feeststemming?
Er is nog steeds van alles gaande in de wereld, maar ik denk dat ik voor
heel veel inwoners spreek als ik zeg dat we blij zijn dat Koningsdag gevierd
kan worden. De afgelopen jaren vierden we Koningsdag ingetogen thuis:
coronaproof. Natuurlijk maakten we er het beste van, maar ik denk dat veel
mensen met weemoed terugdachten aan de uitbundige feeststemming van
de jaren daarvoor. Koningsdag – en eerder Koninginnedag – is een traditie die
we met elkaar waarderen. Iets om samen, jong en oud, van te genieten.
En Koningsdag kan niet op deze wijze gevierd worden zonder de vrijwilligers,
die met veel enthousiasme en volle inzet dit voor ons organiseren. Ik ben
de verenigingen dankbaar, net als de sponsoren die dit mogelijk maken.
Overigens zijn er vaak nog ‘hulptroepen’ nodig om al die mooie activiteiten te
kunnen organiseren. Dus als je een steentje bij wil dragen aan deze nationale
feestdag, zet dan vooral ook de stap om je als vrijwilliger aan te melden.
Koning Willem Alexander viert zijn verjaardag dit jaar in Maastricht. Samen
met zijn gezin en leden van de Koninklijke familie kan hij dit jaar eindelijk op
bezoek bij de viering in de hoofdstad van de provincie Limburg, iets wat in
2020 al de bedoeling was. Ook zij zijn ongetwijfeld blij dat het weer kan. Zo
vieren we dit jaar samen, in Nederland én daarbuiten, Koningsdag.
Ja, Koningsdag is dit jaar ongetwijfeld weer anders dan anders. Anders omdat
veel van ons het bewuster zullen beleven. Anders omdat we weten dat het
niet vanzelfsprekend is dat het kan. Laten we er daarom maar extra van
genieten.
Ik wens iedereen een mooie, gezellige en onvergetelijke Koningsdag!
Feestelijke groet,
Ada Grootenboer-Dubbelman
Burgemeester van Goeree-Overflakkee
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Beste Goereeërs, beste leden,
Het is weer zover! Alle voorbereidingen worden getroffen om elkaar dit jaar
eindelijk weer op de Markt te treffen. Wij hebben als bestuur heel erg
uitgekeken naar dit moment. Na twee jaar van spanning of Koningsdag wel
of niet door mag gaan, wordt het dit jaar hopelijk weer als vanouds.
Voor Koningsdag hebben we een leuk en gevarieerd programma in elkaar
gedraaid, waar jong en oud van kan genieten. Natuurlijk beginnen we ook dit
jaar weer met de aubade en aansluitend de kinderspelen met de brandweer.
‘s Middags is het tijd voor het havenspektakel en als afsluiter van de dag komt
Groove Piano’s het dak van de muziektent spelen.
Ook willen we dit jaar aandacht besteden aan Bevrijdingsdag. Op 5 mei
organiseren we een puzzeltocht door Goedereede en zal er een concert zijn
van Koninklijke Fanfare Apollo. Op zaterdag 7 mei is er een vrijmarkt.
’s Avonds willen we met iedereen die zin heeft in een feestje én met de band
BASSTA Bevrijdingsdag vieren.
Al met al een programma waar wij ontzettend naar uitkijken en waar wij van
hopen dat iedereen ervan kan genieten.
Dit jaar hebben er binnen het bestuur een aantal wijzigingen
plaatsgevonden. Elma Tanis heeft na 14 jaar helaas besloten te stoppen.
Edwin Lokker heeft een lang gekoesterde transfer naar v.v. WFB gemaakt en
stopt daarom ook in ons bestuur. We willen jullie heel erg bedanken voor
jullie inzet!
Lennard de Ronde en Anita de Vries leken het geweldig om onze vereniging
te komen versterken en zijn toegetreden tot het bestuur, welkom.
We willen iedereen die de activiteiten van dit jaar mogelijk maken hartelijk
bedanken.
Ik hoop iedereen graag weer te zien op de Markt!
Met vriendelijke groet,
Remco Breen
Voorzitter Oranjevereniging Goedereede
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Bestuur Oranjevereniging Goedereede

Wij staan voor flexibiliteit met goede service
inclusief totale ontzorging

MA 13.00 uur - 17.30 uur DI t/m VR 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 17.30 uur ZA 8.30 uur - 16.30 uur
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www.hameetemanwonen.nl

R. Breen

2e voorzitter

A. Schavemaker

Secretaris

V. Keijmel

Penningmeester

K. Tanis

2e Penningmeester

R. Vlietland

Bestuurslid

M. Groeneveld

Materiaalbeheer

J. Both

Bestuurslid

L. de Ronde

Bestuurslid

A. de Vries

Contact: info@oranjevereniginggoedereede.nl

U bent van harte welkom in onze showroom
Dorpsweg 1 Ouddorp +31 (0)187 681 288

Voorzitter

WONINGINRICHTING

Voor het laatste nieuws kun je kijken op onze website: www.ovgoeree.nl
en volg Oranjevereniging Goedereede ook op Instagram en Facebook.
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Administratiekantoor
Administratiekantoor

Bel ons via 06 50502363
Noordzijde Haven 1, 3252 BH Goedereede

Jeannet
Jeannet
Flohil
Flohil

elweg
Dijkstelweg
32
32

(0187) 68 (0187)
30 35 68 30 35

TB Ouddorp
3253 TB Ouddorp

administratiekantoor@jflohil.nl
j.flohil@flakkee.net
j.flohil@flakkee.net

Stadscafe
sincece

sin

Hotel - Café - Restaurant

“Akershoek”

Goeree

13

131212

Geopend maandag t/m zaterdag
Boompjes 1

3253 AC Ouddorp

www.hotelakershoek.nl
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Telefoon 0187 68 14 37

E-mail info@hotelakershoek.nl

Volg @StadscafeGoeree op Facebook
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Weetjes over de Nederlandse vlag
Wanneer de kleurrijke vlaggen weer in de Goereese straten wapperen,
betekent dat voor ons dat de gezelligste dag van het jaar weer is
aangebroken!
Maar de Nederlandse vlag symboliseert natuurlijk nog veel meer dan dat.
Deze vlag staat namelijk symbool voor de eenheid en onafhankelijkheid
van het Koninkrijk der Nederlanden.
Wanneer de Nederlandse vlag wordt gehesen in ons land, dient deze
een ereplaats in te nemen. Dit brengt ook wat regels met zich mee.
•
Tenzij volledig verlicht, mag geen Nederlandse of andere natievlag
tussen zonsondergang en zonsopgang wapperen of gehesen worden.
•
Het kan voorkomen dat een vlag na verloop van tijd versleten, dan wel
vervuild is. In deze gevallen moet de vlag op een onopvallende manier
worden vernietigd of worden gereinigd en gerepareerd.
De navolgende gegevens zijn grotendeels aan de vlaginstructie voor
overheden ontleend. Vlaggen met oranje wimpel mogen gehesen
worden op:
•
Koningsdag 27 april
•
Verjaardagen: Koning Willem Alexander (27 april) en Prinses Beatrix
(31 januari)
•
Feestelijkheden m.b.t. leden van de Koninklijke Familie: bijv. huwelijk,
jubileum, bezoek.
Vlaggen zonder oranje wimpel mogen gehesen worden op:
•
Nationale Bevrijdingsdag 5 mei
•
Opening Staten generaal: derde dinsdag in september, in Den Haag
•
Bevrijdingsdag Nederlands Oost-Indië 15 augustus (16 augustus)
•
Koninkrijksdag 15 december (16 december)
•
In het algemeen als uiting van vreugde van de gebruiker: bijv. jubileum,
behalen diploma.
•
Op verzoek van de gemeentelijke overheid.
Halfstok vlaggen (altijd zonder oranje wimpel):
•
Dodenherdenking 4 mei 18.00 tot ca. 21.10uur
•
Dodenherdenking 14 augustus 18.00 tot ca. 21.10uur
•
Indien bij de dodenherdenking met halfstok vlag een ceremonie
plaatsvindt, werd na het klinken van het volkslied de vlag meestal in
top gehesen. Volgens het nieuwste protocol (2001) wordt de vlag ook
na het klinken van het volkslied halfstok gelaten.
•
Bij het overlijden van een lid van de Koninklijke Familie.
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Stellendam
www.vangeestbeton.com
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Uw kapster aan huis

Jacqueline ‘t Mannetje
Melkdijkje 8
3252 BD Goedereede
06 1253 9187

Voor al uw drogisterij en parfumerieartikelen

Jong of oud, u hoeft de deur niet meer uit,
uw haar wordt thuisgeknipt.

Remedial Teaching & Trainingen
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Voor het juiste advies ga je naar:
Apotheek Ouddorp
Boompjes 3-5
3253 AC Ouddorp
Telefoon: 0187683789
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Fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie,
orofaciale therapie, echograﬁe, kinderfysiotherapie,
logopedie, podotherapie, cesar-oefentherapie,
osteopathie, psychologie, leefstijlcoach, diëtetiek
en sportmassage.
Groepstraining COPD, Diabetes type II,
oncologiepatiënten-oncoﬁt en
medische trainingstherapie.
Charbonstraat 11, 3252AE Goedereede
Molenweg 4d, 3253 AM Ouddorp
Tel: 0187-498555

E-mail: info@therapie-goeree.nl

website: www.therapie-goeree.nl

Bent u op zoek naar een taxi hetzij voor
zittend ziekenvervoer,rolstoelvervoer,
luchthaven vervoer,WMO vervoer,
particulier taxivervoer op
Goeree-Overflakkee of daar buiten,
dan bent u bij ons op het juiste adres.

Sinds 16 mei 2006 een taxikeurmerk
gecertificeerd taxi bedrijf.
Contactinformatie:
w: www.taxidonkersloot.nl
t: 0187- 491456 / 492684
f: 0187- 491811
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Jaarmarkt / zomermarkt in Goedereede
23 juli & 17 augustus 2022
Op 23 juli en 17 augustus 2022 is het tijd voor de jaarmarkt, oftewel de
braderie in Goedereede. Dit wordt georganiseerd door Pajo Evenementen
en Oranjevereniging Goedereede.
Een kraam huren op deze markten?
Neem dan contact op met John Harting van Pajo Evenementen.
Telefoonnummer:
06 55 308 794
Emailadres: 		
info@pajo-evenementen.nl
			www.pajo-evenementen.nl

Het centrum voor individuele en groeplessen
Fitness, Fitness voor ouderen, Pilates,
Ontspanningstechnieken, Nordic Walking
en Personal training.
Charbonstraat 11, 3252AE Goedereede
Molenweg 4d, 3253 AM Ouddorp
Tel: 0187-498555
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E-mail: info@therapie-goeree.nl

Website: www.therapie-goeree.nl
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Door onze ruime keuze uit geldverstrekkers

Dé makelaar van
(n)u voor Ouddorp
en omstreken

kunnen wij u adviseren bij het selecteren van

Van ons kunt u
verzekerd zijn!

een hypotheek of financiering die het beste
bij ú past.

Met de RegioBank, waarme
Hoenderdijk 7a

diensten aanbieden die u va

3253 AK Ouddorp

bank mag verwachten, make

telefoon 0187 - 68 48 68

Bezuijen
Bemiddeling

mobiel

06 - 53 33 19 80

email

info@bezuijenbemiddeling.nl

dienstenpakket compleet.

internet www.bezuijenbemiddeling.nl

Wacht niet langer en neem c

u vindt ons ook op

op! Wij kijken graag samen m
voor u kunnen betekenen.

Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam
t 0187-491755 • e info@johnpdewit.nl
www.johnpdewit.nl

wonen
• personen • verkeer • zorg • hypotheek • financier
Langeweg 63 • Stellendam • 3251 LH Stellendam
t 0187-491755 • e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl
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Omloop & Goereeloop 2022
26 en 27 augustus 2022
Op 26 en 27 augustus 2022 vindt De Omloop plaats!
Ook dit jaar loopt de tocht van 110 kilometer door Goedereede heen.
Daarnaast is het mogelijk om de Goereeloop van 20 kilometer te lopen,
waarbij je op vrijdagavond start in Middelharnis en eindigt op de
Markt van Goedereede.
Daar kun je rekenen op een muzikaal onthaal én een welverdiende
medaille!
Updates rondom de route en het programma communiceren we via onze
Facebookpagina en website www.ovgoeree.nl.

Hairdreams is official sales point van:
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Z U I DZ I J D E H AV E N 1 7 / / G O E D E R E E D E / / T. 0 1 8 7 - 4 9 1 1 0 7

Make your hairdreams come true !

Komt de route ook langs jouw huis? Dan zou het enorm leuk zijn voor de
lopers als je je huis wilt versieren of verlichten. Tot dan!
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Subtiele
win
begeleiding

win!?

en harde noten

SCHEEPSBOUW ■ LIEREN ■ REPARATIES ■ MACHINEFABRIEK ■ DROOGDOKKEN
MAASKANT SHIPYARDS STELLENDAM
Deltahaven 40
3251 LC Stellendam

Postbus 12
3250 AA Stellendam

Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP

telefoon 0187 49 14 77
fax 0187 49 31 12

info@maaskant-shipyards.nl
www.maaskant-shipyards.nl

Wij staan voor je klaar om de
belangrijkste momenten van je leven
goed te regelen. We geven graag gedegen advies en we wijzen je graag op juridische
valkuilen die je zelf nooit had ontdekt.
We kunnen je onder andere helpen als je
een huis wilt kopen, bij de oprichting van
je eigen bedrijf of om de huwelijkse
voorwaarden goed te regelen. Ook op
minder vrolijke momenten zoals het
maken van een testament of het

van begin tot eind betrokken
Middelharnis
Raadhuisstraat 3, 3241 CP
Goedereede
Noordzijde Haven 15, 3252 BH
Tel. (0187) 47 61 11
info@notarissenGO.nl
notarissengo.nl

regelen van een scheiding
kun je op ons rekenen.
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Notarissen
Rien-Jan Benschop
& Bastiaan Sterling

Bloembinderij De Korenbloem, een klein en gezellig winkeltje in het centrum
van Goedereede, is in 1995 gestart om een breed assortiment bloemen,
planten en andere decoratie artikelen van hoge kwaliteit te bieden. Door de
jaren heen is Bloembinderij De Korenbloem uitgegroeid tot één van de meest
complete bloemenwinkels van Goeree-Overflakkee.
Bloembinderij De Korenbloem
Kerkstraat 10
3252 AX Goedereede
Tel. 0187 49 1116
info@dekorenbloem.nl
www.dekorenbloem.nl

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13:00 - 17:30
Gesloten, wij bezorgen wel uw bloemen.
9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
9:00 - 18:00
9:00 - 16:30
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Koeltechnisch Bureau Ouddorp

Het adres voor al uw koeltechniek:

Wij zijn op Koningsdag geopend
van 08.00 - 17.00 uur

*Scheepskoeling
* Landkoeling
* Airconditioning
info@ktb-koeltechniek.nl
www.ktb-koeltechniek.nl
Tel. 06-51199946
Melkdijkje 3, 3252 BD Goedereede
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prins
gevelreiniging
Voor alle reinigings- en herstelwerkzaamheden aan uw woning

Geniet bij ons van heerlijke gerechten met
passie en liefde voor u bereid!

Voor al uw
nautische apparatuur
Meester Snijderweg 29
3251 LJ Stellendam

www.demaritime.nl
30

Gasterij ’t Sas, Markt 3, 3252 BC Goedereede

info@demaritime.nl
t: 0187 49 3826
31

Op www.ovgoeree.nl kun je deze kleurplaat ook uitprinten. Maak hem zo mooi mogelijk en maak kans op een prijs!

Programma Koningsdag
27 april 2022

08.00 uur

De dag start met klokgelui en we vragen iedereen om de
vlag uit te steken. Onder degenen die de vlag uitsteken
wordt een leuke prijs verloot!

10.00 uur

De scouting hijst de vlag en we beginnen de dag met de
aubade van Koninklijke Fanfare Apollo.

11.00 uur

De brandweer komt langs en organiseert leuke waterspellen
aan de haven voor de kinderen! Ook zijn er speelblokken
aanwezig.

11.30 uur

Het klokkenspel wordt verzorgd door de beiaardier Jan
Bezuijen.

12.00 uur

Bij Dick’s Taria en de Loempiakraam kun je eten bestellen en
natuurlijk zijn ook Stadscafé Goeree, De Gouden Leeuw en
Gasterij ‘t Sas aanwezig.

13.30 uur

Koninklijke Fanfare Apollo speelt op de muziektent.

14.30 uur

Het Havenspektakel! Dit jaar gaan jong en oud de uitdaging
aan om via twee touwen de overkant van de haven te
bereiken. Lukt dit jou zonder een nat pak te halen? En wie zet
de snelste tijd neer?

17.00 uur

De prijsuitreiking van het Havenspektakel wordt gevolgd
door een muzikale act.

19.30 uur

Pianoshow Groove Piano, één van de beste pianoshows van
Nederland, treedt op! Van de jaren 50 tot hits van nu: je kunt
iedere aanvraag bij dit duo indienen. Zij sluiten de avond
feestelijk af!

22.30 uur

Einde programma.

Let op:

Het is op onze evenementen niet toegestaan om glaswerk te gebruiken en/of mee te nemen.
De organisatie heeft het recht om het programma te wijzigen. Meedoen is op eigen risico.
Inleveren kan voor 26 april bij M. Groeneveld - Nieuwe Oostdijk 32 of A. Schavemaker - Hoofdpoortplantsoen 13

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:
“Wel, jongetjes van Oranje
Kom, klim ‘reis aan dit en dat Spaansche boord
En rol me de matten van Spanje!”
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Hij heeft gewonnen de zilveren Vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot!

Mijn Schild ende betrouwen
Zijt gij, o God mijn Heer,
Op u zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer,
Dat ik doch vroom mag blijven
Uw dienaar ‘t aller stond,
De Tirannie verdrijven,
Die mij mijn hert doorwond.

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitse bloed,
Den Vaderland getrouwen
Blijf ik tot in den dood
Een Prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveert,
Den koning van Hisspanje
Heb ik altijd geëerd.

Het Wilhelmus

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
Hij heeft gewonnen de zilveren Vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot!

De Zilver Vloot

Gezichten vol van zonneschijn,
bij kind’ren groot en klein.
Wij hopen dat er buiten ook
een zonnetje mag zijn.
Want jarig is de Ko-oning,
Dus roepen wij nu blij van zin:
Kom steek omhoog je vlag,
vandaag is Koningsdag

De vlaggen wapperen aan alle kant,
en overal is vreugd.
’t Is feest in heel ons Nederland,
en ieder is verheugd.
Want jarig is de Ko-oning,
Dus roepen wij nu blij van zin:
Kom steek omhoog je vlag,
vandaag is Koningsdag

Het is Koningsdag

Klein is dat land,
Maar met eer klinkt zijn naam.
Nederlands daden meldt roemvol de faam.
’t Is klein maar bood weerstand
Aan dreigend geweld
En vaak bleef het meester op zee en in ’t veld.

Voor Nederland een lied op een krachtige toon,
Voor ’t land dat ik liefheb,
Voor ’t land waar ik woon.
Dat al wat ik min in zijn grenzen omsluit,
Waar al mijn geluk en mijn blijdschap ontspruit.

Voor Nederland...

Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.

Vissers en boeren, zij maakten Goeree groot,
In de vissershaven, daar ligt heel de grote vloot.
Om straks te gaan vissen op de Noordzee.
Ploeg en combine werken altijd maar door,
Rijk is de aarde, zij brengt zoveel voort;
Graan, piepers, juun, gladiolen en peeê.
Hard blaast de wind de wolken vooruit;
Snel draait de molen, de vlag wappert uit;
’t Is Koningsdag, Goeree loopt nu uit.

Wij zijn zo trots o-op o-ons Goedereede
Al op onze fijne eiland, omringd door de zee
Waar mensen en dieren graag wonen.
Kinderen spelen en stoeien er op los,
Met poppen, knikkers een hut in het bos.
Blijde gezichten, rode konen.
Hard blaast de wind de wolken vooruit,
Snel draait de molen, de vlag wappert uit;
’t Is Koningsdag, Goeree loopt nu uit!

Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.
Als we na kijken, ook werkelijk zien
Als we naast horen ook luist’ren misschien
En dan begrijpen en stoppen met haten
Als we dan lachen en eindelijk praten
Dan komt ’t goed, dus geef me je hand
En loop met me mee door dit prachtige land.
Een plaats om te leven voor ons allemaal Wij spreken tenslotte dezelfde taal.

Goerees liedje (Wijze: Holland ze zeggen)

Lied voor de koning

Doe jij mee aan het Havenspektakel?
Als vanouds organiseren we weer een spectaculaire activiteit in de
Goereese haven! Dit jaar gaan jong en oud de uitdaging aan om via twee
touwen de overkant van de haven te bereiken. Lukt dit jou zonder een nat
pak te halen? En wie zet de snelste tijd neer?

Snelheidsprijs en originaliteitsprijs

De winnaar van het Havenspektakel is degene die het snelst aan de
overkant komt. Ook reiken we een prijs uit aan degene die de meest
originele (oranje) outfit draagt!
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een zwemdiploma hebben en
dat zij schoenen dragen. Neem een lekkere warme handdoek en droge
kleding mee.
Voor iedereen geldt: meedoen is op eigen risico. Er zijn EHBO’ers en
reddingsbrigadiers aanwezig voor de veiligheid.
Natuurlijk ontvangen de winnaars van dit spel een leuke prijs. Wij wensen
jullie een hele leuke dag toe!

Walter & Poes
Educatieve zoekboeken over
de visserij, visafslag en viswinkel

Meer informatie en verkooppunten op:

www.visserijavonturen.nl
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gezellige
koningsdag!

Valérie van Seters
hairstylist / make-up artist
Nieuwe Oostdijk 34
Goedereede

Hoe verleid je je doelgroep om toe te happen? Dat is gesneden koek
voor ons! Wij zijn het creatieve bureau voor verrassend design en doordachte communicatie. Gespecialiseerd in strategie, print en digitaal.
Nieuwsgierig? Bel 0187 60 80 20 of ga naar DINK.NL
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Parkhaven 6
3251 BK Stellendam
06-20413087
0187-496585

tel: 06 - 108 34 211
info@salon-bellavita.nl
www.salon-bellavita.nl

info@nettenoudijzer.nl
www.nettenoudijzer.nl
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Bevrijdingsdag 2022
5 mei - puzzeltocht en concert
Dit jaar vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag in de vorm van een puzzeltocht
van 5 kilometer. De wandeling start om 19.00 uur. Koninklijke Fanfare
Apollo speelt deze avond van 20.00 - 21.00 uur.

7 mei - kleedjesmarkt en muziek
Omdat Bevrijdingsdag op donderdag valt, vieren we op zaterdag 7 mei
een Bevrijdingsfeest! Voor het exacte programma verwijzen we je naar
onze facebookpagina.

Kleedjesmarkt / vrijmarkt

Overdag organiseren we een kleedjesmarkt van 10.00 tot 15.00 uur, waar
iedereen zijn of haar spullen kan verkopen.*

Avond: Live muziek

‘s Avonds, van 19.00 - 23.00 uur zorgen we voor een muzikaal spektakel
met de Band Bassta! Eén van de uniekste en meest geboekte live
coverbands van Nederland. Drums, piano, gitaren en natuurlijk vocals;
deze band heeft het allemaal. We kunnen dus rekenen op een vanouds
gezellige avond op de Markt!

*Deelnemen aan de kleedjesmarkt op 7 mei?

Voor deelname aan de vrijmarkt geldt dat de verkoop van spullen enkel
is toegestaan in de hiervoor aangegeven ruimtes van 3 bij 3 meter. Wij
vragen een bijdrage van €2,50 per plaats. Kijk op de website ovgoeree.nl
voor het nieuwe reglement.
Wil je met groot materiaal komen? Dan is de zomermarkt daar beter
geschikt voor.
Deelnemen? Vul het formulier in via onze website of stuur een e-mail naar
info@oranjevereniginggoedereede.nl.
Het bedrag dient vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer:
NL27 RABO 0361 3566 76 t.n.v. Oranjevereniging Goedereede, onder
vermelding van naam en datum vrijmarkt.
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GoedeReede Wijnen is wijnleverancier
aan particulieren, (wijn)speciaalzaken
en horeca.
Zin in een gezellige wijnproeverij met
familie of vrienden in onze eigen
wijngaard? Neem gerust contact met
ons op.
Naast het leveren van wijnen,
staan wij ook klaar voor:
• Wijn-spijsadvies
• Wijn-relatiegeschenken
• Presentaties van wijn in de Bijbel
Voor meer informatie:
bel ons 06 1534 6028
of zie onze website:

www.goedereedewijnen.nl
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‘t Wapen van Stellendam

f
F oo d

or

al

l

Voorstraat 2, 3251 BD Stellendam
Tel. 0187 491376
Internet: www.wapenvanstellendam.nl
Email: info@wapenvanstellendam.nl

Het adres voor:
Heerlijk en niet duur eten in onze brasserie.
Groot terras (20ste plaats van de landelijke terras top 100).
Cafetaria (5de plaats van de landelijke cafetaria top 100).
Diverse buiten activiteiten o.a; Fluisterbootjes, kajaks en scooters.
160 zitplaatsen binnen en 120 buiten.
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Lid worden
Oranjevereniging Goedereede organiseert jaarlijks Koningsdag en
de 5 mei viering in Goedereede. Ook vinden er jaarlijks activiteiten
plaats zoals een bingo en kinderbingo. Daarnaast organiseren we
meerdere vrijmarkten, de braderie en zomermarkt op de Markt van
Goedereede.
De activiteiten zijn voor zowel jong als oud. Via het lidmaatschap
met een minimale inleg van maar € 10,- per gezin per jaar steun je
de Oranjevereniging Goedereede om alle activiteiten mogelijk te
maken!

DRANKEN - LUNCH - DINER - TAPAS
goed, vers, lokaal & smaakvol
De eenvoud van een goed product is puur
en passie! Dit is dan ook de reden dat de
Brouwtuin is ontstaan. Het is enorm stimulerend om onze eigen groenten te kunnen
kweken en hiermee te mogen werken. En
dat proef je in al onze gerechten.
Kom bijvoorbeeld gezellig bbq’en met onze
mini Big Green Eggs! Onze koks bereiden
een bbq pakket voor met producten van
het seizoen en prodcuten van onze lokale
leveranciers.

Ben jij nog geen lid van Oranjevereniging Goedereede,
maar wil je dit wel graag worden?
Ga dan naar onze website www.ovgoeree.nl en kijk bij ‘Lid worden’.
Je kunt ook een e-mail sturen naar info@oranjevereniginggoedereede.nl
Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage!

Happy Music
Wij hebben alles in huis om van uw feest een
knalfeest te maken!

Genieten op de brouwersdam
Je vakantiegevoel beleven in eigen land is
nu toepasselijker dan ooit! En waar kan dat
beter dan op de uitgestrekte stranden van
de Brouwersdam? Parkeren is gratis en er
is ruimte genoeg voor iedereen.
Met je blote voeten in het zand, een drankje
in je hand, zonnebaden, een hapje erbij en
het gevoel hebben alsof je op een strandvakantie bent! Je beleeft het op ons strandterras. En met onze uitgebreide menukaart
is er voor iedereen wat wils.

Ballonnen | Confetti | Meubilair / Verlichting | Dj’s | Decoraties

Reserveren? | www.brouw.nl

365 dagen
per jaar
geopend

Happy Music
Watertoren 41B
3247 CL DIRKSLAND
0187 - 60 22 75

WWW.HAPPYMUSIC.NL
Brouwersdam Buitenzijde 20 | 3253 MM Ouddorp | Strandopgang 15 Noordzeezijde
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WeWe
keep
youyou
fishing
keep
fishing

Bruinisse (NL)
Bruinisse (NL)
StellendamStellendam
(NL)
(NL)
Kilmore Quay
(IRL) Quay (IRL)
Kilmore

Officieel Dealer
Officieel Dealer
Mitsubishi Dieselmotoren
Mitsubishi Dieselmotoren
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Bezoek/correspondentieadres:
DeltahavenDeltahaven
18, Postbus 18,
23, Postbus
3250 AA23,
Stellendam
(NL)
Bezoek/correspondentieadres:
3250 AA Stellendam
(NL)
+31 (0)187 49
20 @49
info@padmos.nl
www.padmos.nl
+3180(0)187
80 20 @ info@padmos.nl
www.padmos.nl

☎

☎
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Wij wensen u een
fijne Koningsdag!
Oostdijk 1
3241 CN Middelharnis
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Diependorst 168
3253 VC Ouddorp

0187 - 497 111
www.devogel.nl

VERZEKEREN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN
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Het lekkerste
uitzicht op de haven!
OO K OP WO EN SD AG OP EN
VAN AF 16. 00

UU R

Meester Snijderweg 5
3251 LJ Stellendam (Buitenhaven)
Telefoon 0187 49 33 57
www.restaurantdezeemeeuw.nl
Geopend
Vrijdag de gehele dag.
Woensdag, donderdag en zaterdag vanaf 16.00 uur.
Andere dagen op aanvraag.
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Direct reserveren
Restaurant

De Gouden Leeuw
Genieten van een
heerlijke lunch, borrel of diner
hoteldegoudenleeuw.com | info@hoteldegoudenleeuw.com
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Pampus 22
3251 ND Stellendam
tel. 0187-49 1533/3366
info@glavitech.com
info@glavimans.nl
www.glavitech.com
www.glavimans.nl

Oliemist separators – metaalbewerkingsvloeistoffen – waterbehandeling – doseerpompen –
advies & service – technische vloeistoffen

Machines en Gereedschappen voor de metaalbewerking
spiebaan steken – kartelen – vertanden – draadfrezen – schroefdraad kalibers
Donau snelradiaal boormachines: nieuw, gereviseerd, onderdelen en reparaties

Klaas Sier Ei-zer is gespecialiseerd in het maken van uithangborden,
hemelbedden, schoorsteenkappen, rozenbogen, kandelaren, hekwerk en
ander (klein) metaalwerk.
Höckh werkstuk reinigings machines
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Klaas Sier Ei-zer
Kerkstraat 10
3252 AX Goedereede

Tel.: 0187 491116
info@klaassiereizer.nl
www.klaassiereizer.nl
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Adverteerders, bedankt!
Ook dit jaar willen we alle adverteerders die in ons boekje staan
enorm bedanken voor hun bijdrage.
Door een advertentie te plaatsen ondersteun je de vereniging
namelijk bij de organisatie van Koningsdag en overige
evenementen.
Wil je volgend jaar jouw advertentie wijzigen?
Dan vernemen wij dat graag van je. Ook volgend jaar zullen wij
je weer via de mail benaderen over het nieuwe boekje. Bij geen
tegenbericht gaan wij er vanuit dat de advertentie volgend jaar
weer geplaatst kan worden.
Voor wijzigingen of andere vragen kun je contact opnemen via:
boekje@oranjevereniginggoedereede.nl

De Vloeren en schuifkasten specialist

Tel: 0187- 681492 Hazersweg 27A
Fax: 0187- 683547 3253 XE Ouddorp
60
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SNACKBAR DICK’S TARIA
Op een vriendelijke en uiteraard
hygiënische wijze maken wij met
veel zorg uw bestelling klaar.

PATAT & SNACKS
HAMBURGERS
CHICKEN NUGGETS
SMULBOX VOOR KIDS
+ DIV. MENU’S, OOK AFHAAL
Telefonisch uw bestelling opgeven kan ook.
Wij zorgen dat uw bestelling klaar staat
op de afgesproken tijd

Tel. (0187) 687880
62

63

Koningsdag!
(Kinder)feestjes
& creatieve workshops

metTri
es

Patricia Sperling t: 06 - 4675 8936 e: info@mettries.nl
w: www.mettries.nl f: facebook.com/mettries

27 april 2022, we vieren samen Koningsdag!
APRIL

KLOKGELUI

SAAMHORIGHEID

AUBADE

KONING

TAART

BEATRIX

KONINGSDAG

TOMPOUCE

CONCERT

LINTJESREGEN

VLAG

FEEST

NEDERLAND

WILHELMINA

JULIANA

ONDERSCHEIDING

WILHELMUS

KLEEDJESMARKT

ORANJE

WIMPEL

KLEURPLAAT

ROODWITBLAUW
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Oplossing

Onder de goede inzenders worden
twee cadeaubonnen verloot.
Inleveren kan voor 26 april bij:

M. Groeneveld - Nieuwe Oostdijk 32
A. Schavemaker - Hoofdpoortplantsoen 13
64

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leeftijd: . . . . . . . . . jaar

Wij wensen
iedereen
een ﬁjne
Koningsdag
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Onze winkels zijn op Koningsdag geopend:
Albert Heijn Ouddorp t/m 18:00 uur
Jouw Marktkraam en Gall&Gall t/m 17:00 uur
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Volg Oranjevereniging Goedereede
ook op Instagram en Facebook

www.ovgoeree.nl

