Zoekt u een kleurrijk
schilder die van
aanpakken weet?
Bel (0186) 571552

Van Eijmeren schilders
sterk in uitvoerend werk
info@vaneijmerenschilders.nl

De Oranje Vereniging bedankt
de volgende Sponsors:

Hameeteman Vloeren
2 L Financial Services BV
Adviesgroep de Vogel en Hypotheekcompany
Autobedrijf De Witte Stee
Autorijschool Kneteman
Autorijschool Piet Leroy
Bakkerij Holtkamp
Breeman Tweewielers
Bruna Oude Tonge
Buxus Kwekerij C. Hameeteman
Buys & van Vugt pallets b.v
Camping De Lage Werf
Electro World van Loon
Emté Ooltgensplaat
Fa. H. Campfens en Zn. Constructie-en loodgietersbedrijf
Financieel Adviesbureau de Vos
Formido
Gall & Gall
Garage Knöps
Hoveniersbedrijf de Boet
Jasmijn Bloemen
Keurslager C. Bouter
KlusWijs Kameraad
Meinster Wonen
Nelly's Kapsalon
Praktijk voor fysiotherapie Rob van der Heijden

Nobels Automobiel- en Verhuurbedrijf
Oud papier RKVV FIOS
Peter de Boed Schilderbedrijf
SP:J.van den Berg
Stichting Buurthuus Achthuizen
Timmerbedrijf Dorsman Den Bommel
Timmerbedrijf Vervloed
Tinus Taart
Tuinverzorging Flakkee
Uiensorteer- en pakstation Anton van Vugt
van Eijmeren Schilders
Visser & Smit Hanab
Het Duivensjoppie Achthuizen
AM&P
Otto Timmerbedrijf
Garage Ton Buys
Rob en Yvonne van Dam
Ferro Fix
Cees-jan Streefkerk
Janneke Heuker Fotografie
Bronij Infra
Achthuizen Ranking Darts
Dartshop Kattestaart
Landwinkel Zuid Zijde
Ron van Wezel
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De spelen dit jaar
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Koningsdag 2014
Dit jaar vieren we voor de eerste keer
Koningsdag. Het klinkt wel anders dan
de bekende “Koninginnedag”, maar de
invulling van de dag zal grotendeels hetzelfde zijn. Slechts de datum is een paar
dagen naar voren geschoven. De Nederlandse traditie wordt voortgezet en blijft
in stand.

8/Huuzense Weiland Games
Na het grote succes van vorige jaren, zijn er weer de 8-huuzense
Weiland Games. Wie een middag veel plezier wil beleven geeft zich
op voor dit festijn.

Naam team:
Captain:
Deelnemer 1
Deelnemer 2
Deelnemer 3
Deelnemer 4
Deelnemer 5
Deelnemer 6
Inleveren voor 19 april bij een van de bestuursleden

2014 / Lay-out en opmaak: Ben Hameeteman

Op 26 april vieren we gezamenlijk de
verjaardag van onze Koning Willem
Alexander, die vorig jaar de troon besteeg, met aan zijn zijde Koningin Máxima. Een prachtig koningspaar!
Ook op Goeree-Overflakkee besteden we op feestelijke wijze aandacht
aan Koningsdag. De lokale Oranjeverenigingen organiseren weer mooie
en afwisselende programma’s voor deze dag. Elke kern heeft daarbij
zijn eigen sfeer. Er is altijd veel aandacht voor de kinderen, zij vermaken
zich kostelijk bij de activiteiten, maar ook voor de ouderen worden feestelijke activiteiten georganiseerd.
Sommige Oranjevereniging organiseren zelfs in de weken vóór Koningsdag activiteiten met voor elk wat wils. De vele vrijwilligers van de Oranjeverenigingen van Goeree-Overflakkee besteden enorm veel vrije tijd om
dit alles te regelen. Ik wil dan ook alle vrijwilligers complimenteren en
bedanken voor hun geweldige en belangeloze inzet. Zij spannen zich al
lang van tevoren in om deze feestdag tot een groot succes te maken.
Hiermee leveren zij een bijdrage aan de saamhorigheid onder de inwoners en het behoud van de identiteit van de dorpskernen.
Ik verheug me op mijn eerste Koningsdag als burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. Laten we er met z’n allen een mooie feestdag van maken!
Ada Grootenboer-Dubbelman,
Burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee
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Stokje wordt overgedragen
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Biwa
Ook dit jaar zal de Oranje Vereniging
niet ontbreken bij de Biwa op Tweede
Pinkerdag.
De bedoeling is dat we hamburgers
met juun gaan bakken, en ook zullen
er diverse spelletjes georganiseerd
worden.
Maar zeker is dat wij er bij zijn.
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Bestuursleden
Oranje Vereniging
Voorzitter: Manuel Legierse
Tel. 0187630231
Email : legierse.m@gmail.com
Secretaris : Pieter v/d Veer
Tel. 0649415883
Email : jannekeheuker@hotmail.com
Penningmeester: Remon Nobels
Tel. 0187632303
Email remon1974@hotmail.com
Hoofd PR : Kevin Vervloed
Tel. 0630449675
Email : kevinvervloed@icloud.com

Het stokje is symbolisch overgedragen door oud-penningmeester Peter
Krouwer aan de nieuwe schatbewaarder Remon Nobels.

Geen Oranjecamping dit jaar
Afgelopen Januari is er overleg geweest tussen enkele verenigingen betreffende het
Organiseren van een Oranjecamping tijdens de komende wereldkampioenschappen
voetbal In Juni 2014.
Alle aanwezigen verenigingen gaven aan dat er weinig animo is om dit jaar een
Oranjecamping te organiseren. Daarom is besloten dit jaar geen Oranjecamping te
Organiseren.
Fios heeft aangegeven dat de wedstrijden van het Nederlands elftal in de kantine
bekeken Worden op een groot scherm. Ook organiseren zij op 14 Juni een seizoenssluitingsdag , met Gekostumeerd voetbal waarbij iedereen uitgenodigd wordt om
met een 7 tal aan deel te Nemen. Ook zullen er op die dag voor de jeugd activiteiten
plaatsvinden , deze activiteiten Zullen voor iedereen toegankelijk zijn. ’s Avonds is er
een DJ en zullen popkoor Rol Around En de band Buckle Up optreden. Iedereen
wordt uitgenodigd voor deze afsluitingsdag.
We hopen jullie voldoende te hebben ingelicht en vertrouwen erop dat we in de toekomst

Hoofd buitendienst: Richard Winkels
Tel. 0651680400
Email : r.winkels@hotmail.com
Leden:
Johan Netten
Jan Pollemans
Fred Wijnbeek
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Dodenherdenking
Op 4 mei zullen wij stilstaan bij al
onze landgenoten die zich in het
verleden hebben opgeofferd voor
ons Vaderland. Ook staan we stil bij
de jongens en meiden die zich
inzetten bij vredesmissies, waar
ook ter wereld.
Hierbij nodigen wij iedereen uit
aanwezig te zijn bij deze herdenking.
Programma
18.30 uur. Eucharistie viering in de
kerk. Na de viering is er de mogelijkheid om een kopje koffie te gebruiken in de kerk. De officiële ceremonie sluit aan op deze viering.
19.50 uur. Verzamelen bij het monument. Een afvaardiging van Muziekvereniging Vooruit uit Oude
Tonge speelt gepaste muziek.
20.00 uur. Herdenkingsmoment.
Er is gelegenheid voor het leggen
van bloemstukken.
De Last Post zal worden geblazen
door een afvaardiging van Muziekvereniging Vooruit uit Oude Tonge.
Er zal een korte toespraak worden
gehouden door raadslid van gemeente Goeree-Overflakkee Thea
Both en de heer Frank van Oorschot namens de inwoners van
Achthuizen.
Een ieder wordt verzocht de Nederlandse vlag uit te hangen.

Vlaggenprotocol
Wanneer de vlag uitsteken en hoe?
De Nederlandse vlag mag alleen
tussen zonsopgang en zonsondergang gehesen worden, tenzij aan
beide zijden volledig verlicht.
Voor het halfstok hijsen van de vlag
wordt de vlag eerst vol gehesen,
daarna wordt zij langzaam en statig
neergehaald.
Bij het neerhalen van een halfstok
gehesen vlag wordt deze eerst
langzaam en statig vol gehesen en
vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. De vlag mag de grond niet
raken
Op 4 mei wordt de vlag halfstok
gehesen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.

ORANJE VERENIGING ACHTHUIZEN
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Nieuw bestuur Oranje Vereniging
De bestuursleden van de Oranje
Vereniging Achthuizen gaven eind
2012 aan dat ze met pensioen wilden. De mannen liepen al flink wat
jaartjes mee en de oudjes waren toe
om andere dingen te gaan doen.
Maar het was kort draaien voor de
volgende Koninginnedag en er was
nog geen nieuw bestuur opgetrommeld. Toch werd er besloten om Koninginnedag weer als vanouds te
organiseren. Ook deze dag was alles
weer tot in de puntjes geregeld , met
maar liefst een heuse klimwand van
11 meter hoog , een kinderparadijs ,
optocht en inmiddels de beruchte
weilandgames. Kortom , het was
weer zo als gewoonlijk een goedgeregelde dag door de jongens !
Na alles te hebben opgeruimd , weggebracht , enz. kwam er toch een
praatje van: Hoe volgend jaar ? Nog
geen nieuw bestuur ? Wat moet het
dorp zonder Koninginnedag ?
Er was al eens gevraagd: Is het niet
leuk als jullie het stokje overnemen

van ons ?
Die avond werd er druk geregeld en
overlegd.
Na een korte spoed vergadering
werd er een nieuw bestuur samengesteld:
Remon Nobels, Manuel Legierse,
Pieter v/d Veer, Richard Winkels,
Kevin Vervloed, Johan Netten en 2
vrijwilligers: Jan Pollemans en Fred
Wijnbeek.
Op 2 januari werd het stokje onder
het genot van een drankje en een
hapje officieel overgedragen van het
oude bestuur naar het nieuwe bestuur.
Jongens, bedankt voor jullie inzet al
die jaren die jullie hebben gedaan
voor ons en onze kinderen hier in het
dorp!
Wij hopen dat het de aankomende
jaren ook zo gezellig wordt.
Met vriendelijke groet ,
Het Nieuwe Oranje Bestuur

Senioren bingo 21 mei
Zoals ieder jaar wordt er voor onze
senioren weer een bingo georganiseerd
in het zaaltje aan de Pastoor van
Luenenstraat.
Op woensdag 21 mei om 19.00 uur
beginnen we met een kopje koffie of
thee met een plakje cake aan deze
gezellige avond.
Deze avond zijn er weer tal van mooie
prijzen te winnen.
We hopen op een leuke opkomst want
alle senioren zijn van harte welkom.

De meeste keren zijn de georganiseerde activiteiten van de Oranje vereniging
tot laat in de avond, maar niet bij deze
bingoavond.
De Bingoronden worden door de Oranje
Vereniging aangeboden met een hapje
en een drankje en zijn rond 22.00 uur
gedraaid, zodat iedereen weer op tijd
thuis kan zijn.
Tot woensdag 21 mei!
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HET WILHELMUS
Traditiegetrouw wordt op Koningsdag het Wilhelmus gezongen. Het volkslied bestaat uit 15 coupletten, de eerste letters van de vijftien coupletten vormen de naam
Willem van Nassov. De ‘v’ is hierin de Romeinse letter een ‘ú’.
Wij zingen over het algemeen twee coupletten, het eerste en het zesde.

couplet 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, den Koning
van Hispanje heb ik altijd geëerd.
couplet 6
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

Lampionnenoptocht
De optocht werd dit jaar gehouden op vrijdag 17
Januari. Het was voor de nieuwe bestuursleden
van de Oranje Vereniging de eerste taak van het
programma in 2014. Zoals elk jaar waren we gewend aan de muziekkar van Wes, maar bij een
nieuw bestuur hoort ook vernieuwing, dus hebben
we nu een Oranjecaravan tot onze beschikking.
Rond de klok van 18:00 uur werd er verzameld op het parkeerterrein van FIOS.
Voor de jongere kinderen waren er lampionnen en voor de oudere kinderen waren
er fakkels. Het was een koude avond met veel regen en wind, maar dat mocht de
pret niet drukken want 18:15 uur startte de optocht met de Oranjecaravan. Na een
rondje door het dorp met kinderen en ouders kwamen we weer terug bij FIOS.
Daar konden de kinderen lekker opwarmen in de gymzaal met snoep en drinken en
dansen bij de disco die er werd georganiseerd.
Kortom een geslaagde eerste taak voor ons!

ORANJE VERENIGING ACHTHUIZEN
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Koningsdagprogramma
Het programma ziet er als volgt
uit:
10:00 uur: Officiële start viering
Koningsdag. Alle kinderen worden met hun (groot) ouders verwacht voor de versierde optocht. De kleintjes mogen mee
op de versierde wagens en de
grote kinderen op de door hun
zelf versierde fietsen, steps,
skelters, enz. Ook snorfietsen,
opgetuigde wagens, oude militaire legervoertuigen zullen
meedoen aan de optocht. Iedereen met een apart voertuig
wordt uitgenodigd mee te doen
aan de grote optocht. Na de optocht verzamelen de versierde
fietsen, skelters en steps zich
op de middenstip van het voetbalveld om door een onafhankelijke jury te laten bepalen wie de
mooiste versiering heeft gemaakt. Op het veld staat een
kraam waar aan de kinderen
limonade en een snoep wordt
uitgereikt.
10:10 uur: Vlag hijsen bij het
monument.
11:30 uur: Kinderspelen op het
voetbalveld. Met dit jaar: Hor-

serun, Stormbaan, Spijkerbroekhangen. Kinderen kunnen zich
opgeven per duo vanaf 6 t/m
13 jaar. Voor de allerkleinste is
een speelplek georganiseerd
met een kinderparadijs.
12:00 uur: Ook dit jaar is er
weer een overheerlijke barbecue. De dames van het Oranjecomitee zullen dit jaar voor u
klaar staan met hamburgers en
saté en natuurlijk de onmisbare
sausen die er bij horen.
14.00 uur: De Weilandgames.
Met dit jaar: Stormbaan, Spijkerbroekhangen, Parkoers, Touwtrekken, Horserun en tot slot het
bekende Buikschuiven. Vul het
inschrijfformuliertje in en het
lever dit af bij een van de bestuursleden! Natuurlijk zijn er
ook weer de lootjes waarmee
geweldige prijzen zijn te winnen.
16.30 uur: Prijsuitreiking van de
jeugdsurvival en de kinderspelen.
18.00/18.30 uur: Prijsuitreiking van De Weilandgames.
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Sponsors Rob en Yvonne van Dam in het Oranjelicht
Uw Oranje Vereniging heeft behoefte om ieder jaar een paar sponsoren in het
Oranjelicht te zetten. Er is geloot. Dit jaar wordt het Oranjelicht gezet op Rob en
Yvonne van Dam.

Dit jaar wordt het echtpaar Rob en
Yvonne van Dam in het zonnetje
gezet. Zij zijn beiden actief als zelfstandig ondernemer. Yvonne als
nagelstyliste en Rob als stukadoor.
Hun bedrijven zijn beiden gevestigd
in Achthuizen. Ze zijn opgegroeid in
Achthuizen en de ouders van Rob &
Yvonne zijn ook steeds woonachtig
Achthuizen. Rob & Yvonne wonen
net als de ouders van Yvonne aan
de benedenzijde van de Bommelsedijk, dat in de volksmond ook
wel “De strop” wordt genoemd.
Nagelstudio Y-nailS , is gevestigd naast het woonhuis van Ad
& Toos vd Swaluw. Deze locatie
was vroeger de plaatselijke
verfwinkel van Achthuizen,
waar Ad en Toos eigenaar van
waren.
Yvonne is een gecertificeerd
nagelstyliste en docente. In
september 2006 is zij begonnen met diverse opleidingen en
workshops voor het vak nagelstyling. Wat voor Yvonne begon
als interessante cursus is uitgegroeid tot een grote hobby en
passie waar ze haar werk van

heeft kunnen maken. In de afgelopen jaren heeft ze heel wat opleidingen & workshops gevolgd. In de
toekomst zal ze dit blijven doen om
zo op de hoogte te blijven van de
nieuwe trends op het gebied van
nagels. Ze is altijd zeer creatief en
daardoor ook gespecialiseerd in
design nagels. Ze heeft aan wedstrijden meegedaan, waar ze een
aantal prijzen mee heeft gewonnen. Op 6 juni 2011 heeft Yvonne
haar bedrijf Y-nailS opgericht. Dit is
begonnen op een kamer in hun

eigen woonhuis, maar ze oefent
haar vak zoals gezegd nu dus uit in
het oude winkelpand van haar ouders op Bommelsedijk 53. Dit winkelpand heeft een metamorfose
ondergaan en is nu een mooie nagelstudio waarbij u terecht kunt
voor behandelingen en workshops.
Tevens dient de nagelstudio al verkooppunt van verschillende nagelproducten. Als Yvonne zich op één
van de Achthuuzense evenementen
installeert, om wat nagels mooi te
maken, staan de dames groot en
klein meteen voor haar in de rij. Ze
neemt voor ieder de tijd en de dames zijn stuk voor stuk tevreden
met de kunstwerken die Yvonne op

hun nagels heeft gemaakt. Achthuizen mag met recht trots zijn op
deze zeer getalenteerde nagelstyliste .
Net als Yvonne is haar man Rob
gepassioneerd in zijn werk.
In mei 2007 is hij zijn bedrijf gestart op het gebied van stukadoren,
metselwerk en tegelwerk. Rob staat
bekend als een man die zijn werk
heel serieus neemt en erg precies
werkt. Dit tot grote waardering van
zijn klanten. Hij wil zijn bedrijf klein
houden, zodat hij een eenmanszaak kan blijven. Op deze manier
hoeft hij geen mensen in dienst te
nemen en kan hij de hoge kwaliteit
blijven garanderen die zijn klanten
van hem gewend zijn. Rob is
een harde werker en heeft het
behoorlijk druk met het runnen van zijn bedrijf. Hij zal zijn
tijd dus slim moeten indelen.
Toos van Dam weet hoe kostbaar zijn tijd is en zorgt er regelmatig voor dat er eten voor
haar zoon klaar staat. Zo kan
Rob tussen zijn werkzaamheden door bij zijn ouders “Toos
en Wim van Dam” aanschuiven. Na een goede maaltijd
kan hij er weer tegenaan.

Komt allen snel naar De Strop * voor je nagels bij Yvonne en al het stukadoorswerk bij Rob *

