
postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse   |   bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse  
telefoon 14 0181   |   e-mail gemeente@nissewaard.nl   |   www.nissewaard.nl 

 www.twitter.com/gemnissewaard   |   www.facebook.com/gemeentenissewaard

Gemeentelijke 
informatiepagina Week 16 |  20 april 2022

Abbenbroek
10.30 uur  Kinderspelletjes  op de RIng
12.00 uur  schminken en glitter tattoo
13.00 uur  Bingo 40+ in het Dorpshuis
14.00 uur  Opendeur bij de Kerk
15.00-18.00 uur  Eind spektakel 
17.30 uur  Foodtruck pizzatime
18.00 uur  Disco / Karaoke Kids in het Dorpshuis
19.00 uur Gezellige afsluiter in het Dorpshuis

Ontvangst gedecoreerden Koningsdag
De gemeente Nissewaard organiseert dit jaar eindelijk weer op Koningsdag 
een bijeenkomst voor inwoners van Nissewaard die in het verleden een 
onderscheiding hebben ontvangen. De ontvangst op woensdag 27 april is 
dit jaar van 12.30 tot 13.30 uur, in de hal van het stadhuis. Burgemeester 
Foort van Oosten zal de gedecoreerden persoonlijk toespreken.

Alle gedecoreerden welkom
Daarom wil burgemeester Van Oosten nadrukkelijk alle gedecoreerde inwoners 
van harte uitnodigen om bij deze ontvangst aanwezig te zijn. Dit geldt ook 
voor inwoners met militaire onderscheidingen en eretekens of buitenlandse 
onderscheidingen. Het op Koningsdag dragen van de bij de onderscheiding 
behorende versierselen wordt door de burgemeester zeer op prijs gesteld.

Contact opnemen
Wie geen uitnodiging heeft ontvangen en als gedecoreerde bij de ontvangst 
aanwezig wil zijn, kan contact opnemen met het kabinet van de burgemeester: 
tel. (0181) 696 196.

Spijkenisse
09.00-15.00 uur  Winkelcentrum

Kinderkleedjesmarkt Vanaf 07.00 uur kleedje plaatsen in het 
winkelcentrum. Zal worden begeleid door Scouting Ruwaard 
van Putten. (Reserveren niet mogelijk) 

09.00 uur  Voorzijde stadhuis
Aubade

 Vlaggen hijsen en Wilhelmus (muziekvereniging TOGIDO en  
 koor Elementair). 
 Officiële opening en toespraak burgemeester Van Oosten
09.00-17.00 uur   Marrewijklaan, 1e Heulbrugstraat en Pleintje Versteeg

Braderie met een ruime keuze aan producten.
09.00-17.00 uur  Marktplein (bij de kerk)

Kinderspelen verzorgd door Scouting Ruwaard van Putten. 
Door het kopen van een strippenkaart kunnen kinderen 
schmincken, springen op een luchtkussen, broodjes bakken, 
hindernisbaan en diverse spelletjes doen

09.00-17.00 uur Muziekoptredens verzorgt door Puls
09.00-17.00 uur  Theaterplein
 Swan Market is een lifestyle markt met een creatief aanbod.  
  Foodtrucks met (h)eerlijke eten & drinken en live muziek van  
 opkomende tot gerenomeerde artiesten.

Uitstraat
12.00-13.00 uur  Feest DJ Corrito
13.00-14.00 uur  Uitplein sing-a-long
14.00-15.30 uur  Feest DJ Corrito
15.30-17.15 uur  Still Blue
17.30-19.00 uur  Q-Music Het Foute Uur Live

Havenplein
09.30-14.30 uur  Optredens van Dansschool DeeMove en Dansschool KP
15.00-16.30 uur  Feest DJ Bas
16.30-17.00 uur DJ van De Jongens Van 
17.00-20.00 uur  DJ Dominic Graat

Voorstraat
12.00-20.00 uur Diverse optredens op het terras van café Gers, voor   
 restaurant Olijf en Restaurant Stoer 
13.00 uur DJ MaS
15.00-18.00 uur  DJ Etienne  

Oude Haven
10.00-15.00 uur diverse wateractiviteiten georganiseerd door Scouting  
 Tasmaniagroep 

Zuidland
09.00 uur Verzamelen op Breedstraat voor optocht versierde fietsen  
 karren, skelters etc. naar de Ring
10.15 uur Aubade op de Ring
10.30-11.00 uur vervolg optocht door het dorp
11.00 -12.00 uur Oranjeliederen zingen in Dorpskerk
11.00-14.00 uur Kindermarkt met optredens Grapefine Sports en goochelaar
11.00-16.00 uur Formule 1 stimulators op Breestraat
11.00-16.00 uur Klimwand op de Breestraat
11.00-16.00 uur Klassieke brandweerwagens op hoek Kerstraat/
 Sav. Lohmanstraat
11.30-13.30 uur Oranje fietstoertocht
12.30-14.30 uur Draaiorgel bij Bernissesteyn en Hart van Zuidland
13.30-16.00 uur Sport- en spel stempeltocht. Kaarten verkrijgbaar in OVZ-tent
13.30-16.00 uur Vossenjacht. Kaarten verkrijgbaar in OVZ-tent
13.30-16.00 uur Dweilband De Helletrotters
15.45-16.00 uur Prijsuitreiking van alle (kinder-)spelen op de RIng
16.00-23.30 uur Muziek op de de Ring

Zaterdag 30april
14.00-16.00 uur Oranje autopuzzelrit: vertrek vanaf de Welkomkerk
14.40-16.30 uur Competitiewedstrijd VV Zuidland met muzikale begeleiding 

Heenvliet
11.00 uur  Ouderensoos koffie, thee met tompouces
11.15 uur Opening door wethouder Jan Willem Mijnans 
11.15 uur Versierde fietsen verzamelen op de Markt.
11.30 uur  Fietstocht met fanfare
12.05 uur  Prijsuitreiking versierde fietsen
12.00 uur Kleedjesmarkt en Kinderspelen rond de kerk/  
 Trefpunt
13.00 uur Bingo met Claudia
13.00 uur  Optreden goochelaar Wizardi 
13.00 uur  Blits met muziek uit 60’s en 70’s
17.00 uur De Sjef/Double Trouble ‘Stevie Ray Vaughan’ tribute 

Hekelingen
10.00 uur Kinderfietsen versieren 
10.30 uur  Zangkoor Elementair 
11.00 uur  Vlag hijsen door burgmeester Van Oosten
11.10 uur  Aubade TOGIDO, aansluitend oranjebitter voor de 
 volwassenen
11.30 uur  Kinderen voor Kinderen: dans voor de kinderen,  
 aansluitend voor alle kinderen een ijsje 
12.00 uur  Prijsuitreiking fietsen versieren
13.00 uur  Tuintjes markt door heel Hekelingen 
16.30 uur  Apres-kings-day, drankje bij het Dorpshuis Hekelingen,  
 springkussen en schminken voor de kinderen

PROGRAMMA

Koningsdag 
in Nissewaard

Vlaggen tijdens Koningsdag en op 4 en 5 mei 

Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag vanaf rijksgebouwen 
geldt een algemene vlaginstructie, die door de minister-president 
wordt uitgevaardigd. De instructie werd in 1981 vastgesteld en voor 
het laatst gewijzigd in 2009 naar aanleiding van de viering van  
Veteranendag.

De instructie geldt voor het uitsteken van de vlag van de gebouwen 
van de Rijksoverheid. De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verzoekt provincies, gemeenten en andere 
overheden zich bij deze vlaginstructie aan te sluiten.  De instructie 
maakt een onderscheid tussen uitgebreid vlaggen, vanaf alle 
rijksgebouwen en beperkt vlaggen, alleen vanaf de hoofdgebouwen. 
Voor particulieren en instellingen en bedrijven bestaat er geen 
vlaginstructie, maar hen wordt verzocht de vlaginstructie voor 
rijksgebouwen te volgen.

Wilt u thuis ook de vlag uithangen? Kijk op www.koninklijkhuis.
nl/onderwerpen/koninklijke-vlag/vlaginstructie voor alle data 
wanneer we in Nederland de vlag uithangen.


