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Verhalen bij Hauenkanalen
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YOOtWOOka,

De havenkanalen van Goeree-Overflakkee waren

tot de Deltawerken de poorten van het eiland.

411:7-11--'--

Open Monumentendag

op Goeree-Ouerflakkee,

een day om ons eiland te uerkennen!
Goeree-Over a ee ee t ee nj e gesc ie ems en Open Monumen-.
tendag is een mooie kans om wandelend of fietsend de dorpskernen te
verkennen. Met deze zesde eilandelijke gids heeft u het programma in

handen om uw eigen keuze te maken en mogelijk meerdere dorpen te
bezoeken. Overal kunnen enthousiaste vrijwilligers u iets vertellen over
de plaatselijke geschiedenis.

Dit jaar is het landelijke thema "Groen van toen", het verleden en heden
van de gemeentetuin in Middelharnis siert daarom de voorpagina. Het
"Goeree-Overflakkee van toen" laat zich nu kennen als een eiland waar
het prettig wonen en verblijven is.
En het "Goeree-Overflakkee van straks"? Als u dat wilt leren kennen ga'
dan op zaterdag 8 september aanstaande op bezoek in dorpskernen waar

u nog nooit of slechts vluchtig bent geweest. Maak een rondwandelingi
beluister een concert of bezoek een markt of monument.
U zult ervan genieten!

Tot in de zestiger jaren van de 20e eeuw was het
schip het enige vervoermiddel waarmee het eiland verbonden was met de overkant.

Het ISGO realiseert vier "belevingspunten" die
de aandacht vestigen op de havenkanalen. Deze
kunstwerken laten iets zien van de geschiedenis
van Goeree-Overflakkee.

In Ooltgensplaat is door kunstenaar Hugo Kaagman op de kademuur een tegeltableau geschilderd met de canon van Ooltgensplaat. Bij de nude
haven van Stellendam is een picknicktafel (Krijn
de Koning) geplaatst die er als een schilderijlijst
uitziet op de verlaten vissershaven.

In het najaar van 2012 worden in Dirksland en

Middelharnis ook kunstwerken onthuld die
relateren aan de haven: Jaap Reedijk vertelt
over de tweelingbroers Boomsma, die vanuit
Middelharnis over de gehele wereld reisden en in
Dirksland verbeeldt Michel Snoep de bietenstort.

Namens de Werkgroep Open Monumentendag Goeree-Overflakkee,
Jan Trompper

Schatten van
Goeree -Overflakkee

r

Ontwerp kunstwerk bietenstort Dirksland

Boekje Dorpsraad

wat is jouw favoriete monument

In navolging op het

op Goeree-Ouerflakkee?

boekje over de Straatdijk (2011), geeft de
Dorpsraad Dirksland

ter gelegenheid van
Open Monumentendag 2012 een boekje uit over de overige winkelpanden in Dirksland.

Het boekje geeft een beschrijving
van de winkelpanden uit vroeger tijden, afgewisseld met veel
foto's

van

nude

(winkel)straten

en winkels. U kunt het boekje,
tegen kostprijs, kopen op de jaarmarkt van de Hervormde kerk aan
de Ring in Dirksland.

Wilt u meer wetenswaardigheden
lezen over Dirksland?
Het boekje over de Straatdijk is ook
nog verkrijgbaar voor ? 1,00 bij Net
niet nieuw, Voorstraat 56 Dirksland.

Zaterdag 8 september is de jaarlijkse Open Monumentendag op Goeree-Overflakkee.

Op het hele eiland kun je dan bijzondere gebouwen bezoeken en de eilandelijke
geschiedenis verkennen.
Bij het woord monument, denken we aan geschiedenis, schoonheid of een gedenkteken. Maar we kennen ook natuurmonumenten, historische vaartuigen en nude gebouwen. Monumenten laten zien hoe het vroeger was.
Misschien heb je wel een eigen monument, een plek of gebouw waaraan een bijzonder
verhaal is verbonden. Wij zijn benieuwd welke monumenten kinderen op Goeree-Overfiakkee waarderen. Daarom doen we een oproep aan de leerlingen van de groepen 7 en
8 en brugklassers om ons te laten weten wat hun favoriete monument is.

Stuur ons een afbeelding en beschrijf daarbij in een gedicht of kort verhaal waarom jij
jouw monument het mooiste vindt. De afbeelding mag een tekening zijn maar ook een
foto. De inzendingen worden beoordeeld door de Culturele Raad Goeree-Overflakkee en
gepubliceerd op www.cultuurpleingo.nl
Je inzending kun je sturen via e-mail: podium@hetdiekhuus.nl of schriftelijk naar:
Monumentendag GO, p/a Diekhuus Beneden Zandpad 7 3241 GA Middelharnis
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Pitofarnma, Open Alonuni
11.00 - 12.30 uur

11.15 - 12.15 uur
11.00 - 11.50 uur
12.00 uur
13.15 - 16.00 uur
14.00 - 14.50 uur
16.00 uur

Ringsteken op de Noordzijde
Haven door de Zeeuwse
Ringrijdersvereniging.
Stadswandeling met gids
Beiaardbespeling door Jan Bezuijen
Met de hand luiden van de
grote Mariaklok (Toren)
Ringsteken (zie 11.00-12.30 uur)
Beiaardbespeling door Jan Bezuijen
Onthulling beeldje van
Paus Adrianus, optreden adhoc koor
met Gregoriaanse liederen
o.1.v. Jan Bezuijen

RTM-museum, Ouddorp

Ouctdolip,
10.00 - 17.00 uur
Bezichtig de Hervormde kerk (1348), Weststraat 2 Ouddorp. De hele dag is er gelegenheid tot het bespelen van
het Van Vulpen orgel.
Meer informatie: www.heruormdouddorp.n1
10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "de Zwaan", een sierlijke hoge
molen uit 1846.

20.00 - 21.45 uur

Concert Fiori Musicali, liederen uit
de tijd van Paus Adrianus

Hele dag
Fotopuzzeltocht door Goedereede. Formulieren voor deelname kunt u afhalen in de Toren.

9.00 - 16.00 uur
Bezoek de Hervormde kerk (1708), Kerkpad 1 Goedereede.
Goedereede viert haar 700-jarig bestaan, daarom zijn archiefstukken to bezichtigen in het verenigingsgebouw tegenover de kerk, zoals doopboeken, trouwboeken, avond-

maalszilver, enz. Tevens is er een markt bij de kerk en
kunt u genieten van diverse orgelconcerten.
Meer informatie: www.heruormdgoeree.n1

10.00 - 17.00 uur
Bezoek het RTM museum, G.C. Schellingerweg 2 Ouddorp
en laat u informeren over reizen in de jaren vijftig van de
vorige eeuw.
Meer informatie: www.rtm-ouddorp.n1

14.00 - 16.30 uur
Bezoek het Raad- en Polderhuis, Raadhuisstraat 4 Oud-

dorp. Het museum is gehuisvest in een monumentaal
pand (1904) met trapgevel en karakteristiek torentje.
Meer informatie: www.raadenpolderhuis.nl

10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "de Windvang", een grondzeiler
uit 1791.

aellencian,
10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "Korenlust", een ronde stenen
stellingmolen uit 1856.

q0eAvizede,
11.00 uur Opening
Mevrouw G.J. van de Velde, burgemeester
van Goedereede, opent Open Monumentendag.

Programma in Goedereede
De toren van Goedereede kan
beklommen worden.
11.00 - 12.00 uur
Tijdreis door Goedereede voor
kinderen (Woewei events)
10.00 - 17.00 uur

"Versierde paarden" bij de haven van Goedereede
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H
10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "de Dankbaarheid", een grondzeiler/korenmolen uit 1841.

De Nollestee, Melissant

Melimaii
9.00 - 12.00 uur
Bezoek de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente,
Julianaweg 2. Er kan gebakken vis, koffie met gebak en
andere producten genuttigd worden.
Meer informatie: www.hhg-melissant.n1
10.00 - 15.00 uur
Kom kruudplaetjes bakken bij bakkerij Van Harberden,
Julianaweg 30 Melissant. Ook is er een kraam met diverse
ambachtelijke Flakkeese producten.

Diitize luul,
11.00 uur Opening
Burgemeester S. Stoop opent Open Monumentendag bij
de Nederlands Hervormde kerk aan de Ring in Dirks land,
met muzikale omlijsting door het jeugdorkest van Vooruit
uit Oude-Tonge.
10.00 - 17.00 uur
Bezoek de Hervormde kerk, Ring 2 Dirks land. Aan de Ring

in Dirks land vindt de inmiddels traditionele jaarmarkt
plaats. Naast en in verenigingsgebouw "Onder de Wiek"
vindt u nog talloze andere activiteiten, waaronder de
vrijmarkt voor de jeugd. Daarnaast worden in en om de
Hervormde kerk verschillende activiteiten georganiseerd:

muziek en kunst in de kerk, orgelbespelingen en zang,
10.00 - 15.00 uur
Open Huis bij de Nollestee, Julianaweg 84b Melissant. Op
deze dag kunt u een kijkje nemen in de plantenkwekerij
de Nollestee, onderdeel van Zuidwester. Hoe het er vroeger
op deze boerderij aan toe ging is te zien in een Power Point.
10.00 - 16.00 uur
Bekijk in woon-/zorgcomplex Vollenhoven, Pieterstraat
14 Melissant, een powerpoint-presentatie met oude foto's

rondleiding en vertoning van een DVD over de monumentale kerk, openstelling kerktoren.
Meer informatie: www.heruormddirksland.n1

10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "de Eendracht", een stellingmolen/korenmolen uit 1846.

van Melissant. In de recreatiezaal is een expositie van
schilderijen en handwerkartikelen, gemaakt door inwoners van Melissant.
10.00 - 16.00 uur
Bezoek de Rooms-Katholieke kapel (1900), Provincialeweg
6 Melissant. Het Knipscheerorgel uit de 19e eeuw is de hele
dag vrij te bespelen.
11.00 - 16.00 uur
Open Huis bij twin en kwekerij Terra Fortuna, Bouwdijk
21b Melissant. Er zijn diverse soorten tuinen te bezich-

tigen, waaronder de theetuin, de kijktuin en de topiary.
Meer informatie: www.terrafortuna.nl
Heruormde kerk Dirks land

MAAK EEN RONDWANDELING, BELUISTER EEN
CONCERT OF BEZOEK EEN MARKT OF MONUMENT.

U ZULT ERVAN GENIETEN!
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GOEREE-OVERFLAKKEE HEEFT EEN RIJKE GESCHIEDENIS

EN OPEN MONUMENTENDAG IS EEN MOOIE KANS
OM WANDELEND OF FIETSEND DE DORPSKERNEN TE VERKENNEN.

MiziziethaniA,
11.00 uur Opening

Wethouder Ph. van den Berg opent Open Monumentendag in de Rooms-Katholieke kerk, Langeweg 50 te
Middelharnis.
iinum11111111

mmuni11111

ii

11111
111

1

11111

09.30 - 17.00 uur

Activiteiten in en rond de Grote of St. Michaelskerk
(1465 -1467). Hervormde kerk, Ring 15 Middelharnis.
Meer informatie: www.heroormdegemeentemiddelharnis.ni
09.30 - 15.00 uur:

traditionele jaarmarkt
en rommelmarkt

10.00 - 17.00 uur:

vertoning van oude filmpjes

13.00 uur:

boedelveiling.

Streekmuseum, Sommelsdijk

10.00 - 16.00 uur
Bezoek de Remonstrantse kerk, Voorstraat 35 Somme lsdijk. De tuin tussen de kerk en het koetshuis is te bezich-

tigen en in de kerk wordt de expositie '(bijna) abstract'
getoond. Er hangen eenentwintig schilderijen die Niels
Snoek heeft gecombineerd met eenentwintig versregels
uit de Psalmen.
Meer informatie: www.remonstranten.org/sommelsdijk
10.00 - 17.00 uur
Bezoek de Hervormde kerk (1499), Marktveld 13 Sommelsdijk. Tijdens Open Monumentendag wordt het
historische Meere-orgel (1819) doorlopend bespeeld.
Meer informatie: www.heroormdsommelsdijk.n1
10.00 - 17.00 uur
Bezoek de expositie "De visserij van Middelharnis" in het
Streekmuseum, Kerkstraat 2-12 Sommelsdijk. Het Streekmuseum is ondergebracht in zes trapgevelhuisjes.
Meer informatie: www.streekmuseum.n1

10.00 - 17.00 uur
Activiteiten in de Rooms-Katholieke kerk O.L.V. Maria
ten Hemelvaart (1832), Langeweg 50, Middelharnis/Sommelsdijk. Ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest is
een kleine tentoonstelling ingericht van kerkschatten,
liturgische kleding en andere herinneringen.

aan, 't Ha Ainflizi
10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "De Korenaer", een grondzeiler/
korenmolen uit 1746.

10.00 - 17.00 uur
Bezoek Fotoclub De Rarekiek, Kerkstraat 7 Sommelsdijk.

Te zien is een projectie van oude prentbriefkaarten en
een fotopresentatie van de verlichte boerderijenroute en
molens.
Meer informatie: www.rarekiek.nl

10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "de Korenbloem", een stellingmolen/korenmolen uit 1705.
Molen "De Korenaer", Stad aan

Haringoliet
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10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "Wind lust", een stelling/korenmolen uit 1852.
11.00 - 16.00 uur
Radiomuseum " De Stove", Achthuizensedijk 12.
Meer informatie: (0187) 63 16 53.

Fort Prins Frederik, Ooltgensplaat

NietIANei-CTOty
10.00 - 16.00 uur
Bezoek de Hervormde kerk (1500), Kerkring 31 te Nieuwe-

Den, bommel
10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "de Bommelaer", een grondzeiler/korenmolen uit 1735.
AM,
am

Tonge.
Meer informatie: www.heruormdegemeentenieuwetonge.n1

10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "de Oranjeboom", een grondzeiler/korenmolen uit 1768.

a

11.00 uur Opening
Opening Open Monumentendag door burgemeester Huub
A. van der Meer. Meer informatie: www.00stflakkee.nl
10.00 - 17.00 uur
In het Oude Raadhuis wordt een historisch toneelspel opgevoerd. Verbeeld wordt een raadsvergadering van circa
100 jaar geleden.
Meer informatie: www.boog- ooltgensplaat.nl

OucLe,cronie,
10.00 - 16.00 uur
Bezoek de Hervormde Kerk, Kerkring 1 Oude-Tonge.
Meer informatie: www.heruormdoudetonge.n1
10.00 - 16.00 uur
Bezichtig de Rooms-Katholieke O.L.V. Hemelvaart (1759),
Nieuwstraat 8. De kerk heeft aan de Langeweg 2 een 19e
eeuwse kapel, deze kapel is niet opengesteld voor publiek.

priglirr-l4 10.00 - 16.00 uur
Automuseum Auperle, Capelleweg
60. Tientallen oldtimers, motoren en
bromfietsen zijn tentoongesteld. Ook
ziet u oude radio's, televisies, speelgoed
en een draaiorgel.
Meer informatie: www.auperle.n1

10.00 - 17.00 uur
Neem een kijkje in molen "de Korenbloem" uit 1748 en
koop een zak pannenkoekenmeel voor thuis!

Er is veel te zien en te doen in Ooltgensplaat: kofferbakverkoop op de Kaai of Marktveld, verbeelding van oude
ambachten op straat, optredens op de Kaai en Voorstraat
van plaatselijke koren, muziekvereniging en reizend monumentenorkest, openstelling van en uitleg over het kerkhof rondom de Hervormde kerk aan de Voorstraat, fotospeurtocht met aandacht voor historische (groene) bijzonderheden, historische schepen in de haven, enz.
10.00 - 17.00 uur
Bezoek de Hervormde kerk (1847) en geniet van een orgelconcert, Voorstraat 52 Ooltgensplaat.
Meer informatie: www.heruormdooltgensplaat.n1
10.00 - 17.00 uur
Bezoek Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Elk uur start
een rondleiding vanaf het plein van het fort, aanmelden
kan op het terras. Tijdens de rondleiding komen verhalen
aan bod uit de tijd van 1370 tot nu.
Meer informatie: www.fortprinsfrederik.nl
31,

Vi)
Fort Prins Frederik

Wist u dat in het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat een rondleiding
wordt georganiseerd?
U ziet de slotgracht, toegangspoort, communicatietoren, gevangenissen, kanonnen en
het kruithuis. In de kunstgalerie treft u een lopende expositie aan van Kunstwereld uit
Hernesseroord en Jaques Moenen uit Ooltgensplaat en de pernamente! expositie van
Bram den Exter. De gedichten van de reizende dichters en de sculpturen van wijlen Mel
Dale uit Stad aan 't Haringvliet zijn eveneens geexposeerd.
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Gemeentetuin Middelharnis

Goeree-Overflakkee staat niet bekend als een lommerrijke streek. Toch is een van de
bekendste Nederlandse landschappen hier geschilderd: Het Laantje van Middelharnis.
Het eiland telt tegenwoordig weinig monumentale bomen. In de dorpskernen staan
volgens oud gebruik aan weerszijden van de Voorstraten een rij bomen. Op de kerkhoven stonden in vroeger tijden veelal enkele honderden bomen. Deze bomen werden na
het rooien verkocht. Het hout was niet alleen geschikt als brandhout, maar men kon
het destijds ook voor andere doeleinden gebruiken. Ambachtslieden, zoals de timmerman, de wagenmaker en klompenmaker, betaalden voor een gerooide boom. Ook in
de polder waren de nodige bomen te vinden. Aan de dijken stonden soms wel dubbele
rijen. Rond de boerderijen en boomgaarden deden bomen dienst als windsingel.
Dominee Boers beschrijft in 1843 het eiland als volgt: "In het westelijke gedeelte bij
Ouddorp, is het land vrij houtrijk; in sommige andere streken vindt men enige schaarbossen; en vele dijken zijn met opgaand geboomte beplant." Op Goeree was het op sommige plaatsen "vrij houtrijk van laag geboomte en kreupelbos." Bossen lagen er bijvoorbeeld tussen Sommelsdijk en Dirks land en nabij Ooltgensplaat, maar in de jaren '30 van
de vorige eeuw was hiervan al veel gerooid. Ook voor de reconstructie van de provinciale
wegen moesten vele bomen wijken. Wel was er nieuwe aanplant. In de oorlog werd het
grootste deel van Overflakkee in februari-maart 1944 onder water gezet. Het zoute water

De gemeentetuin was oorspronkelijk
eigendom van de familie Van Weel
en is omstreeks 1900 in handen gekomen van de familie Slis. De tuin
is waarschijnlijk in het eerste kwart
van de negentiende eeuw aangelegd.
Omstreeks 1825 was landbouwer en
burgemeester Arend van Weel de eigenaar.
De

achtereenvolgende

eigenaren

woonden meestal in de dorpskern
niet ver van de tuin. Met toestemming

van de eigenaar, mocht je in het
verleden op zondag een wandeling
door de tuin maken. De riante tuin
werd bijgehouden door een tuinman
en was een waar sieraad voor het
dorp. Er werden fraaie perkjes en
grasveldjes aangelegd en er stond
een prieeltje of tuinkoepel (zie foto's
vooromslag, van verleden en heden).

veranderde de vruchtbare polders in troosteloze, kale vlakten. Niet alleen het oostelijk
deel van het eiland was hierdoor zo goed als boomloos geworden, ook in het westelijk
deel waren weinig bomen meer te vinden. Zeker de laatste oorlogswinter zijn hier vele
bomen gekapt voor brandstof. Door het verwoestende water van de Watersnoodramp
van 1953 vond er wederom een enorme kaalslag onder de bomen plaats.

Muziek over het gehele eiland
door reizend koor en reizend orkest

In 1925 werd de tuin door de dames
Slis, Titia Jacoba (1863-1953) en Maria Cornelia (1866-1954) aan de ge-

Het Jeugdorkest van Vooruit staat onder leiding van Machiel de Kruijff en verzorgt
concerten in: - Dirks land
11.00 uur

meente Middelharnis geschonken.
Daarna heeft de gemeente de tuin

- RTM Museum Ouddorp
- Ooltgensplaat

12.30 uur
14.30 uur

Het orkest reist met de klassieke standaardstreekbus "Van Oeveren 40 uit 1986" van het
RTM-museum.

Kamerkoor Magnificat onder leiding van Rinus Verhage en begeleid door Wim Diepenhorst (orgel) concerteert in:
- Hervormde Kerk in Sommelsdijk
10.10 uur
- Hervormde Kerk in Dirks land
- Hervormde Kerk van Oude-Tonge
- Hervormde kerk van Ooltgensplaat

11.20 uur
13.00 uur
14.15 uur

Het koor zingt een licht en afwisselend programma afgestemd op het karakter van de
dag en de sfeer van de locatie.
De tijdstippen van de optredens van beide gezelschappen zijn nog onder voorbehoud.
Het definitieve programma wordt eind augustus gepubliceerd op wuu.cultuuipleingo.n1
en via de regionale media.

onderhouden.

Bunkerroute De Punt
De bunkerroute bij recreatiegebied
De Punt is een nieuwe attractie, een
initiatief van Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen en Staatsbosbeheer. De informatieborden langs
de route geven informatie over de
oorspronkelijke functie van de militaire bouwwerken in de duinen en
over de flora en fauna van het gebied.
Nummerbordjes geven de looproute
aan en brengt de bezoeker langs alle
bunkers.
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GEMEENTE GOEDEREEDE
meer

1111

dan mai!

GEMEENTE DIRKSLAND

Deze uitgave ter gelegenheid uan de eilandelijke Open Monumentendag is
mogelijk gemaakt met medewerking uan:
- Stichting BOOG Ooltgensplaat
- Stichting Open Monumentendag Goedereede
- Stichting Podium Goeree-Overflakkee
- RTM Museum Ouddorp
- Molenstichting Goeree-Overflakkee
- Afdelingen Communicatie van de gemeenten Dirksland,
Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee
- Streekarchief Goeree-Overflakkee
- VVV Ouddorp aan Zee
- VVV/ANWB ZHE Middelharnis
-

Middelharnis

en de deelnemende organisatoren

Redactie:

Patricia Stoel, Caroline Blokland, Gerda van den Boogert en Jan Trompper
Verspreiding:

Dinsdag-editie van Eilanden-Nieuws en via verspreidingspunten
Fotografie:

OOSTKEE

Foto's zijn geplaatst met toestemming van de rechthebbenden.
Foto uoorzijde omslag:
Wim van Vossen Fotografie
Vormgeuing
Richard Looy, Drukkerij de Waal by

Drukwerk:
Drukkerij de Waal by, Sommelsdijk

i

gIntergenventelljk SamenwerkIngsverband

Goeree-Overflakkee

Oplage: 24.000

Wilt u in een volgende uitgave de activiteiten van uw organisatie opgenomen zien, meld dan uw initiatief bij de redactie. De organisatie heeft zich
ingespannen om alle eilandelijke initiatieven voor Open Monumentendag
to inventariseren. Heeft u opmerkingen en/of suggesties dan kunt u zich
wenden tot de redactie.

www.zuid-hollandse-eilanden.n1

Correspondentieadres redactie:
podium@hetdiekhuus.nl o.v.v. Open Monumentendag Goeree-Overflakkee

of via de receptie van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7, Middelharnis,
telefonisch bereikbaar via (0187) 48 24 00.

Deze uitgave kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting

one:Kop

Voo vanGoeree

Podium Goeree-Overflakkee en is mogelijk gemaakt door financiele bijdragen van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
(ISGO).

Voor meer informatie over Open Monumentendag kunt u terecht bij:
www.cultuurpleingo.nl
www.gomolens.nl
www.openmonumentendag.nl
I

Rabo Vastgoedgroep
Hoofdsponsor

Stichting Podium
Goeree-Overflakkee
www.cultuurpleingo.n1
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