Programma voor de maand juni
Het zou leuk zijn als op 22 en 23 juni iedereen zich tijdens de feestelijkheden in het kader van
“Goedereede 700” in “antieke” kleding hult. In de schuur van de familie Goekoop aan De Pad is er de
mogelijkheid kleding te passen en te huren (€15,00-€25,00) op vrijdag 15 juni van 9.00-21.00 uur en
zaterdag 16 juni van 9.00-16.00 uur. Er is een grote collectie vanaf de prehistorie tot 1930! Als u zich
kleedt in kleding uit een historische periode (maakt niet uit welke) of in Flakkeese klederdracht
wordt dit zeer gewaardeerd! Ook is het mogelijk kleding te huren via “het Verkleedparadijs”,
Moriaanseweg Oost 88 Hellevoetsluis T. 0181-411991.
Verzamelaars: vanaf zaterdag 16 juni is er de mogelijkheid officiële “Goedereede 700” postzegels te
kopen (€8.95 voor een blok van 10) bij COOP Van Heest, het Museum in de Toren en het VVVkantoor in Ouddorp.

Woensdag 13 juni klassiek orgelconcert

verzorgd door Jan Bezuijen 19.30 uur in de oude

dorpskerk.

Donderdag 21 juni 22.00 uur: middeleeuwse verhalen door Pau Heerschap. Muzikale
omlijsting: Goerees Stadskoor. Aanvang: 22.00 uur. Locatie: podium bij Noordzijde Haven 2 (“Kees
Manus”).

Vrijdag 22 juni

9.00 uur kinderspelen op de Markt voor alle basisschoolleerlingen. 13.00 uur

gezamenlijke broodmaaltijd voor de (300!) kinderen (gesponsord door de middenstand).
De Commissaris van de Koningin is van 16.00-17.30 uur op bezoek in Goedereede. Hij maakt met het
gekostumeerde College van B & W een wandeling door Goedereede en zal een bezoek brengen aan
het Torenmuseum, een historische muurkrant in het Grote Slop, de pausenkamer en een
toneelvoorstelling van “de Klokkendieven” bij de toren bijwonen.
17.00 uur: gelegenheid (tegen betaling) maaltijd te gebruiken op de Markt: onder meer vleesspiesen,
kippen, nieuwe haring, varkens aan het spit, “Goereesch Bier”(speciaal door het Openluchtmuseum
gebrouwen). De gehele Markt is horecagebied.
18.00 uur optreden Folk band Brielle op de Markt. Vervolgens om 20.00uur (2x50 minuten) “Pekel”
met “Mannen van de Maas”: een wervelend muzikaal optreden voor jong en oud met historische
instrumenten. Thema: Goedereede, de zee en de VOC. Ondersteund met historische beelden van
Goedereede en de wereldzeeën op een groot scherm.
14.00-17.00 uur. Doorlopende vertoning van oude films (Geuzenfeest van ‘72!) van Goedereede in
de schuur van de familie Goekoop aan De Pad. Ook op zaterdag 23 juni.

Zaterdag 23 juni 11.00-17.00 uur Oude Ambachtenmarkt op de Markt, met onder meer
verse gerookte en gebakken vis!
Toneelvoorstellingen op verschillende momenten gedurende de gehele dag door “de
Klokkendieven”. Locaties: podium NZ Haven 2 en bij de toren. Thema’s: 1312 “Stadsrechten”, 1496
“Pastoraal bezoek” (Adrianus VI), 1585 “In de ban van de heksen”, 1810 “De soldaat en het meisje”
en 2012: “De wereld draait door”.
16.00 uur uitreiking prijs fotowedstrijd “Mijn Goeree” in de toren.
19.30 uur Optreden Koninklijke Fanfare Apollo en het Goerees Stadskoor op de Markt.
22.15 uur-24.00 uur: Openluchtbioscoop: Op de Markt wordt op een groot scherm de grotendeels in
Goedereede in 1986 opgenomen film “Op hoop van zegen” vertoond. N.B. Zelf (klap)stoel
meenemen!

Vrijdag 29 juni: 19.30 uur. Lezing met PowerPoint presentatie (prachtige historische
beelden!) door Gerbrand Hoek: Stadsontwikkeling van Goedereede. In de schuur van de familie
Goekoop aan De Pad.

Zaterdag 30 juni: 13.00 uur Opening van expositie “Goereese schilderijen en tekeningen” in
de toren *
Concert voor beiaard en elektronica door Sjoerd Tamminga (beiaardier van Goes) en Jorit Tamminga
(componist). 14.00-14.30 uur en 16.00-16.30 uur. Het carillon zal voor deze gelegenheid heel
bijzondere, nooit gehoorde klanken verspreiden….

Als u tijdens de feestelijkheden een bijzonder leuke/mooie foto heeft gemaakt, wilt u die dan
inleveren bij (of mailen naar: davanhalewijn@zonnet.nl ) Desirée van Halewijn, Pieterstraat 14. We
gaan een mooie cd maken!
*Hebt u een oud schilderij of ander kunstwerk waarop de toren/haven afgebeeld is, wilt u dat dan
voor twee maanden, in juli en augustus, exposeren in de toren? Graag een telefoontje naar Hans
Dolieslager (492069), mailen kan ook: info@hansdolieslager.nl
Op 22 en 23 juni zullen de Markt en omgeving worden voorzien van historische attributen: netten,
vaten etc. Wellicht heeft u ook nog een idee of attributen? (T 492480)

Gelieve geen auto’s te parkeren aan de ZZ haven, Markt en NZ Haven
gedurende de 22 en 23e juni.
Stichting Goereese Gemeenschap secretariaat: Pieterstraat 22-24 3252BL Goedereede

