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Programma 4 mei 2022 Dodenherdenking Strijen 
Gemeente Hoeksche Waard, Nassaugroep scouting Strijen, muziekvereniging TAVENU en leerlingen 
van basisscholen, organiseren op woensdag 4 mei 2022 een herdenking met een stille tocht naar de 

monumenten bij de kerk en bij het Joods monument 
 
19.00 uur Deelnemers aan stille tocht verzamelen in dorpshuis Streona 

Stockholmplein 6, 3291 TP Strijen 
 
19.15 uur Stoet stelt zich voor Streona op  

 
19.25 uur Vertrek stoet naar monumenten bij de kerk 

Route: 
-Start dorpshuis Streona 
-Sportlaan 
-Oranjestraat 
-Rechtsaf Trambaan  
-Linksaf Schoolstraat  
-Rechtsaf Oudehaven  
-Linksaf Oud Bonaventurasedijk  
-Linksaf Nieuwestraat  
-Linksaf Kerkstraat  
 

19.45 uur Koraalmuziek door muziekvereniging TAVENU   
 
19.55 uur Aankomst stille tocht en klokken luiden 
  
19.58 uur Taptoe signaal door de heer Arie Zwijgers 
    
20.00 uur Klok luidt 8 slagen, daarna 2 minuten stilte 
 
20.02 uur Wilhelmus gespeeld door muziekvereniging TAVENU  
 
20.03 uur Toespraak door vertegenwoordiger gemeentebestuur Hoeksche Waard   
 
   Tijdens kranslegging speelt TAVENU koraalmuziek 
 
   Kranslegging door vertegenwoordigers gemeente Hoeksche Waard 
    
   Voorlezen 4 mei gedichten door leerlingen basisschool De Meerwaarde 
    
   Kranslegging door leerlingen basisschool De Meerwaarde bij het militaire  
   oorlogsmonument  
    
   De kinderen van basisschool De Meerwaarde leggen rozen  bij het militaire  
   oorlogsmonument 
 
   Kranslegging door vertegenwoordigers Oudheidkundige Vereniging ‘Het Land van 

Strijen’ bij het monument voor de Strijense burgerslachtoffers 
    
   Bloemstuk namens vertegenwoordiger Veteranencomité Hoeksche Waard 
   Bloemstuk namens vertegenwoordigers LHBT Hoeksche Waard 
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2e deel herdenking 
   Verplaatsing van de stoet naar het Joods monument aan de Kerstraat 

 
Tijdens kranslegging speelt TAVENU koraalmuziek 

 
   Kranslegging vertegenwoordigers Oranjevereniging 
   Kranslegging  door vertegenwoordigers van basisschool De Parel  
 
   Voorlezen van namen van de Joodse families door leerlingen van De Parel en 

bloemenhulde  
    

TAVENU speelt het Israëlisch volkslied 
 
Leerlingen van basisschool De Parel geven aansluitend aan het voorlezen van  

   de namen uitleg over het leggen van een steentje bij het monument en nodigen de  
   aanwezigen uit dit ook te doen 
 
   Afsluiting herdenking 
 
   U bent na de herdenking van harte welkom voor een kopje koffie/thee in Salvatori 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


