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Verslag bevrijdingsrondrit Nissewaard 7 mei 2022 

 

Op 5 mei 2020 zou er een bevrijdingrondrit Nissewaard gereden worden ten ere van 75 jaar vrijheid. 

Wij Heeren van Heenvliet hebben deze organisatie op ons genomen, wij zijn een kleine stichting met 

als doelstelling: Mensen bewust maken van en persoonlijke interesse creëren voor de recente 

Europese geschiedenis. Het herinneren aan de beide oorlogen in al zijn facetten en de gevolgen 

daarvan voor de verhoudingen in Europa, de inrichting van en ontwikkeling van de hedendaagse 

samenleving in het algemeen en die van Voorne Putten in het bijzonder. Wijze waarop doel behaald 

wordt: Organiseren van studiereizen, kranslegging bij dodenherdenking in Heenvliet , evenementen 

zoals bevrijdingtochten en bevrijdingsfeesten en voorlichting geven op basisscholen. 

Vanwege Corona kon de bevrijdingsrondrit zowel in 2020 en 2021 niet door gaan, gelukkig op 7 mei 

is de bevrijdingsrondrit alsnog gereden. Aan het einde van de bevrijdingsrondrit is er een herdenking 

bevrijdigsfeest georganiseerd op de Markt in Heenvliet. Wij zijn met het bestuur en aantal 

vrijwilligers eind 2021 weer aan de voorbereidingen begonnen om een rondrit en feest te 

organiseren . Tijdens de voorbereiding hebben we besloten dat we ook een 1 dags museum wilde 

realiseren waarbij prive materiaal uit WO2 door diverse particulieren zou worden tentoongesteld, dit 

museum hebben wij door 2 vrijwilligers laten opbouwen, tijdens bevrijdingsfestival op 7 mei hebben 

deze in het museum presentaties gegeven en uitleg en vragen beantwoord van de bezoekers jong en 

oud.   

Op 7 mei 2022 om 07h30 verzamelen de bestuursleden alle vrijwilligers zich in Heenvliet waarbij de 

betrokkenen voor de rondrit om 08h00 zijn vertrokken naar Spijkenisse. De overige betrokkenen zijn 

naar dorp Heenvliet gegaan om alles gereed te maken voor het museum en het feest. 

Voor de rondrit hebben zich ruim 70 voertuigen en 25 motoren opgegeven welke om 08h30 

verzamelen op parkeerplaats bij rivierabad. Hiervandaan zijn wij om 09h00 in colonne vertrokken 

waar wij om 09h15 bij Spijkenisse centrum bibliotheek Boekenberg aankwamen. Hier was de start 

van de bevrijdingstocht en zijn wij ontvangen door burgemeester Foort van Oosten, welke tevens 

een 7 tal veteranen heeft ontvangen in Bibliotheek de Boekenberg. In het bijzonder (Indie)veteraan 

en eregast Dirk Smit 97 jaar oud welke in het eerste voertuig de rit heeft meegereden.  

Om 10h30 zijn we uit Spijkenisse vertrokken waar de rondrit naar de eerste kernen van Nissenwaard 

is gestart, Hekelingen, Simonshaven en Biert waarna we in om 12h00 in Geervliet zijn aangekomen 

waar we een stop hebben gehouden op de Polderlaan waar bewoners de voertuigen konden 

bezichtigen en de deelnemers koffie konden nuttigen aangeboden door de bewoners. 

Om 12h30 hebben we de rondrit weer hervat richting Zuidland, Abbenbroek en om 14h15 zijn we 

aangekomen op de Markt in Heenvliet waar we door een enorme menigte toeschouwers enthousiast 

werden ontvangen. Onze ere gast Dirk Smit werd welkom geheten door de Bill Bakers band met 

muziek uit de jaren 1940-1945 hij was zeer onder de indruk en blij dat hij deze dag mee mocht. 

Aansluitend hebben alle deelnemers en vrijwilligers na een lange rondrit een luch en drinken van de 
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stichting ontvangen en sluiten wij de rondrit af met vele enthousiaste reacties van de deelnemers, 

met name dat de rit en organisatie van het feest top was geregeld, mede door het mooie weer! 

Het museum en eindfeest vind plaats op de Markt en om de kerk Trefpunt in Heenvliet, de 

vrijwilligers zijn  op 6 mei vroeg in de ochtend gestart met de voorbereidingen zoals o.a.Tenten 

opbouwen, boodschappen doen, museum inruimen en versieren. Op zaterdag zijn op de markt het 

podium muziek installatie opgebouwd, in het Trefpunt en de voorbereidingen voor de luch en 

drinken gereed gemaakt. Ook de laatse museum materialen in de vitrinekasten geplaatst en het 1 

dags museum om 12 uur de deuren open kon doen, wat een enorme leuke reacties hebben we 

hierop gehad het was boven verwachting.  

Om 14h00 is de Bill Baker band gestart met live muziek op de markt waarbij veel toeschouwers 

aanwezig waren en zoals boven geschreven de colonne van de rondrit hebben ontvangen welke op 

Markt en Branderf geparkeerd werden. Ook hadden we zangeres Lianna welke de songs van Vera 

Linn heeft gezongen, om 17h45 heeft ze het eindlied gezongen en was het feest ten einde en werd 

het museum gesloten en zijn de voertuigen vertrokken. 

Aansluitend hebben de vrijwilligers en het bestuur de nodige zaken opgeruimd en hebben we de 

conclusie getrokken dat het een zeer geslaagde dag was. Zondag en maandag laastste spullen en 

materialen opgeruimd en opgehaald en weg gebracht. We hebben zelfs de kranten gehaald waarbij 

ook positief over de rondrit en feest word gesproken. 

Wij als bestuur zijn zo enthousiast geworden dat we graag in 2025 een 80 jaar vrijheidsrondrit en 

feest willen organiseren, uiteindelijk zijn we wel volledig afhankelijk van vrijwilligers,sponsors en 

giften om dit mogelijk te maken. 

 

Onder aantal foto’s van de dag: 

 

Aankomst Spijkenisse 1e Heulbrugstraat (Boekenenberg bibliotheek) 
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Start Bevrijdingstocht Spijkenisse 

 

Welkom veteranen door Burgemeester Nissewaard en voorzitter HVH 
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 Eregast Dirk Smit      willekeurige deelnemer rondrit 

 

Rit door Biert 
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          Rit door Abbenbroek    Ontvangst door Bill Bakers band 

 

 

 

 

              Opbouw legertenten t.b.v. eten deelnemers rondrit 
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Mooi stuk in Algemeen dagblad maandag 9 mei 2022 
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Bedank brief van Dirk Smit       (hier doen wij het voor) 


