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Van de Boomsma’s 
kun je nog wat leren…

Wie zijn jullie?
“Wij zijn dus Han en Rien Boomsma. 
Een tweeling, ja. Dat kun je wel zien 
hè? We zijn in 1901 geboren, hier in 
Middelharnis. Onze vader had een 
drukkerij. Hij maakte ook een krant. Nou, 
daar zijn wij mee verder gegaan. We 
hebben bijvoorbeeld een boek gemaakt 
over de Watersnoodramp. Dat was 
in 1953. Misschien heb je er wel eens 
iets over gehoord. Of gezien in het 
Streekmuseum.”

Hoe zijn jullie 
beroemd geworden?
“Nou, beroemd… Tja, misschien omdat 
we heel veel kinderen zwemles hebben 
gegeven. Of toch door die boeken. 
Of omdat we graag allerlei verhalen 
vertelden.”

Verhalen? Waar 
haalden jullie die 
vandaan?
“Goeie vraag hoor, jij bent best pienter. 
Die verhalen kwamen overal vandaan. 
We reisden nogal veel. Dwars door 
Europa: België, Italië, Noorwegen… 
Maar ook wel verder. Wat dacht je van 
Indonesië? Dat is écht ver. Te ver om te 
fietsen, maar als het even kon, gingen 

we met de fiets op reis. Tentje achterop, 
heerlijk.

We maakten altijd foto’s en films. Die kon 
iedereen komen bekijken. En wij maar 
vertellen…”

Het is wel bijzonder 
dat jullie er nog 
steeds zijn, zeg.
“Haha. Ja, de gebroeders Boomsma 
gaan gewoon door. Er valt ook zó veel 
te vertellen. Over Goeree-Overflakkee 
zelf ook. Ken je ons stripboek? Daarin 
staat van alles over vroeger. Eigenlijk: 
wat je nu nog kan zien van vroeger. De 
Romeinse haven bij Goedereede, het 
fort in Ooltgensplaat, de oorlog, het 
trammetje… en nog veel meer.

Er staat ook een toffe wandelroute in. 
Die zie je bij het interview met ons. Als je 
goed oplet, komt je ons zelfs tegen als je 
gaat wandelen.”

Bedankt voor het 
interview, meneer 
Han en meneer 
Rien.
“Graag gedaan, hoor. Ja, van ons kun je 
nog wat leren…”

Hallo allemaal! Ik ben Jeanne Huizer. Ik ben 11 jaar. 
Hebben jullie wel eens van de gebroeders Boomsma 
gehoord? Ze staan op de cover van dit blad. Han en 
Rien heten ze. Ik heb ze geïnterviewd.
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De Boomsma’s (links) 
tijdens de lancering 
van het Erfgoedpas-
poort. Midden: presen-
tator Jurgen Klapwijk. 
Rechts: burgemeester 
Ada Grootenboer en 
Jeanne Huizer.
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Schatten 
vinden, dat 
doe je in het 
Streekmuseum
Weet je wat een archeoloog doet? 
Die graaft in de bodem om te zoeken 
naar dingen van vroeger. 

Best spannend: wat vind je, hoe oud is het? Kijk, is dit een 
scherf uit de Middeleeuwen? Nu wordt het nog leuker: je 
kunt zelf een dag archeoloog zijn. In het Streekmuseum.

Wil je liever een feestje vieren als Ot en Sien? Dat kan ook 
in het museum. Of – ook best spannend – de gestolen schat 
van Kapitein Zeebeer zoeken. Of een filmpje bekijken op de 
touchscreentafel, bijvoorbeeld over het kofjekokertje, het 
koeienwachtertje of de muntschat. Trouwens, er staan ook 
gave spelletjes op die tafel.

In het Streekmuseum kun je zelf ervaren hoe de 
Watersnoodramp van 1953 was. Gewoon door een Virtual 
Reality-bril op je neus te zetten. Niet te geloven…

Plan je bezoek via de website:  
https://www.streekmuseum.nl/
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Meerijden  
in de tram 
van toen
Morgen en overmorgen, 9 en 10 september, rijdt de 
tram van het RTM-museum naar Scharendijke. En 
weer terug. Drie keer per dag. Stap je op de tram van 
half twee, dan kun je onderweg ook nog een tochtje op 
een rondvaartschip maken. Nee, deze trams zie je niet 
in de stad. Het zijn trams van vroeger. Er zitten zelfs 
echte stoomtrams bij. Wil je meerijden? Reserveer dan 
via de website van het museum: www.rtm-ouddorp.
nl. In de herfstvakantie kun je weer opstappen. Het 
museum zelf is ook boeiend. Er is bijvoorbeeld een 
grote modelbaan. Je kunt ook een kijkje nemen bij 
de loc. Normaal is er een speurtocht – pardon, een 
spoortocht – maar die kun je alleen doen als de 
coronamaatregelen voorbij zijn.

Verdwenen en toch te zien: 
kasteel, Romeinse haven…
Wist je dat er lang geleden een kasteel stond bij 
Ouddorp? De kasteelheuvel is er nog, maar het kasteel 
zelf is allang verdwenen. Toch kun je het zien: op de 
touchscreentafel in Museum Ouddorp. En de Romeinse 
haven ook. Romeinse haven? Ja, die lag vele eeuwen 
geleden in de buurt van Goedereede. Je kunt op de 
touchscreentafel zelfs een Romeinse soldaat aankleden.  
Oude kaarten bekijken, geinige spelletjes doen, iets over 
het dialect leren – ook dat is allemaal mogelijk op die 
tafel. Verder zijn er ‘gewone’ tentoonstellingen over het 
landschap rond Ouddorp in het museum. En over het 
wonen en werken in de tijd van je opa en oma.
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Het meanderende 
havenkanaal van Oude-
Tonge heeft een nieuwe 
toekomst gekregen.

De kwaliteitsimpuls is in het kader 
van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee 
uitgevoerd door de dorpsraad, in 
samenwerking met de bewoners, de 
gemeente en de provincie Zuid-Holland. 
Nieuwe kwaliteit heeft het havenkanaal 

gekregen door Joep Luijckx’ beeld 
De Kaaiwerker met verlichting, een 
vlaggenmast, een informatiepaneel, 
een zitgelegenheid aan de Krammer en 
betere parkeergelegenheid aldaar.
Op het strandje is ook een boothelling 
gerealiseerd. De plannen voor een 
vogelkijkhut, een uitkijktoren en een 
vuurput zijn de ijskast in gegaan 
vanwege vandalisme. Daar, in de 
ijskast, ligt nog een plan: het realiseren 
van een schelpenpad met trekvlot 
langs het havenkanaal.

‘Je kunt echt een  
rondje fort doen’

Voorheen moesten ze Fort Prins Frederik 
noodgedwongen links laten liggen. 
Letterlijk. Maar nu kunnen ze via de 
nieuwe fiets-/voetgangersbrug over 
het fort fietsen of wandelen: door de 
poterne, langs de geschutstoren richting 
de toegangsdam. “Je kunt echt een 
rondje fort doen”, zegt wethouder Daan 
Markwat.

De brug is net klaar. Het is een replica 
van het bruggetje dat in 1953 is 
weggespoeld. Leuk detail: de originele 
sleutel van het hek op de brug is ‘boven 
water’ gekomen. De gemeente heeft er 
een slot bij laten maken. Maar het hek 
gaat normaal gesproken niet op slot.
Ben je over het bruggetje en door de 
poterne – een historische belevenis 
– op het oorspronkelijke forteiland 
terechtgekomen, dan passeer je algauw 
de geschutstoren. Die is in anderhalf 
jaar tijd van top tot teen gerestaureerd. 

Zelfs de ooit verdwenen machicoulis 
(werpgaten) zijn in ere hersteld. Half 
oktober zijn de steigers weg en is de 
geschutstoren weer in zijn volle glorie 
te zien.

“De buitenkant is dan klaar”, zegt 
Markwat. “Daarna volgen de binnenkant, 
het kazernegebouw en de andere 
gebouwen. Dat is nog een hele uitdaging. 
Hoe die restauratie eruit komt te zien, 
hangt af van de toekomstige bestemming 
en exploitatie. Een kwartiermaker gaat 
ons helpen bij het kiezen uit een heel 
scala aan mogelijkheden en partijen 
die willen investeren. Ons belangrijkste 
doel is dat het fort levensvatbaar, 
beleefbaar en toekomstbestendig is. Dat 
maakt de oostkant van het eiland nog 
aantrekkelijker voor recreanten.”

Meer informatie: www.goeree-
overflakkee.nl/fortprinsfrederik.

Havenkanaal anno nu

Fort Prins Frederik en Havenkanaal Oude-Tonge

Voor fietsers en wandelaars is het meest oostelijke 
puntje van Goeree-Overflakkee sinds kort een stuk 
aantrekkelijker. 

Eerder – vóór de aanleg van het 
bruggetje en de restauratie van 
de geschutstoren – zijn de niet 
toegestane bebouwing en heel 
veel woekergroen van het fort 
verwijderd.
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Op stap op Goeree-overflakkee

Fietsen en wandelen op 
Goeree-Overflakkee
Recent is het Fietsroutenetwerk van Goeree-Overflakkee 
geheel vernieuwd en is een nieuw Wandelroutenetwerk 
aangelegd. Beide netwerken zijn met zogenaamde 
knooppunten bewegwijzerd. Voor het wandelroutenetwerk en 
de fietsknooppunten is er nieuw kaartmateriaal ontwikkeld. 
Deze kaarten zijn o.a. bij het VVV Inspiratiepunt in ’t Blaeuwe 
Huus in Ouddorp verkrijgbaar à € 5,- per stuk.
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Bezoek je Goeree-Overflakkee voor 
een dag of wil je op een ander deel dan 
waar je op vakantie bent, gaan fietsen of 
wandelen dan is starten vanaf een van de 
nieuwe “TOP’s” op Goeree-Overflakkee, 
een goed idee. De TOP’s bevinden zich in 
Ooltgensplaat (op de parkeerplaats op 
de kruising Havendijk en Dorpsweg) en in 
Stellendam aan de buitenhaven.

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. 
Dit is een startpunt waar je de auto 
kunt achterlaten om vandaar heerlijk te 
fietsen of te wandelen. Vanaf elke TOP 
kun je bewegwijzerde wandelroutes 
en fietsroutes volgen, die je laten 
kennismaken met de mooiste plekjes 
op het eiland en natuurlijk de mooie 
projecten van de Erfgoedlijn. 

Haven

Kerktoren

Museum

Molen

Trambaan

Havenkanaal
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RTM-routes en Bunkerroute

Als je weet waar je moet rijden, is een 
groot deel van het voormalige tracé 
bijna meter voor meter te volgen.
Tja, hoe weet je dan waar je moet rijden? 
Heel simpel: door de folder ‘Sporen van 
de tram op Goeree-Overflakkee’ op te 
pikken bij het VVV Inspiratiepunt. Er 
staan twee fietstochten in. De kortste 

route is ruim 40 kilometer lang en 
loopt deels langs de lijn Middelharnis-
Ooltgensplaat. De westelijke route, 
met een lengte van in totaal ruim 65 
kilometer, volgt het tracé van de tramlijn 
tussen Middelharnis en Ouddorp.

Begin- en eindpunt is in beide gevallen 

het havenhoofd van Middelharnis. 
Daar komt de RTM-historie tot leven 
in een sfeervolle reconstructie van het 
kaartenhuisje, een stuk perron met 
koffers en de steiger van de RTM-boot. 
Zeer de moeite waard, ook als je niet 
gaat fietsen…

Een uitgegraven bunkerdorp

Een stelling met geschutsbeddingen, 
remisebunkers, een munitiebunker, 
een manschappenbunker en 
kleinere bouwwerken als een 
waterbergplaats, een toilet en 
opstelpunten voor mitrailleurs, 
vlammenwerpers en een 
schijnwerper. 

Dit onderdeel van de Atlantikwall 
verdween na de Tweede 
Wereldoorlog onder het zand. Totdat 
vrijwilligers van WO2GO de bunkers 

uitgroeven. Het indrukwekkende 
resultaat is de bunkerroute. Openings- 
en sluitingstijden zijn er niet; de 
bunkerroute is altijd open.

Je komt er door naar De Punt bij 
Ouddorp te rijden, richting RTM-
museum. Als je links van de weg een 
bunker ziet staan, dan ben je er. De 
bunkerroute begint bij het zandpad 
aan de andere kant van de weg. Laat 
het tochtje naar de jaren veertig maar 
beginnen…

In het spoor 
van de tram
Op het eerste gezicht is de tram voorgoed verdwenen op Goeree-
Overflakkee. Rails en bielzen zijn lang geleden al weggehaald. Maar 
wie goed kijkt, ziet de sporen van de Rotterdamsche Tramweg 
Maatschappij (RTM) toch nog op heel wat plaatsen opduiken.

Met anti-tankkanonnen de Noordzee en de 
Grevelingen in de gaten houden. Met dat doel 
hadden de Duitsers een stelling gerealiseerd op 
de Kop van Goeree. 

De Atlantikwall-fietsroute is 35 kilometer 
lang en leidt langs het oorlogserfgoed op 
de Kop van Goeree. De route is digitaal 
beschikbaar op de websites van WO2GO 
en Erfgoedhuis Zuid-Holland.
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Ooggetuigen Watersnoodramp en Christoffelroute

De gratis app ‘Naar Toen’ leidt 
ook langs andere plekken waar 
de dijken braken. Er zijn vier 
fietsroutes: Goeree-Overflakkee, 
Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en de 
RTM-tram.

De app is te downloaden via izi.
Travel; zoek op ‘Watersnoodramp 
Goeree-Overflakkee’ of ‘Naar 
toen’.

Al wandelend besef  
je wat hier is gebeurd

Battenoord is nu een plaats van 
herinnering. Er is een wandelroute 
van 3,3 kilometer: ‘Ooggetuigen van de 
Watersnood’. Al wandelend besef je wat 
hier is gebeurd. Niet in het minst omdat 
je onderweg elf fraaie zuiltjes met de 
portretten van ooggetuigen tegenkomt. 
Via een QR-code herleven hun verhalen.

De wandeling start op de dijk van 
Battenoord. Via de Klinkerlandse Zeedijk, 

de Sint Pietersweg, de Battenoordsedijk 
en de Havenweg keer je terug in 
Battenoord. Bij het haventje staat een 
informatiebord.

Download de app naartoen.nl/
Battenoord of izi.travel/Battenoord. Een 
nieuwe folder met routekaartje is in de 
maak en t.z.t. verkrijgbaar bij het VVV 
Inspiratiepunt.

Wandelen 
in het 
oeroude 
polderland

En flora als kraailook, aardakker, 
kraaimelk, margriet en wilde marjolein. 
Maar vooral: eeuwenoude dijken. 

In het oeroude polderland tussen Dirksland 
en Sommelsdijk is het prima wandelen. 
Hier is de Christoffelroute te vinden, deels 
onder aan de dijken, deels erbovenop. Hier 
ervaar je hoe het landschap is ontstaan en 
hoe het zich heeft ontwikkeld. Onderweg 
staat een bankje om even uit te rusten 
en aan het westelijke eind van de Sint 
Christoffeldijk is een informatiepaneel 
geplaatst. De naam van de route verwijst 
naar de Christoffelpolder. In de hervormde 
kerk van Dirksland bevindt zich een fresco 
van Christoforus.

Bij het VVV Inspiratiepunt is een folder over 
de Christoffelroute verkrijgbaar.

“Het waren nu steile watermassa’s van ongeveer 
2 meter hoog, die op ons afkwamen en zich niet 
van boven naar beneden ontlastten”, zegt Piet 
Jacobs. “Precies hetzelfde beeld, zoals ik de Niagara-
waterval van een plaatje ken.” Wat zich op 1 februari 
1953 in en rond Battenoord afspeelde is bijna niet te 
bevatten. Hier verdronken 55 mensen.

Wat je er allemaal 
niet kunt tegenkomen: 
zangvogels, patrijzen, 
fazanten, buizerds, 
sperwers.

De wandelroute is gerealiseerd als 
onderdeel van het project ‘Beleef 
de oude zeedijken’, dat bedoeld is 
om de eeuwenoude dijkenstructuur 
van Goeree-Overflakkee onder 
de aandacht te brengen. Bij het 
havenkanaal van Oude-Tonge is 
eveneens een stukje dijk beleefbaar 
gemaakt.
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Verlichte erfgoedlijnroute en FietsActief

Langs verlichte 
bakens in het 
landschap
Een donkere boel was het. Tot eind 
2014. Vanaf dat moment staan de 
molens op Goeree-Overflakkee in de 
schijnwerpers. Letterlijk: zodra het 
gaat schemeren, floepen de lichten 
aan. 

Dat geldt niet alleen voor de elf molens van de 
Molenstichting Goeree-Overflakkee, maar ook voor De Hoop 
in Ouddorp, die particulier bezit is.

Samen vormt dat draaiend erfgoed de verlichte 
erfgoedlijnroute. Op de fiets langs twaalf bakens in het 
landschap, het is een bijzondere ervaring. Wel even wachten 
tot het donker begint te worden. Hoewel, overdag zijn de 
molens ook een lust voor het oog. Bovendien zijn ze dan ook 
geregeld in vol bedrijf.

Bij het VVV Inspiratiepunt is een gidsje verkrijgbaar met vier 
fietsroutes langs de eilandelijke molens.

Fietsen op het eiland  
in the picture
Onder fervente fietsers is het tijdschrift FietsActief 
een begrip. Dat tijdschrift besteedt volgend voorjaar 
uitgebreid aandacht aan fietsen op Goeree-Overflakkee. 
Deze Streekgids gaat in maart 2021 door 130.000 
brievenbussen op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten 
en Schouwen-Duiveland.

De verwachting is dat het blad mensen naar het eiland 
zal trekken om de natuur, de dorpen en het erfgoed te 
ontdekken. Er staan twee fietsroutes in de Streekgids 
Goeree-Overflakkee. Een voorproefje – met een derde 
route – verschijnt in het septembernummer van 
FietsActief.

Veel Goereeërs en Flakkeeënaren hebben ongetwijfeld 
al eens een mooie fietstocht over het eiland gemaakt, 
bijvoorbeeld via de knooppunten. Maar het Goeree-
Overflakkee-nummer van FietsActief zal ongetwijfeld 
nieuwe inspiratie geven. Zeker als het om fietsen langs 
bijzondere erfgoedlocaties gaat. Hup, op de pedalen…

Locaties met  
een verhaal
Al wandelend of fietsend op Goeree-Overflakkee kom 
je op locaties met een bijzondere historie. Op meer dan 
vijftig van die plekken staan paaltjes met een QR-code. 
Houd je smartphone bij de code, dan kom je erachter 
welk verhaal bij deze plek hoort. En hoe het er hier 
destijds uitzag.
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Van februari 1944 tot het eind van de Tweede 
Wereldoorlog was het grootste deel van Goeree-
Overflakkee bedekt met een laag water. Met andere 
woorden: het eiland was geïnundeerd. De Duitsers 
wilden er onder andere het landen van geallieerde 
vliegtuigen en parachutisten mee voorkomen. 

Sommelsdijk, Middelharnis en Dirksland bleven droog 
dankzij een ruim 7 kilometer lange nooddijk. Bewoners 
staken er hun handen flink voor uit de mouwen.

Het project Verdrinkend Land herinnert aan de 
inundatie. Zo is er een kunstwerk – een verbeelding 
van de nooddijk – gerealiseerd bij de Victoriahal in 
Dirksland. Ook zijn er emaillen borden met informatie 
en foto’s geplaatst op ‘meerpalen’ in het destijds 
geïnundeerde gebied. Veel informatie over de inundatie 
is te vinden in het praathuisje nabij de haven  
van Stad aan ’t Haringvliet en op de website  

www.verdrinkendland.nl. Ook is er een lespakket voor 
de basisscholen: Plons!  Verdrinkend Land is een project 
van Stichting WO2GO.

Water op het land
Iedereen weet het: het water kwam in februari 1953 en het had een 
enorme impact. Minder algemeen bekend is dat grote delen van 
Goeree-Overflakkee ook in 1944 en 1945 onder water stonden. Toen 
kwam het niet door de storm, het springtij en de zwakke dijken, maar 
door een beslissing van de Duitse bezetter.

Verdrinkend land

Fietsen of autorijden
Stap eens op de fiets om door het gebied te rijden dat in 
1944 en 1945 onder water stond. Er zijn twee fietsroutes.

Gaat u er liever met de auto op uit? Er is er ook app met 
een interactieve route.

Meer informatie: www.verdrinkendland.nl.

Het nooddijkje 
in Dirksland.
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Kunstkruimels: de waterhoogten 
van 1 februari 1953
Als je het niet zelf hebt 
meegemaakt, kun je het 
je nauwelijks voorstellen: 
overal water, geen straat 
meer te zien, alleen nog 
de zolders van een rijtje 
huizen. In het Streekmuseum 
Goeree-Overflakkee kun je 
ervaren hoe het was, die 
Watersnoodramp van 1953. 
Met een Virtual Reality-bril op 
je neus. Heel indringend is dat. 

Wandelroutes

Maar je kunt ook eens een kijkje 
nemen op de locatie zelf. In 
twee ondergelopen dorpen zijn 
Kunstkruimelroutes uitgezet. Ook 
die doen je beseffen wat het water 
deed en hoe groot de impact moet 
zijn geweest.

De waterhoogten van 1 februari 1953 
zijn aangebracht in het wegdek van 
Ooltgensplaat en Stellendam. Twee 
heel verschillende dorpen, die op 
twee heel verschillende manieren 
zullen terugkijken op de Ramp.

Door de dorpen zijn Kunstkruimels 
gestrooid. Dat zijn tegels in het 
wegdek. Tegels met een letter, 
een creatieve verbeelding van het 
dorpswapen en een soort peilstok 
die aangeeft hoe hoog het water 
stond tijdens de Ramp. Wie de 
Kunstkruimels volgt, gaat met heel 
andere ogen naar de omgeving 
kijken.

De Kunstkruimelroutes zijn op eigen 

houtje te lopen. Zie de routekaartjes 
op deze pagina. Starten en finishen 
is op elk punt mogelijk. Onderweg 
kun je de letters opschrijven. Alle 
letters samen vormen een woord.

Met een gids
Het is ook mogelijk om de route 
te lopen onder leiding van een 
watersnoodambassadeur. Boeken 
via het VVV Inspiratiepunt. Dat 
geldt ook voor de wandelingen in 
Battenoord en Oude-Tonge met 
een watersnoodambassadeur 
als gids. Een historische 
wandeling door Ooltgensplaat 
is te boeken bij de dorpsraad: 
dorpsraadooltgensplaat@gmail.
com.

Er zijn ook 
havenkanaalambassadeurs. Zij 
vertellen onderweg meer over de 
geschiedenis van de haven en het 
havenkanaal. Boeken kan bij het 
VVV Inspiratiepunt, telefoon 0187-
681789.



Stripboek  
Atlantikwall
‘Atlantikwall’ vertelt het verhaal van het grootste 
bouwwerk van de twintigste eeuw – een muur van 
6200 kilometer lang –, de kustbewoners en de bezetter. 
Het stripverhaal, een hardcoverboek, is een creatie van 
tekenaar Hennie Vaessen en Atlantikwall-kenner Jeroen 
Rijpsma. Het is te koop bij de (online) boekhandels en 
musea. Voor 12 jaar en ouder. Verkoopprijs: 19,60 euro.

Erfgoed op de kaart
De kaart ‘Erfgoed van Goeree-
Overflakkee’ geeft een geografisch 
overzicht van alle projecten 
van de erfgoedlijn: havens en 
havenkanalen, maar ook locaties 
en gebouwen die een directe 
relatie hebben met de eiland-
economie, de verdediging, de 
dijken en de waterveiligheid. 
Coupures, havenkanalen, 
bietenkaden en jaagpaden, 
gemalen, sluizen, bunkers, de 
trambaan, geschenkwoningen. 
Dat en nog veel meer staat op 
de Erfgoedkaart, die recent is 
geactualiseerd. Gratis verkrijgbaar 
is bij het VVV Inspiratiepunt, het 
gemeentehuis en de musea op het 
eiland.

De Ramp, van toen naar nu
Het magazine ‘de Ramp op 
Goeree-Overflakkee, van 
toen naar nu’ zoomt in op 
de Watersnoodramp zelf, de 
wederopbouw en de Deltawerken. 
Het magazine bevat vrij veel 
nog niet eerder gepubliceerd 
fotomateriaal. Het is voor 7,95 
euro te koop bij het Streekmuseum, 
het VVV Inspiratiepunt, de 
bibliotheekvestigingen op het eiland 
en een aantal boekhandels.

BooQi: handzaam 
erfgoedoverzicht
BooQi ‘Ontdek toen en nu! Rijk erfgoed op Goeree-Overflakkee. 
Leven en overleven met het water’ geeft bondige informatie 
over bijvoorbeeld de Menheerse werf, de havenkanalen, de 
zeedijken, de Watersnoodramp en de bunkerroute. Een BooQi 
is een handzame uitvouwfolder. Zo groot als een creditcard, 
dus altijd gemakkelijk in een jas- of broekzak te steken. Gratis 
verkrijgbaar bij het VVV Inspiratiepunt.
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Erfgoed 
ontdekken  
met de 
Boomsma’s

De gebroeders Boomsma zijn 
de ideale gidsen om de rijke 
geschiedenis en het erfgoed 
van Goeree-Overflakkee te 
ontdekken. 
Met dat doel zijn de Boomsma’s vereeuwigd  
in een stripboek. Het heet ‘Erfgoed ontdekken op 
Goeree-Overflakkee. Op stap met de Boomsma’s’.

Het stripboek is leerzaam én humoristisch. Er staan 
ook allerlei spelletjes in, en zelfs een wandeling 
(zie pagina 12-13 van dit magazine). Kortom: een 
aanrader voor jong en oud.

Het boek is voor 7,95 euro te koop bij het  
VVV Inspiratiepunt, het Streekmuseum, het  
RTM-museum, het Torenmuseum, de boekhandels  
op het eiland en Spar Nieuwe-Tonge.

Verkrijgbaar



Agenda
Palingrookwedstrijd en havendag, 
Stellendam
12 september

Pompoenmarkt, Ooltgensplaat
12 september

Maand van de Geschiedenis
oktober

Legpuzzelwedstrijd GO, Sommelsdijk
16-17 oktober

Grevelingenweek
17-25 oktober

Eilandquiz Goeree-Overflakkee
6 november

Pepernotenmarkt, Middelharnis
21 november

Winterfair, Ouddorp
29-30 november

Snertwandeltocht, Ouddorp
5 december

Lichtjesparade en markt, Middelharnis
11 december

Winterfair, Ouddorp
11-12 december

Herfst- en kerstvakantieritten 
met de RTM-tram, Ouddorp
14, 15, 21, 22 oktober en 26 december

Volledig overzicht: 
zie www.vvvgoeree-overflakkee.nl.

Colofon
Dit magazine is 
een uitgave van 
de erfgoedlijn 
Goeree-
Overflakkee 
en mogelijk 
gemaakt door 
een financiële 
bijdrage van 
de provincie 
Zuid-Holland.
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Gratis nieuwe brochure 
Trek eropuit naar de havenkanalen

Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door:


