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De Koekwauzen

“Door het corso zijn we
een hechte vriendengroep
geworden”

BER

Tommy Boesveld

“Als die menigte donderdagavond door het tunneltje komt,
staat het kippenvel
op mijn armen”

Arno Koek

“Vrijdagmiddag rond 16:00 uur
begint het te kriebelen’’

Anja de Prie

“Ik kan enorm genieten van mijn
rol als kermismoeder”
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WELKOM BIJ DE ORANJEFEESTEN 2018

VOORWOORD

Daar is ‘ie dan! Een compleet nieuw programmaboek(je).. magazine of glossy zo u
wilt. Maar liefst 72 pagina’s informatie over uw kermisweek! Beter leesbaar, meer
(achtergrond)informatie, foto’s, leuke feitjes, persoonlijke belevingen en nog veel
meer. We zijn benieuwd naar uw mening!
Wederom een speciaal welkom voor alle nieuwe inwoners. De Oranjefeesten zijn
hét moment om kennis te maken met uw nieuwe woonomgeving, de verenigingen, buren en andere dorpsgenoten.

INFO
Wilt u een extra programmaboekje
voor uw verre familie of is het boekje
per ongeluk tussen het oud papier
terechtgekomen?
Dit kunt u vanaf begin september afhalen
bij: Veenerick Boek en Kantoor in
Roelofarendsveen en Primera Domien
Koek te Oude Wetering
Volg ons voor het actuele nieuws op
Facebook.com/ocjuliana
Voor inlichtingen kunt u terecht bij leden
van het Oranjecomité. (zie pagina 34)
Jeroen van der Geest (voorzitter)
voorzitter@oranjecomite.eu
Harold Straathof (secretaris)
secretaris@oranjecomite.eu
Jim Rietbroek (penningmeester)
penningmeester@oranjecomite.eu
Joris Koek (PR)
pr@oranjecomite.eu
Algemeen informatienummer tijdens
de feestweek (15 t/m 23 september):
06-51783744
Mailadres:
info@oranjecomite.eu
Het programmaboekje is ook te
bekijken op onze website:
www.oranjecomite.eu
De complete instructie voor het
jeugdbloemencorso vind je op onze
website onder het kopje “Jeugdcorso”.

Door steun en medewerking van de vele adverteerders, sponsoren en vrijwilligers
zijn we in staat om weer een mooi en bomvol programma samen te stellen. Voor
kinderen is deelname aan de activiteiten geheel of bijna gratis, waarbij ik het Jeugdbloemencorso van harte aanbeveel (zie pagina 53-55). Een mooie traditie voor de
allerkleinsten blijft de ballonnenoptocht, die we dit jaar in een nieuw jasje steken.
Nieuw dit jaar is de Kermis Kart Experience voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar op
zondag 16 september. We mogen hiervoor de Gemeentewerf aan het Veenderveld omtoveren tot een heus circuit! Dat belooft een waanzinnig en oorverdovend
spektakel te worden! Voor het Seniorenschuurfeest op vrijdag verhuizen we na 13
jaar van de Baan naar de Sotaweg. We zullen de hal van Wesselman Flowers omtoveren tot een heuse feestlocatie. Een muzikaal programma met een hapje en
een drankje, verzorgd door de vele vrijwilligers, maakt dat u deze middag niet mag
missen!
Het kermisterrein wordt traditiegetrouw donderdagavond na de Verenigingenmanifestatie op het parkeerterrein van DOSR geopend. In samenwerking met de familie Boesveld hebben we weer een bomvol terrein met voor ieder wat wils, inclusief
spectaculaire attracties.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.. Dit jaar nemen we als Oranjecomité
afscheid van Ivo van Klink en Bob Verhaar. Zij hebben zich respectievelijk 19 en 14
jaar ingezet voor het Oranjecomité en de gemeenschap. Beiden actief in diverse
werkgroepen, met Ivo als specialist op het technische vlak en onmiskenbaar onze
‘foodmanager’. Bob was jaren onze penningmeester en vergadertijger. We gaan jullie kennis, inzet en vriendschap missen in de kermisweek! Bedankt!
Gelukkig hebben we de troepen kunnen versterken in de persoon van René van
der Pouw Kraan. Hoe dat in z’n werk gaat? Een mooi artikel over het lidmaatschap
van het Oranjecomité vindt u op pagina 39.
Tijden veranderen en dat vraagt om een andere benadering van veel zaken. Dit jaar
is er veel energie gestopt in het op orde brengen van de vergunningen rondom
alle activiteiten. Denk hierbij aan veiligheids-, calamiteiten- en ontruimingsplannen,
plattegronden, etc. Na intensief overleg met Gemeente, horeca, politie en brandweer hebben we deze zaken voor zover mogelijk op orde gebracht. Maar ook u
kunt hieraan een bijdrage leveren door de informatie en instructies op pagina 37
grondig door te lezen! Zijn er vragen, op- of aanmerkingen? Schroom niet om ons
aan te spreken, ook zijn we telefonisch bereikbaar tijdens de feestweek. De gegevens vindt u links op deze pagina.
Houd de site www.oranjecomite.eu in de gaten,
volg ons op Facebook.com/OC Juliana voor het
laatste nieuws rondom de Oranjefeesten en upload
je beste kermisfoto voor een plekje op onze site.
Laten we er samen weer een geweldige week van
maken! Ik hoop u bij veel activiteiten te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Jeroen van der Geest
Voorzitter
voorzitter@oranjecomite.eu
Mijn kermismoment
Op stap met vader Leen

Vormgeving en druk: PIMPrint
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B U I T E N G E W O O N B LO E M W E R K

Het geluid
Kaag
en Braassem
Het
geluidvan
van
Kaag
en Braassem
Ether 105 FM | Kabel 103.4 FM | www.kbradio.nl
Ether 105 FM | ZIGGO kabel 103.4 | www.kbradio.nl

en

te vinden!

#kermis

#biertje

#proost

Wij zijn ook op
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FEESTWEEK VAN ZATERDAG 15 SEPTEMBER T/M ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

PROGRAMMA OVERZICHT
TIJD

EVENEMENT

PLAATS

PAG

Zaterdag 15 september
12.00 uur
Kermismarathon Kluun veuruut
dur ‘t kruud

Landijsbaan, Kruidenwijk
Oude Wetering
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Zondag 16 september
10.00 uur
Kermis Streetkarting
11.15 uur
Kermisviering
12.00-17.00 uur Winkels geopend
13.00-17.00 uur Straattheaterfestival Uitkaik
14.00 uur
Ponystappen
		
17.00 uur
Stappen met steppen

Gemeentewerf Veenderveld
Petruskerk
Noordeinde, Noordplein, Noordhoek
Noordeinde, Noordplein, Noordhoek
Parkeerterrein Noordplein
achter Keurslager
Door gehele dorp

7
7
9
9

Maandag 17 september
19.00 uur
Oranjeloop
19.00 uur
Finale Oranjebiljart
20.00 uur
Oranje Dartstoernooi

Noordeinde
Café Heemskerk (Jan Punt)
‘t Veen eten & drinken

13
14
17

Dinsdag 18 september
19.45 uur
Taptoe
20.00 uur
Oranje Bridgedrive
20.00 uur
Kermis Tafelvoetbaltoernooi

Trainingsveld DOSR
Restaurant Wagenaar
Tafeltennisvereniging de Treffers

19
21
23

Woensdag 19 september
13.30 uur
Kermistoernooi Sjoelen
14.00 uur
EFM Luchtkussenfestival

‘t Veen eten & drinken
Parkeerterrein Schoolbaan

25
25

Donderdag 20 september
14.15 uur
Feest in Jacobus
19.00 uur
Verenigingenmanifestatie
± 20.00 uur
Kermisterrein geopend (na optocht)

Dienstencentrum Jacobus
Rondgang door het dorp
Parkeerplaats DOSR

27
27
29

Vrijdag 21 september
10.00 uur
Ballonnenoptocht
		
11.00 uur
Kermisterrein geopend
14.00 uur
Wandelspeurtocht
14.00 uur
Viswedstrijd (jeugd)
14.00 uur
Seniorenschuurfeest
15.30 uur
Stamgasten Waterspektakel
20.00 uur
Lampionnenoptocht
		

Vanaf Kiem en Gogherweide
naar Leliestraat
Parkeerplaats DOSR
‘t Veen eten & drinken
Gerberastraat, visvijver
Wesselman Flowers, Sotaweg 51
Nabij Café de Haven
Vanaf Kiem en Dotterbloem
naar Kermisterrein

Zaterdag 22 september
10.00 uur
Jeugdbloemencorso
12.00 uur
Kermisterrein geopend
13.00 uur
Minifestival Veens Verbond
14.00 uur
PK Tonknuppelen
14.30 uur
Tobbetje Steken
22.30 uur
Vuurwerkspektakel

Rondgang door het dorp
Parkeerplaats DOSR
Noordhoek
1e veld DOSR
Trainingsveld DOSR
DOSR-complex

53
29
53
57
59
59

Zondag 23 september
09.00 uur
Ontnuchteringswandeltocht

‘t Veen eten & drinken

63

ALGEMEEN
De spelregels van de Oranjefeesten
		
Informatie Oranjecomité + website 		
*De roodgekleurde tekst betekent een wijziging ten opzichte van vorig jaar!
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11
11

41
29
43
45
47
31
51

37
1 + 34

Weteringlaan 5 - Oude Wetering - Tel.: 0713312449 - www.cafetariacozijn.nl

Openingstijden kermisdagen: Vrijdag 21 september tot 21.00 uur
Zaterdag 22 september van 16.00 uur tot 21.00 uur

Wij wensen jullie een plezierige kermis!

Wij wensen u een
gezellige kermis!
Meer dan 150 auto’s op voorraad, kijk op www.autoverdel.nl
Zuideinde 29c Roelofarendsveen
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KERMISMARATHON

KLUUN VEURUUT DUR ‘T KRUUD
ZATERDAG

15 SEPTEMBER
ochtend 12.00 uur

Het lukt de marathongroep van Loopvereniging Plantaris ieder jaar weer; een
sportief topevenement organiseren waarvoor de deelnemers uit binnen- en buitenland in de rij staan. De inschrijving voor de leukste marathon van Nederland
opende vrijdag 6 april om 19.00u en net als vorig jaar had binnen een paar uur
het maximale aantal van 140 teams zich ingeschreven. Deze unieke en ludieke
marathon is onverminderd populair. Het Oranjecomité feliciteert de marathongroep van Plantaris van harte met de 17e editie van deze One en Only marathon!
Het thema van dit jaar is schaatsen, klunen, koek en zopie,
elfsteden-/bochtentocht, feest en andere winterpret.
Kortom, deze editie wordt dus één groot elfstedenfeest, en
nog veel belangrijker: It giet sowieso oan! Deelnemers beginnen op de IJsbaan, waarna zich een 50-bochtentocht door de
Kruidenwijk aandient. Om de lopers er op moeilijke momenten doorheen te helpen zal er op verschillende plekken langs
het parcours muziek klinken en vanzelfsprekend maken de bewoners van de Kruidenwijk er een geweldig feest van.
Dennis van Berkel, Veender en lid van Plantaris, was vorig
jaar de snelste individuele marathonloper. Hij liep Der Eins und
Einzige Supertolle Schlager Blumen Lauf Marathon in slechts
3:21:15 en was daarmee ruim 10 minuten sneller dan de nummer twee. De achtervolgers komen steeds dichterbij. Zal Dennis dit jaar ook in Oude Wetering als eerste over de finish komen? We zullen
het weer met spanning gaan beleven. Bij de dames was Inge Lens de snelste
loopster met een tijd van 4:03:01. Het snelste estafetteteam van vorig jaar was
De Kasteellopers 1. Deze Vlaamse vlugge jongens liepen met z’n vieren de
estafettemarathon in een toptijd van 2:31:13.

Afstand: Hardloopwedstrijd over 42.195 meter, individueel af te leggen of met team van 4 personen als
estafette. Het parcours gaat over 15 rondjes van ongeveer 2813 meter.
Thema: Schaatsen, klunen, koek en zopie, elfsteden-/bochtentocht, feest en andere winterpret.
Start: Zaterdag 15 september 2018 om 12.00 uur. Landijsbaan Oude Wetering (Baan 32).
Parcours: De start is op de IJsbaan waarna de lopers via de Watergang de Kruidenwijk inlopen. Hier
volgt een bochtig parcours door straten als Pijlkruid, Dotterbloem en Klaproos waarna er via een kluunbrug weer wordt overgestoken naar de IJsbaan waar de estafetteteams kunnen wisselen.
Verzorging: Water, thee, sportdrank, fruit (elke ronde beschikbaar). Kleedruimten (onbewaakt) en
douchegelegenheid aanwezig.
Deelnemersaantal: Er is ruimte voor 140 teams en ongeveer 40 marathonners.
De inschrijving voor de estafette teams is vol. U kunt nog wel inschrijven voor de individuele marathon.
Prijzen: De gefinishte marathonners ontvangen een medaille en een certificaat.
Voor de winnaars 1,2,3 en winnaressen 1,2,3 is er een bijzonder aandenken beschikbaar.
Naast prijzen voor de drie snelste teams, is een extra prijs voor het best verklede estafetteteam (ook 1,2,3).
Aan het eind van de (estafette)marathon ontvangt iedereen een verrassing.
Minimum leeftijd: De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar.
Jongere deelnemers verwijzen wij naar de Oranjeloop van maandag 17 september.
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Floraweg 61
2371 AMFloraweg
Roelofarendsveen
61
06 517 195 08
AM Roelofarendsveen
06 wendykapsalon.nl
517 195 08

Floraweg 61
2371
AM Roelofarendsveen
Haarspecialiste voor mensen met dun haar, alopecia,
chemotherapie en bestraling
wendykapsalon.nl
Haarwerken van kunst- en echthaar • Haarverlenging en volume d.m.v Hairextensions
op afspraak
06 517• Knippen
195 08
Haarspecialiste voor mensen met dun haar, alopecia, chemotherapie en bestraling
rken van kunst- en echthaar • Haarverlenging en volume d.m.v Hairextensionswendykapsalon.nl
• Knippen op afspraak
2371

een hele fijne

kermis
Haarspecialiste voor mensen met dun haar, alopecia, chemotherapie en bestraling
Haarwerken van kunst- en echthaar • Haarverlenging en volume d.m.v Hairextensions
Knippen op afspraak • Steunpunt Stichting Haarwensen

Ga voor meer info naar: www.christinecreation.nl
Nieuw! kijk ook eens op: www.mijn-samos.eu
logo’s • huisstijlen • flyers • kaarten & uitnodigingen • websites • webshops • fotografie

APK
Onderhoud
Verkoop occasions
en nieuwe auto’s

Wij wensen
iedereen eenis!
gezellige kerm

Schade reparatie
Tuning

info@wereldauto.nl

Conservenweg 1
Roelofarendsveen
tel 071-33 170 30
info@wereldauto.nl

www.wereldauto.nl

30Ja�
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BEZOEKERS & SPONSORS

BEDANKT!

Wij Presenteert bestaat en bruist mede dankzij u! Ook het nieuwe seizoen belooft weer veel moois, voor
de kaartverkoop kunt u ons dit jaar vinden op het Alkeburchtplein. Wilt u meer weten over hoe u
ons kunt ondersteunen of wat u dit seizoen kunt verwachten, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief:
promo@wijpresenteert.nl of kijk op onze website: www.wijpresenteert.nl
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KERMIS KART EXPERIENCE
ZONDAG

16 SEPTEMBER
ochtend 10.00 uur

Ewa, de zomervakantie zit er weer op, het nieuwe schooljaar is begonnen. Keihard huiswerk maken om straks voetballer, vlogger of the next top model te worden? Misschien
heb jij wel de droom om de nieuwe Max Verstappen te worden? Hij is begonnen in een
kart en nu rijdt hij als jongste coureur ooit in de Formule 1! Wie weet.. Dromen kunnen
werkelijkheid worden! Maar misschien wil je sociaal geograaf of leraar scheikunde worden en heb je nog nooit van Max Verstappen gehoord. Dat kan natuurlijk maar ook dan
wil je gewoon lekker boeken met een kart en een fittie met je matties aangaan (zonder
popo achter je aan).
Voor het eerst in de geschiedenis van de Oranjefeesten gaan we karten!
Met dank aan Gemeente Kaag en Braassem mogen we de Gemeentewerf op het Veenderveld omtoveren tot litte kartbaan. In samenwerking met een professioneel bedrijf zorgen we voor een dope parcours. In heats van 8 minuten krijg je met 10 waggies tegelijk
de kans om de snelste tijd te behalen. De live rondetijden maken het extra masterlijk!
Door de steun van Mooren Auto, Vakgarage Straathof, Auto Verdel, Autobedrijf
van Ruiten en Autobedrijf van der Wereld kunnen we een heat karten voor iedereen
betaalbaar en toegankelijk houden.
Lijkt dit je dope en wil je meedoen? Deze activiteit is speciaal voor swagga boys en flygirls
in de leeftijd 13 t/m 17 jaar. We hebben 4 uur lang de tijd om te karten en daarom plaats
voor een beperkt aantal inschrijvingen. Beter schrijf je je snel in want bij 280 deelnemers
zitten we vol en zijn de stoeroe op.
Het karten is op eigen risico en deelnemers moeten
hun identiteitskaart (ID) meenemen naar het evenement, we controleren streng op namen en leeftijd
om zoveel mogelijk deelnemers een eerlijke kans te
geven.
Iedere deelnemer is net zoals bij iedere kartbaan verplicht om een verklaring voor eigen risico te ondertekenen.
Inschrijven is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op www.oranjecomite.eu/kermiskarten. Na
het inschrijven ontvang je een starttijd. We vragen je
minimaal 15 minuten voor je starttijd te melden in de
pittstraat. Dan kun je je doekoe kwijt en je helm aantrekken.

Streetkarting wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Vanaf 10:00 uur zijn supporters natuurlijk ook van harte welkom! Dan kunnen jullie na het
karten gezellig met je famiri naar de Uitkaik. Deelname op eigen risico, legitimatie
verplicht!
•
•
•
•
		

Locatie: Gemeentewerf Veenderveld
Leeftijd: 13 t/m 17 jaar
Tijd: 10:00 tot 14:00 uur.
Inschrijfgeld: 5 Gila contant voldoen bij evenement
Voor de nummers 1, 2 en 3 is er een kwaka prijsie

KERMISVIERING PETRUSKERK
ZONDAG

16 SEPTEMBER
ochtend 11.15 uur

Dit jaar houdt de Werkgroep Kermisviering alweer voor de twaalfde keer de Kermisviering. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op zondag 16 september om 11:15 uur
in de Petruskerk voor een feestelijke viering aan het begin van de kermisweek. Wat is er
nu mooier om de feestweek in eenheid en verbondenheid te beginnen met een sfeervolle viering. Het thema zal zijn: ‘Van wie ben jaai dur ein’. Diaken André van Aarle zal in
deze speciale viering voorgaan en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de koren
Cadans, Faith en Little Stars.
Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst en voor de allerkleinste kinderen is er crèche. Trekt u iets oranjes aan om die eenheid en verbondenheid te laten zien? Daarna gaan
wij zoals ieder jaar onder de vrolijke noten van ‘De Accordeon Fanfare DAF’ o.l.v. Wim Loos
naar het Noordplein, waar koffie, thee en limonade klaar staat met iets lekkers erbij.
Anneke Rietbroek
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Kom PinPin
opzoeken
bij de Uitkaik

en doe mee met
de Rabo PinPin
kleurwedstrijd!

Rabo PinPin de coolste pinguïn
Zondag 16 september is PinPin de pinguïn te gast bij de Uitkaik op het Noordeinde in
Roelofarendsveen. PinPin de pinguïn heeft voor alle kinderen een leuke kleurplaat.
Kom gezellig kleuren en maak kans op vier entreekaartjes voor de Efteling!

Kijk voor meer informatie over Rabo PinPin op rabobank.nl

18

een bonte verzameling

STRAATTHEATER

zondag 16 september
van 13.00 tot 17.00 uur
Noordeinde, -hoek & -plein in Roelofarendsveen

De winkels zijn open: 12.00- 17.00

Kom op taid kaike, d’r is zoveel te zien!
8

STRAATTHEATERFESTIVAL

UITKAIK
ZONDAG

16 SEPTEMBER
middag 13.00 uur

De Uitkaik, het meest bizarre, te gekke, leuke, ontroerendste en muzikaalste
straattheaterfestival van Kaag en Braassem, zorgt ieder jaar weer voor een gezellige, maar vooral culturele start van de kermisweek. Naast lokaal talent zijn er
prachtige acts uit binnen- en buitenland.
Onderstaande acts zijn slechts een impressie. Voor het volledige programma
verwijzen wij je graag naar de Uitkaik-programmaflyer, welke een week voor het
festival online staat en verkrijgbaar is bij o.a. de winkels die aangesloten zijn bij
Winkelhart Roelofarendsveen. Ook wordt het programma natuurlijk op de dag
zelf uitgedeeld.

Fabuloka

•

Bij het Jan Bakkerpad vind je als ieder jaar de Living Statue-act van John
Hoogenboom. Dit klinkt lekker vertrouwd, maar ’t is ieder jaar weer geweldig verrassend wat hij bedenkt. Is het nou echt of…? Komt dat zien!

•

Uitkaik Internationaal! Engelsman Ben Zuddhist met z’n hilarische striptease-act als koorddanser.

•

Fabuloka. Deze geweldige mix van circus, theater, muziek en poëzie zorgt
voor een adembenemende show waar je stil van wordt.

•

Kom je even lekker zitten bij Komen Lopen? Na een jaartje stilte treden
ze weer op tijdens de Veense Kermis. Voor het eerst op de Uitkaik met hun
mobiele theaterkar. Dat wordt zingen!

•

Wij Presenteert bestaat 30 jaar. Vanaf half één theater en acts op het
Alkeburchtplein.

•

More Motion wil meer beweging. Kom naar de swingende dansvoorstellingen door heel veel getalenteerde jonge dansers.

•

Bij de Regiobank Zilvervloot Parade kan de jeugd zich vermaken met
het springkussen, een pannaveld, de luchtbuizen en nog veel meer.

•

Op het Alkeburchtplein presenteert Splotsz het nieuwe programma voor
het komend seizoen d.m.v. verrassende acts en muziek.

•

Zo’n grote ballon! En wie zit daarin? Natuurlijk, het is Evert de Ballonnenman, wat een enthousiaste artiest! FF kaike hoor!

•

Krijg jij al zakgeld? Maak kennis met PinPin de pinguïn bij de stand van
Rabobank Groene Hart Noord en leer alles over de coolste zakgeld-app.
Kom gezellig kleuren en maak kans op vier entreekaartjes voor de Efteling!

Komen Lopen

Evert de Ballonnenman

Ook aanwezig op de Uitkaik: Muziek van Qizum en de Aarebeijeplukkers, De
LVH Slagwerkgroep, Zorgtuin De Tas met een lekker bakkie koffie in de Huigslotertuin, een DOSR-straatartiest en nog véééél meer!

Uitkaik 2018 wordt georganiseerd door
Stichting WIJ Presenteert, Winkelhart
Roelofarendsveen en Oranjecomité Juliana

Naast bovenstaande acts is er nog veel meer te zien en te doen op de Uitkaik.
Ook zijn de winkels deze dag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Wij zien je graag op zondag 16 september in het centrum van Roelofarendsveen.
Ruim een week voor het straattheaterfestival is het volledige programma te verkrijgen bij alle winkels van Winkelhart Roelofarendsveen, zo
kun je bijtijds je route uitstippelen.
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Smartphone stuk?

Niet getreurd binnen 1 uur is uw smartphone voorzien van een nieuw scherm
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De Watertoren 15 | 2371 EE Roelofarendsveen | info@degoedkoopstenl.nl | 071 88 88 442
www.refurbishedsmartphonekopen.nl

KOOPZONDAG 16 SEPTEMBER

Buitenverkoop Sportschoenen
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l meer
nog vee gen
in
d
aanbie
winkel
e
z
n
o
in
e
tijdens d g
nda
o
z
p
o
o
k

Iedereen
een gezellig
kermis! e
Andrea | Faye | Madelon | Femme | Anne | Vivienne
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Wij viere
25-jarig jubileum!

25

De Lasso-Zuid 5 | 2371 EV Roelofarendsveen
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IN HET STRODORP VAN HOOGENBOOM RUITERSPORT

PONYSTAPPEN
ZONDAG

16 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Tijdens de kermis kunnen de pony’s van Hoogenboom Ruitersport natuurlijk niet
ontbreken! Na het succes van vorig jaar is Hoogenboom Ruitersport weer aanwezig met allerlei paardenvermaak op de parkeerplaats achter Keurslagerij van der
Meer. Iedereen kan kennis komen maken met onze lieve pony’s. Even knuffelen
met Daan, op de foto met Chico, een poetsbeurt voor Rakker en voor de echte avonturiers een rondje stappen op één
van de pony’s.
Ben je ook in voor andere spelletjes of weet je nog niet of
je een rondje op de pony’s wilt? Kom dan hoefijzer gooien,
ponyverven of waag een ritje op mechanisch voltigepaard
Mien!
De pony’s zullen rond 14:00 aanwezig zijn en rond 16:00
gaan ze weer richting hun stal. Jongens en meisjes, papa’s
en mama’s en zelfs opa’s en oma’s, écht iedereen is welkom!

KROEGENTOCHT OP DE STEP

STAPPEN MET STEPPEN
ZONDAG

16 SEPTEMBER
middag 17.00 uur

Na het sluiten van Café de Pepersteeg en De Alkeburcht, allebei sinds jaar en dag
deelnemer van de kroegentocht, was het wel even puzzelen. Maar samen met
de overgebleven kroegen en gelegenheidskroeg Wagenaar (net als vroeger bij
de 3 sneetjes) hebben we toch een fraai parcours kunnen uitzetten en gaan we
weer heerlijk stappen met steppen!
Steppen is nog steeds razend populair. Eind juli waren zelfs alle 250 steppen
al vergeven, dus helaas kun je niet meer inschrijven. Bij elke kroeg vertrekt aan
het eind van de zondagmiddag weer een groep enthousiaste sportievelingen.
Gelukkig is er bij de volgende kroegstop genoeg tijd om even de route te bespreken en vooruit te blikken op de volgende etappe. Onder het genot van een
stukje livemuziek, je favoriete DJ en natuurlijk een ijskoude versnapering is dit
best een lekker pauzemomentje.
Bedenk dat je direct na afloop van de tocht persoonlijk verantwoordelijk bent
voor het inleveren van jouw step bij je startkroeg. Wij willen natuurlijk graag alle
steppen weer terugzien, zodat dit evenement nog jaren voort kan.
Deelnemende kroegen:
Café de Haven (VOL)
‘t Veen eten & drinken (VOL)
Café Hogenboom (VOL)
Café Jan Punt (VOL)
Wagenaar (VOL)
Deelname 15 euro
Wij vragen de deelnemers om uiterlijk
16.30 uur aanwezig te zijn in de kroeg
waar ingeschreven is.
Iedere deelnemer ontvangt bij de start een prachtig T-shirt en krijgt bij inlevering van een volle stempelkaart een verrassing bij de startkroeg.
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Veenderveld 2
2371 TV Roelofarendsveen
Tel. 071 331 22 23
Fax 071 331 40 75
E-mail info@efmbv.nl

www.efmbv.nl

Persoonlijke
zorg & aandacht
Noordeinde 15 - 2371 CM Roelofarendsveen - Tel. (071) 331 60 56
facebook.com/firstlady.roelofarendsveen

Marieke Wortman

Dag en nacht bereikbaar
M 06 504 365 55 • T 071 501 32 65

Winkelhof 57 - 2353 TV Leiderdorp - Tel. (071) 541 56 89
facebook.com/firstlady.leiderdorp

Zuidweg 12 • 2375 AP Rijpwetering • vanzeiluitvaartverzorging.nl

Univé Zuid-Holland

Weten of uw
woonverzekering
nog bij u past?
unive.nl/zuidholland

Samen regelen we het
Kom naar onze winkel in Roelofarendsveen, Stationsstraat 2-A
Telefoon: 015 - 274 24 24 e-mail: zuidholland@unive.nl
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ORANJELOOP
MAANDAG

17 SEPTEMBER
avond 19.00 uur

Lekker hollen door het centrum van Roelofarendsveen, waar zoals elk jaar het
publiek rijen dik langs het parcours zal staan om jullie aan te moedigen. Eet ruim
van tevoren je bord pasta helemaal leeg, haal je mooiste sprintschoenen uit de
kast en kom op tijd naar Jan Punt om voor slechts een piekie je startnummer op
te halen. Rond 18.45 uur starten we met een goede warming up en opzwepende muziek verzorgd door de dames van More Motion.
Vorig jaar waren Philip Roodborst en Feline van Klink de
trotse winnaars op de kortste afstand. Bij de 6 kilometer lieten
Ted van der Geest en Suzanne Disseldorp iedereen achter
zich een poepie ruiken. Marcel de Romph was de snelste 10
kilometerloper bij de heren. Nadine Duursma was bij de dames de snelste. En dan hebben we natuurlijk nog de winnaars
van de prijzen voor de mooist verklede en best geschminkte
loper, want dat maakt deze loop nu juist zo leuk. Nigel Prins
was de mooist verklede deelnemer en Sterre Verhaar was
het mooiste geschminkt.
Je kunt weer kiezen uit de afstanden: 2, 6 of 10 kilometer.
Let op: als je ouder bent dan 12 jaar mag je niet meer met de wedstrijd van de
2 kilometer meedoen. Aan de finish is er voor alle deelnemers een herinnering
en voor de jeugdige deelnemers hebben we een lekkere verfrissende verrassing
op een stokkie.
Inschrijven vanaf 18.00 uur in café Jan Punt.
Deelname 1 euro
De start is om 19.00 uur.
(De 2 km start i.v.m. veiligheid 5 minuten voor de rest van de afstanden).
Het parcours loopt vanaf de Noordhoek-Noordeinde-keerpunt bij de
Arendshorst en weer terug via het Noordplein.

De oranjeloop wordt medemogelijk
gemaakt door: Univé

Noordhoek, Noordeinde (tot Kerkweg) en de Langeweg (tot ‘t Veen) zullen voor
het verkeer tijdelijk worden afgesloten.
(Zie voor meer informatie over deze verkeersmaatregelen pagina 37)

MIJN KERMISMOMENT

Marina en Geert van der Velde: ‘Op de foto onze eerste kermiservaring in 2010. Wat een prachtig dorpsfeest en dat een
hele week lang! Voor jong en oud: Voor ieder wat wils. Een feest
van ontmoeting en ontspanning. Ook wij kijken er ieder jaar
naar uit.’

Hendrike van der Kamp: ‘Voor mij blijft deze foto enorm
bijzonder. Onze oudste zoon Len onder de indruk van alle
ballonnen die de lucht ingaan. Waarop hij zei: ‘nu is het feest bij
oude opa en oma.’
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Plantage 87 | 2377 AE Oude Wetering | 071 542 77 33 | info@plantage87.nl | www.plantage87.nl

Wij wensen u een fijne kermis!

WATERSPORTCENTRUM BRAASSEMERMEER

Uw thuishaven!

Vaste- en passanten ligplaatsen
met alle voorzieningen
Plantage 91 - Oude Wetering
071 3314002 - 06 53207051
www.jachthaven-wb.nl

Professionele
spullen voor
uw DHZ-klus!

Fijne kermisweek!
Zuideinde 25 - 2371 BP Roelofarendsveen
Tel.: 071-3312395 - Mobiel: 06-54347920
info@wesselmanbouwbedrijf.nl
www. wesselmanbouwbedrijf.nl

Schilderswinkel Hein Schoo

Langeweg 14, 2371 EG Roelofarendsveen, T: 071 3312911
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FINALES KAMPIOENSCHAPPEN 2018

(CAFÉ JAN PUNT)

ORANJEBILJART
MAANDAG

17 SEPTEMBER
avond 19.00 uur

Heel even was het écht spannend in de Veense biljartwereld. Er gingen diverse
geruchten dat de Oranjebiljartcompetitie in 2018 geen doorgang kon vinden.
Dit had allerminst te maken met het gebrek aan populariteit, want al jaren zijn
de startbewijzen voor het Oranjebiljarten enorm gewild. De hoofdreden dat het
even spannend was kwam voort uit de sluiting van Café De Pepersteeg, jarenlang één van de drijvende krachten achter het Oranjebiljart. Door de sluiting verdwenen er ook direct twee biljarts en fuseerde de biljartclub van De Pepersteeg
daarop met de biljartclub van Café Jan Punt en werden de mogelijkheden daar
ook kleiner.
Maar gelukkig is er snel naar een oplossing gezocht. In samenwerking met Biljartzaal De Sport in Weteringbrug heeft de organisatie toch een mooi toernooi
op poten kunnen zetten.

Finale Driebanden tussen:
NIEUW:
Carl v.d. Meer, Martien Hogenboom
en Niels Verdel
Medeklinkers: Kees van Klink,
Hans van Klink en Paul van Klink

De voorrondes van de Oranjebiljartkampioenschappen zijn eind april van start
gegaan. Bijna 40 teams van minimaal 4 personen zijn de strijd met elkaar aangegaan om een finaleplaats bij het libre of het driebanden te bemachtigen. Natuurlijk heb je de finaleavond al maanden geleden in je agenda geblokt en is het
eigenlijk vanzelfsprekend dat je op je fietsie springt, naar Café Jan Punt rijdt en
de unieke kans grijpt om je favoriete team te komen aanmoedigen.
Evenals voorgaande jaren zijn de prachtige bekers die teams in ontvangst mogen nemen beschikbaar gesteld door Sjaak de Haas.
Namens het Oranjecomité bedanken wij de deelnemende biljartlocaties. Speciale dank aan Bart Hogenboom, Arie Schoenmaker, Tom van Beek, Jos de Jong
en Ko van Graas voor de geweldige organisatie. Laatstgenoemde bouwde zelfs
de website www.oranjebiljarten.nl waar iedereen te allen tijde de stand kon
checken. Een website die teletekstpagina 818 doet verbleken.

- advertorial -

Finale Libre tussen:
2 over rood:
Coen Boers, Coen Straathof, Roel
Hoogenboom en Marco v.d. Zwet
De Tobbers:
Ger van Klink, Joop van Klink,
Theo van Es en Ton Verdel

Zo gingen er op dinsdagavonden in mei en juni diverse fietsclubjes en taxi’s naar
Noord-Holland om daar op maar liefst 6 tafels tegelijk hun partijen te spelen. Een
prachtige oplossing welke louter positief is ontvangen. Dit kwam mede door de
hartelijke ontvangst van Adri en Marja in hun prachtige oranje schorten!
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Arja

Arjan Buijs

BIJ VIRICOM ZETTEN
WE IEDERE DAG
DE BLOEMETJES BUITEN!

UW PERSO

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR
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E arjan.b
W www.t

Arjan Buijs
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Arjan Buijs

Arjan Buijs

PIMPRINT

Wenst u een creatieve
kermisweek 2018!

Uw internetdrukker om de hoek!

Schoener 93, 2377 DD Oude Wetering
Schoener 93, 2377 DD Oude Wetering
M +31 (0)6-82311449
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Kijk op onze website voor alle “grootformaat” toepassingen
www.pimprint.nl

Wetering

Wetering
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Fijne kermis!

ORANJE DARTSTOERNOOI
MAANDAG

17 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

Plaats: ‘t Veen eten & drinken
Inschrijfgeld: 3 Euro p.p.
Inschrijven: vanaf 19.00 uur
Voor meer informatie:
‘t Veen eten & drinken
071- 3314585

Darten is nog steeds ongekend populair in Roelofarendsveen en omstreken. Er
wordt door verschillende teams op hoog niveau pijltjes gegooid op de vele dartborden in de lokale horeca, voetbalkantines of gewoon thuis in de schuur.
Als je een liefhebber bent van darts, kom je dit jaar op maandagavond in de
kermisweek naar ’t Veen en gooi je gezellig een pijltje mee. Het dartsparadijs van
toernooidirecteur Niels Hoogenboom opent deze avond speciaal haar deuren
en biedt iedereen de kans om mee te doen of te komen kijken. Je hoeft geen
topper te zijn, want als je winnaar van de verliezers wordt, krijg je ook een prachtige prijs! Haal je pijlen uit het vet en kom meedoen.
Vorig jaar werd er gestart in 8 poules, waarvan de nummers 1 en 2 zich konden
plaatsen voor de winnaarsronde. De overige darters speelden verder in de verliezersronde. Johan van Velzen, de winnaar van 2016, wist ook deze keer door te
dringen tot de finale. Daar trof hij zijn teammaat Ferry van Veen. De heren gaven
elkaar zeker in de beginfase van de partij niets cadeau. Een beslissende 7e leg
moest na een 3-3 gelijke stand de winnaar gaan bepalen. Het was Ferry van
Veen die in de 2017-editie de winnaar werd van de felbegeerde kermistitel.
Wil je dit ook een keer meemaken en het rooie hartje raken? Kom dan pijlsnel
naar ’t Veen eten & drinken voor een gezellig avondje darts.
Door het Oranjecomité worden prijzen beschikbaar gesteld voor zowel de winnaars- als verliezersronde.
Vanaf 19.00 uur zijn zowel spelers als supporters van harte welkom.

VAN MUZIKANTJE TOT KERMISMOEDER
Terwijl haar vader hard aan het werk was bij De 4 Heemskinderen (later
De Pepersteeg) stond haar moeder thuis in de keuken grote pannen soep
en slaatje te maken. Zelf deed Anja de Prie met haar vriendinnen uit de
Spoorstraat mee met het jeugdcorso, als muzikantjes.
Anja: ‘Mijn moeder had samen met mevrouw Van ’t Hart, die verderop woonde,
alle pakjes gemaakt. We liepen de route van het jeugdcorso altijd netjes uit met
onze kleuterklas, want aan het einde kreeg je de bekende vrijkaartjes voor de
kermis, die toen nog aan de Wilgenstraat was.’
Anno 2018 stroomt er nog steeds kermisbloed door Anja’s lichaam
en heeft ze nog nooit een editie gemist! Al 10 jaar is ze dé Kermismoeder van corsogroep De Familie Klein en verzorgt ze vrijdagochtend vanaf 7:00 uur een stevig ‘ballonnenontbijt’ voor het
Oranjecomité.
Anja: ‘Bij mij gaat het ongeveer 3 weken voor de kermis weer kriebelen omdat dan de plannen voor de corsokar weer gesmeed worden. Ik kan me dan weer gaan bezighouden met de verzorgende
taak. Ik zorg dat iedereen goed te eten en te drinken krijgt tijdens
het bouwen. Daarnaast kan ik ook erg genieten van nieuwsgierige
Veenders die willen weten wat we dit jaar weer verzonnen hebben.
Naast het corso heb ik zo mijn kermisrituelen. Ik ga op zondag altijd naar de
Kermis-mis en daarna vanaf de kerk achter De Accordeon Fanfare richting het
Noordplein voor de opening van de Uitkaik. Ook de verenigingenmanifestatie
sla ik nooit over. Dat is voor de kinderen de echte start van de kermis!’
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Totaal Installateur
• klimaatinstallaties;
• sanitaire installaties;
• elektrotechniek;

• service & onderhoud;
• duurzame technieken.

Veenderveld 13, 2371 TS Roelofarendsveen

T (071) 332 01 10

vinkinstallatiegroep.nl
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TAPTOE
DINSDAG

18 SEPTEMBER
avond 19.45 uur

Dinsdagavond is de traditionele avond van de taptoe. Dit jaar staan er weer een
drietal prachtige korpsen op het programma. Met trots kunnen wij melden dat
Show & Marching Band Rotterdam aan Zee uit Hoek van Holland en Drumfanfare Laurentius uit Voorschoten ons samen met onze eigen Liefde voor
Harmonie gaan vermaken met een prachtige show. De avond wordt aan elkaar
gepraat door onze nieuwe Taptoespeaker Job van der Meer. Alleen dat is al
een reden om lekker te komen luisteren!
Show & Marching Band Rotterdam aan Zee - Hoek van Holland
Show & Marching Band Rotterdam aan Zee werd opgericht in 1997 en
is één van de drie onderdelen van Muziekvereniging Rotterdam aan
Zee uit Hoek van Holland en is hét gezicht van de vereniging op straat.
De Show & Marching Band verleent haar medewerking aan diverse
festiviteiten zoals Carnavalsoptochten, Lampionnenoptochten en
Avondvierdaagsen. Ook verzorgt de band optredens in Frankrijk, België en Duitsland en worden showoptredens verzorgd bij taptoes.
Het repertoire van de band kenmerkt zich door het feit dat er geen traditionele marsmuziek wordt gespeeld. De band speelt alleen amusementsmuziek, waaronder veel popmuziek waarvan de meeste arrangementen
afkomstig zijn uit de Verenigde Staten. Dit levert een moderne presentatie op
die prettig is om naar te luisteren en leuk om naar te kijken.
Drumfanfare Laurentius - Voorschoten
Dit seizoen is Drumfanfare Laurentius op de taptoevelden te zien met
de nieuwe show ‘When Prince Becomes King’. Het levensverhaal van
een geboren Prins die opgroeit tot Koning. Een show vol bekende
nummers van onder andere Queen, the King of Rock ’n Roll, Lady Gaga
en The Lion King, gegoten in een spetterende choreografie.
Naast deelname aan diverse concoursen, is de Drumfanfare inmiddels
vijfmaal op de mars discipline de uitdaging aangegaan om deel te nemen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Op het WMC 2013
is met 84,91 (het hoogste puntenaantal ooit door de Drumfanfare op een WMC
behaald) een zilveren medaille behaald. Daarnaast werd in de First Division met
de show ‘Weather in Motion’ een prachtige gouden medaille behaald.
Liefde voor Harmonie
De liefde tussen Liefde Voor Harmonie en het Oranjecomité is er altijd
geweest. Al een dikke 100 jaar duurt deze verkering tussen het 105-jarige Oranjecomité en de 130-jarige muziekvereniging. Een vereniging
die hard aan de weg timmert en veel tijd en energie steekt in de opleiding van de jeugd.
Vanwege het 130-jarig bestaan organiseerde LVH afgelopen jaar veel
extra activiteiten, met als hoogtepunt Maestro Roelofarendsveen. In
een bomvolle HAL60 hebben ruim 600 bezoekers een fantastische
muzikale avond gehad.
Natuurlijk zal Liefde Voor Harmonie deze avond weer aan iedereen laten zien
wat voor fantastische muzikanten ons dorp rijk is! Zij behoren met recht tot het
belangrijkste meubelstuk van dit evenement en gaan dit nog vele jaren voortzetten. Naast hun eigen optreden zullen zij zoals gebruikelijk ook vooropgaan in
de grande finale met de andere 2 korpsen. We zijn bijzonder blij dat ze weer een
mooie Taptoe gaan lopen en ook bij andere evenementen zoals de Verenigingenmanifestatie, de Lampionnenoptocht en natuurlijk het Jeugdbloemencorso
zal Liefde Voor Harmonie voor muziek, vermaak en het nodige kippenvel zorgen!
Plaats: Trainingsveld DOSR.
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www.BalderZeilmakerij.nl
TrofeeëN van groot tot klein
zowel in assortiment formaat
als in budget.

Veenderveld 51 - 2371 TT Roelofarendsveen
t +31 (0)71 3315 278

Vriezenweg 10a | 2451VG Leimuiden
0172-507941 | www.BalderLeimuiden.nl

i www.hansvanderpoel.com

e info@hansvanderpoel.com

Wij wensen iedereen een fijne kermis
Het Oog 3A • 2371 AZ Roelofarendsveen

keurslager

Van der Meer
ROELOFARENDSVEEN - NIEUW VENNEP

www.vandermeer.keurslager.nl - info@keurslagerijvandermeer.nl - telefoon: 0713312312
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ORANJE BRIDGEDRIVE
DINSDAG

18 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

De Oranje Bridgedrive wordt dit jaar wederom gespeeld bij Wagenaar, het restaurant bij de ‘veilingbridge’ aan het Zuideinde. Gastheer Dennis gaat er zeker
voor zorgen dat u niets te kort zult komen. De felbegeerde wisselbokaal staat te
popelen om met de nieuwe eigenaar mee naar huis te gaan. Maar het is natuurlijk ook niet verkeerd om met een lekker flesje wijn thuis te komen. Het maakt
allemaal niet uit, want met de kermis staat gezelligheid centraal en
is meedoen belangrijker dan winnen.
Vorig jaar waren Anneke Hogenboom en Ineke Hoogenboom
de absolute bridgekoninginnen met een score van 72,26%, behaald
in de A-lijn. Zij mochten naast hun 1e prijs en een fles wijn ook nog
eens de wisselbeker in ontvangst nemen.
Er kunnen maximaal 64 paren meedoen. Iedereen is welkom, je
hoeft dus niet persé lid te zijn van de bridgeclub. De uitslag zal direct na het laatste spel beschikbaar zijn en bekend gemaakt worden. Ook is er na afloop voor ieder paar een persoonlijke uitdraai.
Er wordt gespeeld in 4 ‘lijnen’ waarbij rekening wordt gehouden
met ervaren en niet ervaren bridgers. In iedere groep krijgen de
winnaars een flesje wijn en een beker.
Deelname is 5 euro per paar. De inschrijving sluit vrijdag 14 september of bij
het bereiken van het maximumaantal paren.
Voor informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Peter Mulder,
tel 071-3315803, e-mail capesubr@hetnet.nl

MET LOF VAN DE JURY
We spraken jurylid Edwin Akerboom over één van de belangrijkste taken
van het Jeugdbloemencorso. Hij is onderdeel van de onafhankelijke jury
van de rijdende bloemenstoet. Zijn wekker gaat Kermiszaterdag om 7.30
uur, maar meestal is hij dan al klaarwakker.
Enthousiasme Edwin: ‘Ik woon al jaren op het Zoutershof, waar de grote karren
staan opgesteld. Het is iedere keer weer een fantastische beleving als de praalwagens vol enthousiasme de wijk in komen rijden!’
Pub Edwin heeft met vriendengroep Pub vele jaren deelgenomen aan het corso, waardoor hij precies weet wat het bouwen van een corsokar inhoudt. Gezien
deze ervaring en in combinatie met zijn werk in de bloemensector, werd hij een
aantal jaren geleden door het Oranjecomité gevraagd om onderdeel te worden
van de jury.
Moeilijk Edwin: ‘Als jurylid hoor je ‘s ochtends op de Westmeerlaan in welk team
je welke categorie jureert. Een juryteam bestaat altijd uit drie personen. Met 18
juryleden jureren we 6 categorieën. Of we het altijd eens zijn? Nee, natuurlijk
niet. Het blijft verschrikkelijk moeilijk om een eindoordeel te geven. Het is een
cliché, maar waar. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel moeite iedereen doet om
zo goed mogelijk voor de dag te komen. Gelukkig zijn we dan ook met zijn drieën en na geduldig overleg lukt het uiteindelijk wel om de juiste prijzen toe te
kennen.’
Bloemen ‘Of ik als ex-deelnemer en jurylid nog een tip heb? Blijf bij je fiets, skelter of kar tot de jury is langs geweest. Vertel vol trots over wat je hebt gemaakt en
show je mooie kleding en prachtige bloemen. Het is tenslotte een bloemencorso! Maar de beste tip voor alle lezers is: Doe eens mee! Pas dan heb je een echte
Veense Kermis gevierd.’
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yoga
massage
bewustzijn

BANDEN - REMMEN - ACCU’S - APK
OLIE VERVERSEN - AIRCO SERVICE
SPORTVELGEN - AUTO ONDERHOUD
ABO NIEUW-VENNEP

Opening 3 en 4 november

BEDRIJVENPARK NIEUW-VENNEP ZUID
PONDWEG 2 TEL.: 0252-621122

ﬁona van berkel

Je bent van harte welkom
om sfeer te komen proeven.
Wij hebben er zin in!

HOOFDDORP

IND. TERREIN HOOFDDORP NOORD
NOORDMEERSTRAAT 38 TEL.: 023-80009987

yvonne hoogenboom

Westeinde 23 | www.ruimte23.nl

WWW.PROFILE.NL

proef je balans
yoga - verbinding - bewustzijn

MBV
Techniek
Beveiliging • Installatie

Molenkade 24
2451 AZ Leimuiden
tel. 0172 50 92 20
info@mbvtechniek.nl
www.mbvtechniek.nl

Wij wensen u een
gezellige kermis!
Inbraakbeveiliging • Camerabewaking • Toegangscontrole • Home comfortsystemen • Domotica
Molenkade 24 • Leimuiden • www.mbvtechniek.nl

Waar wil jij
thuis
komen?
Aankoop, verkoop, verhuur, taxatie ...
wij zijn van alle markten thuis.
Noordplein 16 | 2371 DA Roelofarendsveen | 071-3316438 | info@AlkemadeMakelaardij.nl | www.AlkemadeMakelaardij.nl
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TAFELVOETBALTOERNOOI
DINSDAG

18 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

Tafelvoetbal, wie heeft het niet gespeeld? Op school, in de sportkantine, op je
werk of in het amusementscentrum van camping De Graspol. Heerlijk ontspannen op vakantie gaan en terugkomen met rugklachten omdat je niet bij de tafel
weg te slaan bent. En van opgeven is geen sprake in de ‘best-of-87’ die je tegen
je zwager speelt.
Vanavond kun je sámen met die zwager (of broer, nicht, oom) de
strijd aangaan om de Treffers Kermis Tafelvoetbaltoernooitrofee.
Met alweer de 10e editie voor de boeg, waarbij wederom tafels
beschikbaar worden gesteld door onder andere Heemskerk Sport,
kunnen we wel stellen dat dit evenement enorm populair is tijdens
de feestweek. Zullen Arnout Koek en Bas Willems bij deze jubileumeditie hun titel kunnen prolongeren? De B-poule werd vorig jaar
gewonnen door Joep Straathof en David Vermeer, is dit team
outsider voor de titel in de topklasse?
Er wordt gespeeld in vaste koppels, maar individueel inschrijven is
ook mogelijk (je krijgt dan een partner toegewezen). Iedere deelnemer speelt minimaal 4 wedstrijden. Er wordt gestreden in 2 klassen. Hierdoor is
het niveauverschil in de wedstrijden beperkt. Aanmelden kan t/m 17 september
via mail@ttvdetreffers.nl of via de website www.ttvdetreffers.nl en geef daarbij
aan of je wenst te spelen in klasse A (top) of klasse B (subtop).
Het toernooi wordt gehouden bij TTV de Treffers, Sportpad 2.
Deelname is 5 euro per koppel. We starten om 20.00 uur en de finale staat op
het programma rond middernacht.

- advertorial -

HEEMSKERK SPORT
Al sinds 1939 zijn de tafeltennistafels van Heemskerk Sport een begrip in Roelofarendsveen
en omstreken. Al snel ontstond er een samenwerking tussen Heemskerk en Tafeltennisvereniging de Treffers, die erg duurzaam is gebleken.
De Treffers is al jaren een voorbeeldvereniging voor de Heemskerk tafeltennistafels.
Heemskerk Sport heeft sinds september 2017 nieuwe eigenaren die met frisse blik kijken
naar nieuwe producten en innovaties.
Daarnaast is ook de samenwerking met de Treffers verlengd en verbeterd.
www.heemskerk-sport.nl
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Wij steunen de toppers van het Oranjecomité
en wensen iedereen heel veel plezier met de kermis!

Te veel om op te noemen wat wij allemaal doen. Kijk voor meer informatie op: www.poelvers.nl

Veenderveld 9
2371 TS Roelofarendsveen
071 331 87 88
info@hillebrandtechniek.nl
www.hillebrandtechniek.nl

Wij wensen iedereen een
veilige en leuke kermis!

Tel. 071 3310744 - www.vakgaragestraathof.nl
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KERMISSJOELEN
WOENSDAG

19 SEPTEMBER
middag 13.30 uur

Na ruim 20 jaar hebben Lex en zijn team vrijwilligers afscheid genomen van de
organisatie van het kermissjoelen. Uiteraard zult u ze wel weer tegenkomen aan
‘de goede kant’ van de sjoelbak om zelf eens mee te doen.
Verheugd kunnen we melden dat Klaas Veenstra dit jaar het stokje heeft overgenomen en het sjoelen weer nieuw leven in gaat blazen. De spelregels zijn
hetzelfde, alleen de prijsuitreiking gaat iets anders.
De sjoelhelden van vorig jaar waren De Schuivers. Joep, Edith en Lenie kwamen
compleet afgetraind naar Sjoeltempel ’t Veen eten & drinken
en gleden tezamen een superscore van 3.246 punten bij elkaar. De Sjoelmutsen en de 3 stiertjes haalden met respectievelijk 3.122 punten en 2.704 de 2e en 3e prijs binnen.
Jong en oud: iedereen is welkom, dus kom niet te laat maar
wel op tijd!
• Aanvang inschrijven 13.30 uur totdat het vol is.
• Teams bestaan uit 3 personen met maximaal 1 clubspeler.
• Individueel inschrijven is ook mogelijk, er wordt dan voor
een team gezorgd.
• Uit de stapel uitslagen worden de 3 winnaars getrokken.
• Alle deelnemers ontvangen een aandenken.
Voor de liefhebber is er als extra tussendoortje “de paardenbakcompetitie”.
Locatie: ’t Veen eten & drinken. Deelname: 3 euro

EFM LUCHTKUSSENFESTIVAL
WOENSDAG

19 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Jongens en meisjes opgelet, we gaan weer springeeeeen!
Het EFM Luchtkussenfestival staat inmiddels alweer voor de 8e keer op het programma! We zijn apetrots dat we ook dit jaar weer, dankzij onze sponsor EFM, een
fantastisch luchtkussenspeelparadijs voor jullie kunnen neerzetten. Een middag
springen, duiken, wakeboarden, vallen, rennen, vliegen en weer opstaan.
De locatie van dit springfestijn is weer op het Bonaterrein aan de Schoolbaan.
Wij zorgen voor volle kussens, gezellige muziek en een toiletwagen. Het terras wordt verzorgd door De Schelp en samen
met de enthousiaste begeleiding van onze Bonaleerlingen
wordt het weer een fantastisch springfeest!
Het luchtkussenfestival wordt mogelijk gemaakt door EFM
Locatie: Bonaterrein, Schoolbaan
Tijdstip: Van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Leeftijd: 3 t/m 12 jaar
Kosten: 0,00 euro! Deelname voor eigen risico
Deze attracties kun je verwachten:
Clown Maxi • Stormbaan • Happy Feet • Kinder Wipe Out • Monkey •
Oerwoudpret • Rat Race • Rodeostier • Koe • Pretpaleis • Ridderkasteel •
En nog een verrassing…
Voor de allerkleinsten zijn er aparte springkussens gereserveerd!
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Kwaliteit
is vrije tijd
Kunststof
tot nadenken

Welkom!
Bij Ploeg kozijnen
vindt u alles onder één
dak: showroom, advies,
productie, planning
en montage. Onze
showroom is 6 dagen
per week geopend.

600 m²
moderne
showroom

by Ploeg

Duurzame keuze, hoogwaardig product, zorgeloze montage
Kozijnen • Ramen • Deuren • Schuifpuien • Dakkapellen

Pesetaweg 45 | Nieuw-Vennep | Ploegkozijnen.nl

Veenderveld 116
2371 TX Roelofarendsveen
T (071) 331 29 74
F (071) 331 51 60

• Transport • Opslag • Handling
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www.dobbetransport.nl

FEEST IN JACOBUS

DONDERDAG

20 SEPTEMBER
middag 14.15 uur

Donderdagmiddag 20 september komen De Pauwergirls spelen en zingen
rondom hun rijdende radio bij Dienstencentrum Jacobus. Deze dames maken
muziek met een knipoog en een flinke scheut theater. Het is altijd weer een
verrassing welke muziek tevoorschijn komt uit het radiomeubel uit 1952. In elk
geval is het een feest der herkenning met liedjes van
de jaren ’40 tot nu. Van de Andrew Sisters tot de Everly Brothers en van Jacques Brel tot Adele.
Voor de inwendige mens is Snackkar Marie aanwezig.
Deze gezellige middag is voor iedereen toegankelijk!
Locatie: Dienstencentrum Jacobus
De entree bedraagt 5 euro
inclusief 1 kopje koffie/thee.

VERENIGINGENMANIFESTATIE
DONDERDAG

20 SEPTEMBER
avond 19.00 uur

‘’Màààm, ik heb geen trek meer in mijn worteltjes…Pààààp, mag ik al van tafel…? Dan kan ik de attractielijst nog een keer doorkijken, even kijken waar we
als eerste ingaan vanavond.. Ik heb met Giel afgesproken bij het tunneltje, hij
loopt mee met de tennis omdat hij vorig jaar al met de voetbal meeliep’’
Ja mensen, de kermisspanning stijgt vanavond tot grote hoogte! Honderden
stuiterende kinderen verzamelen zich in hun tenue om zich met hun sportvereniging trots te presenteren aan de duizenden mensen langs de route.
De traditionele openingsoptocht zal weer aan de opening van het kermisterrein
voorafgaan. En natuurlijk mogen de oranje rittenkaartjes niet ontbreken! Mocht
je tijdens het wachten voor de optocht je plas niet meer kunnen ophouden van
de zenuwen, doe het dan niet in je broek of in het wild, maar loop gewoon even
naar onze mobiele wc wagen bij de Westmeerlaan!
Het kermisgevoel komt pas echt opzetten als je
richting de Noordhoek loopt, de vele toeschouwers langs de kant ziet staan en de beats van de
Kermis al hoort dreunen. Jippie, de Kermis is begonnen!
De muzikale medewerking wordt deze avond
verzorgd door de volgende muziekkorpsen:
Liefde voor Harmonie Roelofarendsveen
Door Gunst Verkregen Nieuwe Wetering
Mavileo Leimuiden
St. Cecilia Voorhout			
De deelnemers worden getrakteerd op enkele
rittenkaarten voor de kermisattracties.
Route: opstellen op Westmeerlaan. Start - Zuideinde - Noordeinde Noordhoek - Sotaweg - Middenweg - Rembrandt van Rijnsingel Populierenstraat - Kermisterrein.
Dringend verzoek aan de ouders om hun kinderen i.v.m. veiligheid zoveel mogelijk lopend of per fiets naar de Westmeerlaan te brengen!!
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Fijne Kermis!

Sotaweg 104
2371 GG Roelofarendsveen
06 52 38 49 46
ajong.transport@gmail.com

WWW.TOFKAPPERS.NL

Veenderveld 57 - 2371 TT Roelofarendsveen - 071-3321000 - www.bovotours.nl

Veenderveld 37 | 2371 TT Roelofarendsveen | 071 331 77 39 | info@dobbe.nl | www.dobbe.nl
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OPENING KERMISTERREIN
DONDERDAG

20 SEPTEMBER
avond ±20.00 uur

Het kermisterrein wordt al vele jaren verzorgd door de familie Boesveld en ook
nu staan zij weer graag voor u klaar met fantastische, spectaculaire attracties. In
onderstaand overzicht staan alle attracties en kramen die garant zullen staan
voor een spetterend en gezellig kermisterrein! Tien ton staal verticaal over de
kop- kop-kop-koppaaahhh
De kermisexploitanten wensen u
een gezellige feestweek toe.
Openingstijden Kermisterrein
Donderdag: na de optocht
(rond 20.00 uur)
Vrijdag vanaf 11.00 uur
Zaterdag vanaf 12.00 uur

Deze lijst is onder voorbehoud

Wil je alvast zien hoe sommige attracties eruitzien?
www.kermisroelofarendsveen.nl
laat veel foto’s van de attracties en opbouw zien.
Grootvermaak:
- X-Factory
- Turbo Polyp
- Future Dance
- Mega Booster *
- Autoscooter
- Dragon Familie Achtbaan
- Uncharted Funhouse
- Ghost Castle *
Overig:
- Toiletwagen

Kindervermaak:
- Adventure Ride
- Aladdin Ride
- Crazy Jump *
Oefeningspel:
- Kamelenrace
- Monster Drop
- Pusher
- Dunk Tank
- Lucky Cranes
- Lijntrekspel

Oefeningspel:
- American Skeeball
- Bussensport
- Schiettent
- Lucky Duck
- Mad Mill (nieuw) *
Consumptie:
- Schwenkgrill
- Snack Counter
- Gebakkraam
- Suiker/nougatkraam
- Suikerspin/popcorn

LET OP: Rittenkaarten (alleen voor kinderen t/m 12 jaar) zijn niet geldig bij de attracties aangeduid met een * en
alleen geldig op: donderdag tot 22.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 19.00 uur.
Op het kermisterrein is glaswerk en het nuttigen van alcohol niet toegestaan.

- advertorial -

ALTIJD VRIENDELIJK, VERS EN VOORDEEL
Bij Plus van Dijk kunt u 7 dagen in de week (online) terecht voor al uw dagelijkse
boodschappen. In de winkel kunt u kiezen uit een ruim assortiment aan verse
vis, vlees, zuivel, ambachtelijke brood, drogisterijproducten en een uitgebreid
wijnassortiment. Ook biologische, glutenvrije, regionale, lactosevrije en suikervrije producten zijn ruim vertegenwoordigd in de
recent vernieuwde supermarkt. En dat alles tegen een goede
prijs.
U heeft de mogelijkheid om uw boodschappen zelf te scannen
(zonder klantenpas). Nog voordat u bij de kassa bent, is alles al
ingepakt.
Plus van Dijk vindt u aan het Noordplein en u kunt gratis parkeren voor de deur. Geen tijd of zin om zelf boodschappen te
doen? Bestel uw boodschappen eenvoudig online en laat ze
bezorgen wanneer het u uitkomt.
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Zaterdag 15 september
met Dj Nick de Jeu en DJ Guido Z

Zondag 16 september
Band LOS , Tom Haver
en DJ Jordy uit de Eisbar

Woensdag 19 september

Donderdag 20 september

Vrijdag 21 september

Zaterdag 22 september

Vanaf 16.00 uur
Zangers Stanley en Chiel,
Barry Badpak en
DJ Tulipano

Vanaf 13.00 uur:
prijsuitreiking Corso
Daarna: band Rampscenario,
zanger Randy Blommaert en
DJ Tulipano

Cocktailparty

BIBA Open Veense
Quiz kampioenschappen

Buiten: band JEWELSTE
Binnen: DJ’s Tim, Job & Marius

Zondag 16, Vrijdag 21 en Zaterdag 22

eten wai bai De Buren
Kom langs en schuif aan!
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Zondag
23 september
Geopend en
PSV - AJAX
op de
schermen

HORECA
Haven 2/3

ZO

16
SEPT

DI

KROEGENTOCHT
Band Short Tandem Repeat
De Tompoezen Club

18

ZWINGO
Vol = vol, wacht niet te lang met inschrijven

SEPT

DO

20
SEPT

VR

Kermistraditie van het eerste uur, wel even inschrijven

21
22
SEPT

20.00 uur

KAARTEN MET COK EN RINEKE
20.30 uur

THE RAIDERS OF THE LOST TURBOPOLYP
Gepresenteerd door De Stamgasten
15.30 uur
Aansluitend Mom’s Finest en DJ’s Reinier Haas & Herke Tuinstra

SEPT

ZA

16.30 uur
20.00 uur

HAVENFEEST
Heel de Haven Zingt met Wim
KaraBoke met Feestband Toon
Aansluitend DJ Reinier Haas en coverband O’Nine
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15.30 uur
18.00 uur
21.00 uur

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
THE OLD STRANGERS
VOETJES VAN DE VLOER
aanvang 16.00 uur
ZONDAG 16 SEPTEMBER
STEPPEN EN DANSEN
TOP DRIVE IN SHOW
LEVENSGROOT VIDEOSCHERM
aanvang 17.00 uur
DONDERDAG 20 SEPTEMBER
BASSTA !!!
aanvang 21.30 uur
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
POPTROUBADOUR ED CITROEN
aanvang 18.00 uur
TRAVELLING ROCK ’N ROLL CIRCUS
aanvang 22.00 uur
ZATERDAGMIDDAG 22 SEPTEMBER
L ADDER(S)ZAT
JOINT STRIKE FIGHTERS
ARE YOU READY FOR TAKE OFF?
aanvang 19.00 uur
Vanaf 18.00 uur KERMISMENU@JANPUNT
RESERVEER TIJDIG!
>>> BIJ ONS GEEN MUNTEN/TULPIES INNAME<<<
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22 September
14:00 - 23:00
noordhoek

Vriend worden van veens verbond?

www.veensverbond.nl

#vv18
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“Wij zijn oranje,

Boven v.l.n.r.: Harold Straathof - Bob Verhaar - Marco Hogenboom - Ingmar van Klink - Niels Verdel - René van der Pouw Kraan
- Eef van Haastrecht - Jim Rietbroek
Onder v.l.n.r.: Ivo van Klink - Jeroen van der Geest - Joris Koek - Marco van Benten - Ed Hoogenboom
- Coen Boers - Rick Hogenboom

- advertorial horeca -

www.oranjecomite.eu

VEENSE KERMIS IS
S
IE
P
L
U
T
T
E
M
N
E
L
A
T
E
B

Vanaf 16 september zijn ze weer te koop, per stuk of per bossie, bij Café Hogenboom,
’t Veen Eten & Drinken, Ed de Burcht, Wagenaar en Café de Haven.
Tulpies hebben een beperkte houdbaarheid nl. t/m 30 september 2018.
De Tulp staat symbool voor onze omgeving.
Hard werken en goed feestvieren.
Tulpies worden dan
ook mogelijk
gemaakt
door de volgende
broeiers:

Th.C.Hoogenboom
& ZN. B.V.

Veense Tulpenbroeiers
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Zij zijn oranje”
• NVR • Primera Koek • Alexander de Jong Transportdiensten • Klein Optiek •
• Wendy’s Kapsalon • De Goedkoopste.nl • Wesselman Bouwbedrijf •
• Praktijk De Veilige Haven • Van Zeil Uitvaartverzorging • De Kaaswereld •
• Gall & Gall • Loox Kappers • Karwei • TOF Kappers • Carla’s Knipperie •
• Taxi Hogenboom • VK Installaties • Wesselius Sports •
• Wesselius Watersport • Bert Bakker • Karen’s Voetzorg • JS Hairdesign • Jaimy’s Beauty •

www.allovertours.nl

SPECIALIST IN EXCLUSIEVE REIZEN OP MAAT
Noordplein 23, 2371 DA Roelofarendsveen
T 071-3319034 E info@allovertours.nl

KIJK OP ORANJECOMITE.EU/SPONSORS
VOOR ALLE ORANJEHELDEN!
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Zo. 16 Sept

KROEGENTOCHT
DARTS

Ma. 17 Sept
Di. 18 Sept

Aanvang: 20.00 uur, inschrijfgeld: € 3,00

KLAVERJASSEN

Aanvang: 14.00 uur

3 x 16 afgifte, elke ronde een nieuwe maat.

Wo. 19 Sept
Wo 19 Sept

SJOELEN

Aanvang: 13.30 uur

VEENSE KROEG KWIS

Aanvang: 20.00 uur.
Ook dit jaar weer het wel en wee van De Veen en zijn bewoners.
Teams van maximaal 5 pers. kunnen zich opgeven woensdag 29 augustus.

Do. 20 Sept

DANSORKEST SCHEUREND HART

Met de smartlapmuzikanten van de Veen e.o. Tipje van de sluier: zangeres zonder
werk is lekker weer tomeloos komen lopen via afrit 5. Aanvang: 20.00 uur.

Vr. 21 Sept

TOTALLY LEKKER WEER

Surf mee op de geluidssgolven van Lekker Weer. Aanvang: 17.00 uur.

Za. 22 Sept

BOMMETJE XXL

Zo. 23 Sept

ONTNUCHTERINGSWANDELTOCHT

Aanvang: 14.00 uur
Kapellenfestival met LADDERZAT en de B-KAPEL, drumgabbers en partyband

Hamburgers en broodjes beenham snacken bij ’T KRULLETJE

‘tVeen

Veen

KERMISPROGRAMMA ’T VEEN

SILENT DISCO

Za. 15 Sept
Aanvang: 20.00 uur
8 Lokale helden staan klaar voor jou achter de decks, wiens platen zijn jouw
favoriet?

WWW.T–VEEN.NL

Langeweg 16, 2371 EG Roelofarendsveen
Telefoon:071 331 4585

Zaterdag 22‘tseptember
JOHN’S

BOMMETJE XXL
Aanvang 14.00 uur
Deelname vanaf 14 jaar
à 10,00 euro per team
(teams van 3 personen)
Inschrijven aan de bar
van ’t Veen eten en drinken.
Met dank aan:
Candock, Vink en Let’s Dive
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DE SPELREGELS VAN DE ORANJEFEESTEN

GOED OM TE WETEN ...
Om de feestvreugde in goede banen te leiden is het belangrijk om
met elkaar een aantal afspraken te maken. Zo kunnen we met elkaar
de unieke sfeer van de Oranjefeesten behouden.
A. Zondag 16 september 2018
tussen 11.00 en 17.00 uur i.v.m. Uitkaik
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising met Braassemdreef-Oeverdreef (inclusief Noordplein en
Noordhoek). De Oevers en Waterryck blijven (via brug Oevers)
bereikbaar

Voor het kopen en drinken van alcohol moet je minimaal 18
jaar zijn. Dit geldt ook tijdens de Oranjefeesten. De Gemeente, Politie, Horeca en Oranjecomité hanteren ook dit jaar weer
de Kermis Identificatiebandjes. Ben je 18 of heb je een ‘jonge
look’? Door het dragen van het bandje is eenmalige identificatie voldoende. Bandjes zijn gratis af te halen bij de Horeca
en DOSR. Ook dit jaar gaan toezichthouders van de Gemeente actief controleren op alcoholgebruik door minderjarigen.
Daarnaast zal de Politie zichtbaar en onzichtbaar gaan controleren op drugsgebruik en –bezit.

B. Zondag 16 september 2018
tussen 17.00 en 21.00 uur i.v.m. Stappen met Steppen
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising
met de Kerkweg (inclusief Noordplein en Noordhoek). Op de
kruising Braassemdreef-Noordeinde-Oeverdreef worden auto’s in fases doorgelaten. (Alleen verkeer van en naar de Oevers en Waterryck)

Nadat het bloemencorso op zaterdag voorbij is getrokken
krijgt het Noordeinde e.o. weer de status van wandelgebied. Dit is vooral voor de veiligheid van de verplaatsende
feestgangers en de terugkerende corsokarren. Aan het wandelgebied zijn de nodige randvoorwaarden verbonden. Zo
moet de straat altijd worden vrijgehouden voor hulpdiensten
en is glaswerk verboden op de openbare weg (dat is ook de
stoep). Tuinfeestjes moeten beperkt blijven tot het privéterrein, waarbij we u vriendelijk verzoeken om daar ook geen
glaswerk te gebruiken (om te voorkomen dat men met glas
toch op de openbare weg komt). Er mag geen alcohol verstrekt worden op commerciële basis en er mag geen geluidsoverlast worden veroorzaakt. Deze regels gelden ook voor de
terugkerende corsokarren die over de Meerkreuk, de Langeweg en het Noordeinde rijden.

C. Zondag 16 september 2018
tussen 21.00 en 00.00 uur i.v.m. Stappen met Steppen
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising
met Noordplein/Apotheek.
D. Maandag 17 september 2018
tussen 18.00 en 21.00 uur i.v.m. Oranjeloop
Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising met de
Kerkweg. (Inclusief Noordplein en Noordhoek). Op de kruising Braassemdreef-Noordeinde-Oeverdreef worden auto’s in
fases doorgelaten. (Alleen verkeer van en naar de Oevers en
Waterryck)

Mochten mensen na herhaaldelijk verzoek toch overlast blijven ondervinden dan kan er gebeld worden met de meldkamer van de Politie op nummer 0900-8844.

E. Zaterdag 22 september 2018
tussen einde Bloemencorso en 18.00 uur
Zie B. (Zondag 16 september)
tussen 18.00 uur en 02:00 uur
Zie C. (Zondag 16 september)
Personen die tussen de genoemde tijdstippen met een gemotoriseerd vervoersmiddel het Zuideinde e.o. willen bereiken, dienen over de Alkemadelaan te rijden en vervolgens via
de Braassemdreef de Floraweg te pakken. Via de Kerkweg kan
vervolgens het Zuideinde worden bereikt (geldt niet tijdens
het bloemencorso!). Personen die juist het Zuideinde met
een gemotoriseerd voertuig willen verlaten dienen de boven
beschreven route andersom te volgen.
Oude Wetering en het gedeelte van Roelofarendsveen ten
noorden van de Alkemadelaan zijn gewoon bereikbaar via de
Alkemadelaan.

Verkeersmaatregelen tijdens de Oranjefeesten
(ook voor uw visite)
Er dient rekening te worden gehouden met de volgende afsluitingen i.v.m. wandelgebied en optochten waarbij gemotoriseerd verkeer de omleidingsroutes dient aan te houden.

Ambulances, politieauto’s en brandweerwagens hebben
uiteraard overal toegang.
Tijdens het corso is de Alkemadelaan gestremd t.h.v. rotonde
Sotaweg en rotonde Meerkreuk
Wij wensen u een plezierige kermisweek.
Het Oranjecomité
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‘t Veen

21 september
17:00 - 01:00

eten en drinken

GEHOST DOOR LEKKER WEER

KOM GEZELLIG KERMIS VIEREN BIJ DOSR!
Dinsdagavond

Tijdens de taptoe koffie en koek verkrijgbaar op het veld!

Donderdagavond

Start kermis OOK in de DOSR-kantine

Zaterdagmiddag

Na de corso bent u welkom bij DOSR op het sfeervolle terras met
uiteraard een hapje en een drankje, sfeervolle muziek, een springkussen
voor de jeugd en kunt u kijken naar het tonknuppelen en het ringsteken.

Kermisweek 2018
Op vrijdag 21 & zaterdag 22 september
van 12.00 tot 23.00 uur staan we buiten
met een mobiele eetgelegenheid.
We bieden weer diverse hapjes
en (alcoholische) drankjes aan!
Elke weekend een lopend
buffet voor € 18,50 p.p.
tevens uitgebreide catering
mogelijkheden beschikbaar.

Adres:
Noordeinde 100
2371 CW Roelofarendsveen
www.newpeking.nl
071 33 14 775

Openingstijden:

Ma gesloten
Di t/m Zo van 16.00 tot 21.30 uur
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LID VAN HET ORANJECOMITÉ
Een Oranjecomitélid acteert in dienst van het comité en de lokale gemeenschap. Daarom spelen wisselingen zich vaak in stilte af. Toch krijgen we geregeld vragen over het personeelsbeleid, daarom hebben we besloten om
een klein inkijkje te geven. We gaan op een mooie zomeravond in gesprek
in de tuin van Henry van der Meer (van Koos, van Kees de veerschipper - lid
1979-2006) met Henry, Ivo van Klink (van Peter Ster - lid 2000-2018), Bob
Verhaar (van Jan Verhaar van de benzinepomp - lid 2005-2018), en René
van der Pouw Kraan (van Willem van der Pouw Kraan van de molen op de
Poeldijk - lid sinds 2018).
Hoe je lid van het Oranjecomité wordt is eenvoudig. Alle leden zijn gevraagd, al
heeft Henry zich wel een beetje opgedrongen. Er gaat een zorgvuldig selectieproces aan vooraf, de overige leden moeten het unaniem eens zijn. In de kermisweek ben je dag en nacht met elkaar op pad, dus het moet wel klikken. Vaak
wordt een potentieel lid in de wandelgangen alvast voorzichtig gepolst, waarna
op een dag de voorzitter voor je deur staat om je officieel te vragen. René: ‘Bij
mij gebeurde dit afgelopen maart op een zondagavond. Toen Suzanne bij het
openen van de voordeur begon te gillen dacht ik dat Gaston voor de deur stond,
maar dat was dus Jeroen.’
Het is een publiek geheim dat potentiéle leden
ook wel eens bedanken. Meestal omdat ze al te
druk zijn met andere (vrijwilligers)zaken. Maar
waarom hebben de huidige leden ja gezegd?
Bob: ‘Iedereen weet vooraf dat het een hoop
werk zal betekenen (veel en lang napraten) en
dat je er niet aan ontkomt vakantiedagen op te
offeren.’ Maar de heren zijn het er ook over eens
dat het prachtig is om elk jaar met een hechte
club een mooi feest neer te zetten. Ivo: ‘Mijn vader zat al 25 jaar aan het comité, dus ik wist wat
me te wachten stond. In mijn eerste jaar hebben
mijn pa en ik samen een kermis gedraaid. Dat
was heel bijzonder.’
Een belangrijk onderdeel is het thuisfront, hoe
vindt die het als je ‘s nachts de wasmand volpropt en voor dag en dauw weer vertrekt? Bob: ‘Dat is wel eens een puntje en
zeker als de kinderen klein zijn. Toch is er gedurende de week altijd voldoende
tijd om aandacht aan het gezin te besteden. Omdat er 14 leden zijn kunnen we
er altijd wel eentje missen’. Henry lachend: ‘Aan sommige heb je meer als ze er
niet zijn!’. Maar dan serieus: ‘Ineke ging ook graag de hort op en omdat er in de
wasmand ook wel eens een vrijkaartje gevonden werd had mijn dochter Tess er
ook geen problemen mee.’
Henry is al ruim 12 jaar geen lid meer en Bob en Ivo zwaaien na deze kermis af.
Ze hebben heel veel meegemaakt, maar wat zijn de mooiste herinneringen aan
al die jaren?
Henry: ‘Ik denk dan meteen aan het jeugdbloemcorso. Dat is elk jaar weer een
grote reünie met familie, vrienden en kennissen. Het corso is van zichzelf al schitterend maar de sfeer die daardoor ontstaat en de rest van de dag blijft hangen
is volgens mij uniek.’
Bob en Ivo noemen beiden het eeuwfeest in 2013. Dat vinden ze nog steeds
een uniek evenement waarbij enorm veel energie vrijkwam bij de comitéleden.
Bob: ‘Ik was toen nog penningmeester en dat was heel spannend. We werkten
met een begroting die vele malen een gewone kermis oversteeg, dus was het
hopen dat de kaartverkoop een beetje ging lopen. Dat overtrof onze stoutste
verwachtingen, daar ben ik trots op.’ Ivo: ‘We wilden iets unieks neerzetten en dat
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Veel plezier tijdens de kermisweek!

Trotse supporter van de ballonnenoptocht

Kermis 2018 met Snacksalon De Schelp
Zondag 16 september UITKAIK
lijke
Wij staan weer op het Alkeburchtplein met heer
puntzakken patat en snacks.
Italiaans
Bij mooi weer is de ijskar met ons huisgemaakt
schepijs er ook!

Woensdag 19 september LUCHTKUSSENFEST
IVAL
Natuurlijk zijn wij er ook bij het leukste speelkus
sen festival!
Wij delen limonade uit aan de kinderen en u kunt
genieten
van een heerlijk patatje of snack.

Vrijdag 21 september BALLONNENOPTOCHT
Kom gezellig met je familie en de kinderen meelopen
met de ballonnenoptocht!
I.s.m. het Oranjecomité trakteren we alle kids op een
lekker ijsje.
Na afloop van de ballonnenoptocht is er een leuke
fotowand in het thema SAFARI.
Ga in safary-style op de foto met al je vrienden
en maak kans op leuke prijzen!

Natuurlijk zijn wij de hele week open voor de lekkerste snacks, patat, broodjes, ijs en meer!
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is aardig gelukt. We hadden een bomvol programma en elk onderdeel was druk
en gezellig. Het is alweer vijf jaar geleden, maar mensen hebben het er nog over.’

vervolg van pagina 39

Het Oranjecomité is qua samenstelling heel divers. Verschillende karakters en talenten vullen elkaar aan. René: ‘Dit is mijn stagejaar, ik mag daarom alleen kijken
en meelopen, maar ondertussen laten ze me van alles doen. Ik heb wel het idee
dat ik in een geoliede machine terecht ben gekomen.’ Bob: ‘Zo heeft iedereen
zijn (ongeschreven) taak. Ivo is bijvoorbeeld onze foodmanager, heel belangrijk
tijdens de feestweek!’ René: ‘Die taak wil ik volgend jaar wel overnemen.’ Ivo: ‘Ho
even, je hebt je stagebeoordeling nog niet gehad René.’ Henry: ‘Zorgen jullie nou
maar samen met de Veenders dat de unieke sfeer en gezelligheid behouden
blijft, dan komt het helemaal goed.’
Opeens loopt Henry naar binnen en komt terug met een doosje waaruit hij zijn
oranje rozet haalt. ‘Die was ik nog vergeten in te leveren, dan is het nu écht voorbij’.
Meer lezen over het Oranjecomité?
Het jubileumboek “Ze komme d’r an” is verkrijgbaar bij Veenerick Boek en Kantoor.

SAFARI STYLE

BALLONNENOPTOCHT
VRIJDAG

21 SEPTEMBER
ochtend 10.00 uur

Na 47 jaar ballonnenoptocht is het tijd voor wat kleine aanpassingen! Ook wij
hebben de ‘ballonnendiscussie’ gevolgd en hebben er afgelopen jaren alles aan
gedaan om het zo milieuvriendelijk mogelijk aan te pakken. Nu er ook vanuit
de overheid en zelfs vanuit de ballonnenbranche een ontmoedigingsbeleid is
gestart, kijken we niet weg en kiezen we ervoor om de ballonnen niet meer op
te laten.
Vanaf dit jaar worden de ballonnen vakkundig gevuld met
Veense lucht en voorzien van een stevig stokje waardoor
je er nog dagen plezier van hebt! Daarnaast vragen we de
deelnemertjes verkleed te komen in het thema safari. Dus
we verwachten de mooiste wilde dieren, of misschien zelfs
de Veense Freek Vonk! De ballonnen worden ook dit jaar beschikbaar gesteld door Snacksalon De Schelp. Het uitdelen
begint om 9:30 uur op de onderstaande locaties:
De kinderen van de Kiem en de Roelevaer krijgen bij de
Kiem hun ballon en gaan onder begeleiding van de gezellige klanken van de Aarebeieplukkers, een geluidswagen en
een draaiorgel naar het veldje aan de Leliestraat.
Route: Noordeinde-Noordhoek-Sotaweg-Leliestraat.
De kinderen van de Elckerlyck en de Klimboom krijgen hun ballon op het
plein bij de Gogherweide.
Begeleid door Qizum, een geluidswagen en een draaiorgel, gaan zij ook op weg
naar het veldje aan de Leliestraat. Route: Rembrandt van Rijnsingel - Middenweg - Sotaweg - Lupinestraat - Chrysantsingel - Leliestraat.

De ballonnenoptocht wordt mogelijk
gemaakt door:

Op het grasveld bij de Leliestraat hebben we nog een leuke verrassing als afsluiting van de optocht. Ook kun je op de foto in Safary-style. De drie mooiste foto’s
met verklede kinderen winnen een leuke (en lekkere) prijs.
Na afloop worden alle deelnemende kinderen door het Oranjecomité getrakteerd op een ijsje van De Schelp!
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Voor rijbewijzen B-E
(071) 331 26 50
06 555 036 46
www.rijschoolbertbakker.nl

HET TEAM VAN VERDEL ICT & MEDIA WENST JOU EEN FIJNE KERMISWEEK!
Verdel ICT & Media | Veenderveld 32 | 2371 TV Roelofarendsveen
071-3310184 | info@verdel.nl | www.verdel.nl

Geestweg 28 • 2371 AD Roelofarendsveen
06-28568184 / 071-3316326
info@caglasbergen.nl • www.caglasbergen.nl
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WANDELSPEURTOCHT MET VERRASSINGEN

VERRASSINGSTOCHT
VRIJDAG

21 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Staan jullie nog te trappen van energie en zijn je vrijkaartjes op? Dan is de wandelspeurtocht hét evenement waar je aan mee moet doen! We hebben dit jaar
weer een mooie, avontuurlijke tocht uitgezet langs bijzondere doorsteekjes en
plekken waar je nog niet eerder bent geweest!
Grijp je vader of moeder bij de hand en hol met elkaar naar ’t Veen eten & drinken waar je vanaf 13.45 kunt inschrijven. Kom kijken, kom speuren, kom het ontdekken. Natuurlijk moet je ook nog twee spellen doen en krijg je onderweg nog
een lekkere verrassing en strijd je voor de vrijkaartjes!
Degenen die de speurtocht als beste doorlopen verdienen daarnaast nog een mooie prijs! En hoe mooi deze
prijs is, kun je vragen aan Ziyaad Boukayass, Sascha Visser of Rick Loos, want zij hadden vorig jaar de 1e prijzen
in hun leeftijdscategorie.
• Inschrijfgeld: gratis (en voor niets)
• Start bij ’t Veen eten & drinken
tussen 13.45 en 14.30 uur
• Finish bij DOSR tot 16.30 uur
• Prijzen in de week na de kermis thuisbezorgd

TROTSE SPONSOR VAN DE VEENSE KERREMUS

- advertorial -

De 105e Veense kermis op een rij! Wij zijn er zeker weten
weer bij. Sterker nog als ruim 170-jarig Veens transportbedrijf hebben we er nog nooit één overgeslagen. We
zijn er net zo gek op als jij: op de gezelligheid, op soep
met slaatje, op dweilen door het dorp, op de Uitkaik en
alle andere Veense spelen én – natuurlijk - op de echte Veense corsohumor. We feesten zelf maar wat graag
mee, dus vinden we het vanzelfsprekend dat we als
Dobbe Transport ook dit jaar weer een bijdrage aan het
Oranjecomité leveren om de kermis tot een ongekend
succes te maken.
Kom jij je kerremus versieren bij
Dobbe Transport?
En als jij voor de kermis nog wat ‘Veense Tulpies’ wil verdienen, dan ontvangen we je met open armen op ons bedrijf aan het Veenderveld in Roelofarendsveen. Er is bij ons altijd ruimte voor stagiaires en vakantie- en
weekendwerkers. Dus als jij het net als wij een uitdaging vindt om de boel in
beweging te zetten, zowel in het kermisweekend als in ons bedrijf (als Bob welteverstaan ;-)), dan zien we je graag verschijnen. En wie weet, versier je bij ons
niet alleen een tijdelijke baan, maar blijf je – net als met de kerremus - gezellig bij
ons plakken! Kommie er al an?
Dobbe Transport wenst iedereen een top kermisweek!
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IVO VAN KLINK
06 460 621 96

Uw partner voor elektrotechnische,
alarm-, camera-installaties en het aanleggen
van toegangssystemen.

Wij kunnen het
ECHT makkelijker
voor u maken! Loop
even binnen of bel
voor een afspraak.

Ondernemer of particulier?
Voor ondernemers bieden wij een totaalpakket w.o. boekhouding,
jaarwerk en loonadministratie. De particulier helpen wij graag met

Dijkstraat 26, 2371 VG Roelofarendsveen ■ T 071-3313961 ■ M 06-10615510
F 071-3313954 ■ E info@administratiekantoorjonkman.nl

wenst iedereen een
vrolijke en feestelijke
toe!

kermis
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VOOR ALLE JONGENS EN MEISJES T/M 15 JAAR

VISWEDSTRIJD
VRIJDAG

21 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

In samenwerking met Visclub ’t Looze Vissertje organiseren wij weer de Kermisviswedstrijd. Kom lekker je hengeltje uitgooien en rustig naar je dobbertje turen.
Wie weet bijt de grote meerval wel toe die een aantal weken geleden in de
Gerberastraat is gezien door een bewoner van de Vondelsingel. Als je hem vangt
dan kun je meteen wel stoppen en ben je de viskoning van 2018!
Precilla van Egmond was vorig jaar met maar liefst 4 staartlengtes verschil de
kermisviskampioen 2017 geworden. Met 258 centimeter vis hield ze Julian van
der Meer (112 centimeter vis) bijna anderhalve meter op afstand!
Ook voor de Viskampioen van 2018 heeft Visclub ’t
Looze Vissertje weer een fantastische prijs in petto!
Iedereen die vissen leuk vindt is welkom. Neem wel
je eigen visspullen en aas mee.
Er mag op alle soorten vis worden gevist met brood,
kaas, aardappel en witte maden.
Zoals altijd zijn er weer leuke prijzen te verdienen
voor de beste vissers en alle deelnemers krijgen twee
vrijkaartjes!
Inschrijfgeld: gratis
Locatie : Gerberastraat (visvijver aan het Sportpad)

KWALITEIT IS VRIJE TIJD

- advertorial -

Waar ken jij Ploeg kozijnen van? Als sponsor van de ijsclub en de blauwe
Ploegjasjes op het ijs? Van de wielrenners in Ploegtenue? Misschien ken je
Ploeg kozijnen wel omdat er iemand werkt die jij kent? Of van de kunststof
kozijnen? Misschien heb je de advertentie in dit magazine wel gezien. Ken
jij Ploeg kozijnen nog niet? Dan is dit een mooi moment voor een eerste
kennismaking.
Ploeg kozijnen is al sinds 1980 het adres voor kunststof kozijnen deuren, schuifpuien voor de woningbouw. Alle producten worden geproduceerd in onze productielocatie te Nieuw-Vennep, één van de modernste van Nederland. Onze monteurs zorgen voor de professionele
montage van de kozijnen zowel bij onze particuliere klanten als de coöperaties, vereniging van eigenaren en andere zakelijke projecten voor
zowel nieuwbouw als renovatie. Kwaliteit en klantgerichtheid staan bij
ons hoog in het vaandel.
Als werkgever timmert Ploeg kozijnen ook hard aan de weg. Inmiddels
werken zo’n 130 medewerkers bij het bedrijf in Nieuw-Vennep waarvan ruim een derde uit Kaag en Braassem komt. Ploeg kozijnen groeit
nog steeds en heeft diverse vacatures. Wil jij werken bij een ambitieus
en groeiend bedrijf in de regio? Kom dan ons team versterken en solliciteer. Op de website kun je alles lezen over de actuele vacatures.
Kwaliteit is vrije tijd. Dat geldt zeker ook voor de Veense kermis. Het Oranjecomité heeft een fantastisch programma georganiseerd voor iedereen. Wij wensen
iedereen veel plezier.
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Noordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 | www.plusvandijk.nl

VEEL PLEZIER TIJDENS
DE ORANJEFEESTEN!
Zaterdag 22 september

GESLOTEN

Herenstraat 45 | 2215 KD Voorhout | 0252 21 62 52 | www.plusvandijk.nl

Zondag open van 10.00 tot 18.00 uur.

Noordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 | www.plusvandijk.nl
Herenstraat
| 2215
Voorhout | 0252
facebook.com/plusvandijk
Noordplein 2545| 2271
DAKD
Roelofarendsveen
| 07121
33162
2152
39 |
faceboek.com/plusrveen

Rouwkooplaan 22 • Postbus 21 • 2250 AA Voorschoten
Tel. (071) 560 05 75 • Fax (071) 560 05 85 • info@jdegroot.nl • www.jdegroot.nl
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SENIOREN SCHUURFEEST
VRIJDAG

21 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Voor alle inwoners van 60 jaar en ouder.
Locatie: hal van Wesselman Flowers aan de Sotaweg in Roelofarendsveen.
Al tientallen jaren is het Senioren Schuurfeest het klapstuk van de kermisweek
voor onze 60-plussers. Ongeveer 400 feestgangers komen naar een -tot feestzaal omgetoverde- tulpenschuur om zich lekker in de watten te laten leggen
door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Tot vorig jaar waren we 13 jaar lang te gast bij de familie Olyerhoek van MaToCo
aan de Baan in Oude Wetering. Wegens uitbreiding van het bedrijf moest Mathé Olyerhoek ons vorig jaar met pijn in het hart vertellen dat 2017 de laatste
editie in zijn schuur zou worden. We hebben toen nog een keer goed uitgepakt
met Willeke Alberti.
Voordat we op zoek gingen naar een nieuwe locatie, hing Joost Wesselman al
aan de lijn. Hij vertelde ons dat een schuurfeest toch echt in een schuur thuishoort en wist wel een mooie locatie waar we het feest zouden kunnen voortzetten. En zo geschiede. Dit jaar zijn we te gast op één van de productielocaties
van Wesselman Flowers/Tulpen.nl aan de Sotaweg in Roelofarendsveen.
Ook op deze nieuwe locatie hopen wij weer op een grote opkomst. Als u
lekker wilt genieten van een middag topentertainment waarbij u ook nog eens
helemaal wordt vertroeteld, dan bent u deze middag van harte welkom in de
tulpenschuur van Wesselman Flowers.

Wil van der Meer
Foto: Bob Bronshoff

Wil van der Meer zingt!
Misschien kent u hem van de vele theaterstukken of van zijn televisiewerk.
Maar onder u is hij waarschijnlijk beter bekend als de zoon van Piet van Cees
van Corse..
Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij samen met
zijn pianist Hilmar Leujes een programma samengesteld
met Nederlandstalige liedjes die u allemaal wel kent. Het
belooft een mooie middag te worden waar u -als in een
jukebox- zelf kunt kiezen welke nummers u wilt horen.
Nog één keer dat ene mooie nummer van Willy Alberti of
Robert Long? Of echt een lied uit de oude doos. Of toch
nog een keer ’Het Dorp’? Het belooft een nostalgische
middag te worden.
Dit mag u dus weer niet missen! Natuurlijk staat deze
oergezellige middag garant voor ook nog diverse andere
muzikale verrassingen.

De Zingende Zussen

De Zingende Zussen
Claudia en Wilma van der Tang zijn Veense zussen die houden van zingen. Claudia en Wilma zingen meestal apart,
maar speciaal voor u hebben de dames een tweestemmig
repertoire ingestudeerd. Van lekkere meezinger tot mooie
ballade, ze brengen het allemaal!
Dansorkest Scheurend Hart
Ook dit jaar mag er natuurlijk weer volop meegezongen worden: voor deze gelegenheid zal Dansorkest Scheurend Hart u allen begeleiden bij het zingen van
klassiekers als ‘Dans je de hele nacht met mij’, ‘Ik ben Gerrit’ en ‘Tulpen uit…..de
Veen’. Zing dus van harte, hard, recht uit uw hart mee met de muzikanten van
Dansorkest Scheurend Hart uit Roelofarendsveen en omstreken. Dit jaar met
extra smartlaptoppers én als kers op de taart een regionaal befaamde zangeres!

Dansorkest Scheurend Hart

Qizum
Vorig jaar hadden de Aarebeijeplukkers de eer deze middag af de sluiten. Dit
jaar komen de muzikanten van Qizum weer naar de schuur om het slotspektakelstuk voor u te verzorgen. Qizum, wat gespiegeld staat voor Muziq, past beter
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Voor al uw elektrische installaties,
zowel particulier als bedrijf.
• Licht- en krachtstroominstallaties
• Camera- en alarmsystemen
• Verlichtingsystemen, waaronder LED
• Installaties in de tuinbouw

Massada Grillroom-Pizzeria

• Installaties in de woningbouw
• Renovatie
• Eigen storingsdienst 24/7
• Periodiek onderhoud op maat

Noordplein 3, 2371 DA Roelofarendsveen
Telefoon: 071 331 0112

RZ installaties • Oude Wetering • 06-158 323 44

info@rzinstallaties.nl

•

www.rzinstallaties.nl

ruitenfoodpack.nl, Roelofarendsveen, tel. 071 331 90 10

Heeft u bouw of verbouwplannen en wilt u
graag advies, begeleiding of geheel ontzorgt
worden? Wij zijn u graag van dienst.

noordeinde 100a
2371 cw roelofarendsveen
071 331 60 37
info@2BIM.nl || www.2BIM.nl
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bij de nieuwe muzikale koers die zij een aantal jaar geleden zijn ingeslagen.
Zij zullen met hun (blaas)instrumenten gegarandeerd weer alle voetjes van de
vloer proberen te krijgen. Dus eet en drink genoeg en bewaar in ieder geval
nog wat energie voor dit daverende slot, want de polonaise mag zeker niet
ontbreken tijdens hun optreden.

Qizum

Toegangskaartjes á 7 euro zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen. Wij weten zeker dat dit nog steeds een mooie prijs is voor een
hele middag met topartiesten compleet verzorgd met drank, hapjes en een
kalanchoë. Wilt u verzekerd zijn van een toegangsbewijs, dan raden we
u aan om het kaartje in de voorverkoop aan te schaffen. Zeker gezien
de drukte van vorig jaar!
Kosten:		
7 euro per persoon
Kaarten:
Veenerick en Primera Domien Koek en op vrijdagmiddag
		aan de deur (als er dan nog kaarten zijn)
Tijd:		
van 14.00 - 17.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur)
Natuurlijk is er weer een grote groep vrijwilligers om u van een hapje en een
drankje te voorzien.
Is het vervoer voor u een probleem? Geen zorgen. Om 13.00 uur vertrekt
er voor de mensen uit Oude Wetering een bus vanaf Kerkstraat 112 en gaat
via Veerstraat-Plantage-Gogherweide naar de Sotaweg. Uit Roelofarendsveen
vertrekt de bus om 13.30 uur vanaf de Zuidhoek. Op een teken van u zal de bus
stoppen en u naar de Sotaweg brengen.
U kunt ervan uitgaan dat wij u weer de service zullen bieden die u van ons
gewend bent. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u altijd even bellen naar
het informatienummer verderop in dit boekje.

VAN LEIDSE KERMIS NAAR VEENSE KERMIS
Koen en Angela van Schie wonen met hun kinderen Quint (6), Yulan (2)
en Viyèn (4 maanden) sinds 2015 in Roelofarendsveen. Oorspronkelijk komen ze uit Leiden en woonden daarna een paar jaar in De Oevers. Sinds
kort hebben ze hun droomplekje gevonden in de wijk De Akkers. En ze zijn
nog steeds blij dat ze de stap genomen hebben.
Koen: ‘Tijdens onze eerste Veense Kermis hebben we met Quint de ballonnentocht en de lampionnentocht gelopen. Uiteraard mocht het bloemencorso niet
ontbreken, met aansluitend een rondje over het kermisterrein. We hebben ontzettend genoten, vooral de ontspannen sfeer sprak ons enorm aan. Lekker met
je stoeltje corso kijken, drankje erbij. Tegenwoordig ruilen wij onze vrije dagen
van de Leidse Kermis in voor het Veense feestgedruis.’
Angela: ‘Het hoogtepunt van de feestweek vinden wij het bloemencorso. Geweldig om te zien wat iedereen weer voor moois heeft gemaakt. Vorig jaar liep
onze zoon Quint ook mee dus toen was het extra leuk om te kijken. We hebben
toen familie uit Leiden hierheen laten komen.’
Koen: ‘Je schijnt makkelijk vrienden te maken tijdens de Veense Kermis. Zo heb
ik de Veenbokke, het Veense rugbyteam, leren kennen. De uitnodiging om een
keer mee te trainen sloeg ik natuurlijk niet af. Nu ben ik alweer een paar jaar onderdeel van de Veenbokke.’
Angela: ‘Of wij tips hebben voor ‘nieuwe’ Veenders? Zeker! Probeer zoveel mogelijk mee te doen aan activiteiten tijdens en rondom de kermisweek. Vraag je
buren mee en doe mee met het Jeugdbloemencorso!’

49

leet,
Je kermis is niet comp
bent geweest!
”
a
el
g
n
“A
a
d
ij
b
t
ie
n
als je

Autoschade? Wij helpen u graag!
DE LASSO-ZUID 4 • ROELOFARENDSVEEN
071 311 20 03 • WWW.AUTOSCHADE-HOGENBOOM.NL
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WWW.UITDENBOOGAARDHOVENIERS.NL

Veel plezier
tijdens de kermis!
“Bij Stolp+KAB nemen we de tijd voor een
persoonlijk gesprek en zijn we benieuwd wat
er speelt bij u en in uw onderneming.’’
Stolp+KAB ondersteunt en adviseert u graag op ﬁscaal, juridisch
en ﬁnancieel gebied. Daarbij doen we nét dat stapje extra.

Contact
STOLP+KAB Roelofarendsveen
Spoorstraat 34
2371 XC Roelofarendsveen
T. +31 71 3315200
E. info@stolpkab.nl
STOLP+KAB Voorburg
Charlotte van Pallandtlaan 24
2272 TR Voorburg
T. +31 70 3209355
E. info@stolpkab.nl

www.stolpkab.nl
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LAMPIONNENOPTOCHT
VRIJDAG

21 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

Wisten jullie al dat er tegenwoordig ultramoderne ledlampionnen bestaan die
je voor weinig kunt kopen en niet uit kunnen waaien? Snor er snel ééntje op en
ga gezellig met je paps of mams de duistere straten van ons dorp ontdekken. Je
hoeft dit niet alleen te doen, want er zijn elk jaar vele kinderen die dit ook spannend vinden en met hun ouders meelopen. Het is dan ook altijd een prachtig
verlichte stoet welke ook door feestvierende dorpelingen met veel enthousiasme wordt aanschouwd. Het is niet alleen spannend, maar ook gezellig want in
de optocht loop je achter de harmonie aan. En dat is nog niet alles hoor, want
de optocht eindigt ook nog eens bij het kermisterrein! Met een beetje mazzel
heeft je papa of mama nog ergens een ouwe
sok liggen waar wat kermisgeld in bewaard
is. Dit is misschien dan wel het moment dat
die ouwe sok wordt leeg gekieperd en je nog
even lekker met je ouders de kermis op gaat.
Route Noord start vanaf de Dotterbloem
onder begeleiding van muziekvereniging
Door Gunst Verkregen.
Route Noord: Dotterbloem – Watergang –
Saskia van Uylenburglaan – R. van Rijnsingel
– Rotonde – Populierenstraat – Meerkreuk –
Europaweg – Iepenstraat – Populierenstraat
- Kermisterrein
De Zuidelijke route start gelijktijdig, maar dan
vanaf de parkeerplaats bij de Kiem. De subcommissie Zuid heeft onze Burgemeester vriendelijke verzocht om de chef-carillon van het gemeentehuis een welverdiende vrije avond te geven. Zo kunnen
we de vrolijke klanken van muziekvereniging Liefde voor Harmonie, die ons
begeleidt, goed horen.
Route Zuid: parkeerplaats De Kiem - Kerkweg - Noordeinde – Oeverdreef –
Arendsoever – Biezenoever - Rietoever – Kikkeroever – Roelofoever – Waterryck
- Noordhoek - Langeweg - Essenweg - Kermisterrein

VEENS FAMILIEBEDRIJF VIERT KERMIS
- advertorial -

Ruiten Foodpack is een familiebedrijf met meer dan
135 jaar ervaring in het conserveren en verpakken van
voedsel in alle verschijningsvormen. Vanuit die rijke basis hebben we onszelf ontwikkeld tot een professionele co-packer in de markt.
We zijn groot geworden door generaties lang onszelf
te blijven: nieuwsgierig en altijd op zoek naar hoe het
beter kan. Gevoed door gezond verstand, integriteit
en een hoog kwaliteitsbesef. Gedreven door een groot
hart voor ons vak en onze klanten. Gekenmerkt door
duidelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie.

HET TEAM VAN RUITEN FOODPACK
WENST IEDEREEN EEN TOPWEEK!
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Meerkreuk 34 - Oude Wetering - 071 331 12 22 - www.syl-n-meer.nl

Laten we de bloemetjes buiten zetten!
Chrysanthemums • Chrysanthemen • Crisantemi • Crisantemos

www.straathof.nl

MAAK ER EEN KLEURRIJK FAMILIEFEEST VAN!
Dutch Flower Group is een
wereldwijde familie van meer
dan 30 handelsbedrijven,
leidend in de import, export,
handel en markt-ontwikkeling
van snijbloemen, boeketten,
decoratief groen alsmede
planten. Wij geven met onze
bloemen en planten graag
kleur aan het leven.
Meer informatie?
www.makinglifecolourful.nl
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JEUGDBLOEMENCORSO
ZATERDAG

22 SEPTEMBER
ochtend 10.00 uur

Zaterdag is de mooiste dag van de week. Voor veel mensen bereikt de lange
feestweek vandaag zijn climax. Wat een feest om te zien dat ’s morgens vanaf 7:30
uur het dorp langzaam volstroomt en langs de kilometerslange route van het
corso duizenden mensen hun stekkie proberen veilig te stellen. Dat deze tocht
al jarenlang zoveel toeschouwers trekt is volledig te danken aan het ondefinieerbaar grote enthousiasme waarmee de honderden deelnemers aan hun prachtige creaties en acts maandenlang hebben gewerkt. Wij
zijn en blijven dan ook supertrots op dit corso en zijn
erg blij met alle deelnemers! Ook dit jaar hebben we
alvast een rondje door het dorp gemaakt en hebben bij
een aantal groepen een kijkje genomen terwijl ze aan
het werk waren. Wij kunnen u alvast verklappen dat het
weer een prachtige, zeer lange optocht wordt met een
groot aantal grote praalwagens en veel deelnemende
kinderen met versierde karretjes en fietsen.
Via deze weg willen wij onze sponsoren van het corso; Rabobank Groene Hart Noord, Dutch Flower
Group, Straathof Plants, Wesselman Flowers, Umbrio, IP Handlers en Verdel ontzettend bedanken
voor hun bijdrage. Deze lokaal zeer betrokken bedrijven zorgen er mede voor dat wij de deelnemende kinderen elk jaar van bloemen en steekmateriaal kunnen
voorzien. Dankzij onze bekersponsor Royal van Lent
Shipyard staat er voor alle deelnemers na het corso
een prachtige beker klaar.

De editie van 2017 was er weer eentje om in te lijsten.
Prachtig weer, veel deelnemers en rijen mensen langs
de route maakte het voor iedereen weer een topevenement.
Het mooiste van het Jeugdbloemencorso zijn alle versierde fietsen, skelters en karretjes met prachtige bloemen en vrolijke actuele thema’s. Er was vorig jaar zoveel
leuks dat de jury zéér veel moeite had om de prijzen te
verdelen.
Ook waren de scholen weer van de partij! De Kiem won
met Brandweerman Sam de themaprijs, De Klimboom
had het leukste arrangement met de Jungle Kar, De Roelevaer had de leukste act
met kinderen met de De Bouwplaats en het Bonaventuracollege deed goede PR
met hun Bakkie van Bona.
Bij de verenigingen ging de prachtige kar van WVC er met de wisselbeker vandoor. De actualiteitsprijs was voor de dames van Puur Natuur Braassemdreef, die
met een prachtige bloemenslinger door het dorp trokken.
De meiden van Braassemwatch sleepten met hun Baywatch-kar en een originele act de wisselbeker bij de grote praalwagens in de wacht.
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www.allovertours.nl

www.reisguru.nl

SPECIALIST IN EXCLUSIEVE REIZEN OP MAAT
Noordplein 23, 2371 DA Roelofarendsveen
T 071-3319504 E info@reisguru.nl

Noordplein 23, 2371 DA Roelofarendsveen
T 071-3319034 E info@allovertours.nl

PARTYVERHUUR

Bestek en borden in div. trends
Thema inrichtingen
Vintage, Old English, Led thema’s en Steigerhout
en nog 4000 andere artikelen

www.partyverhuurdemeerpaal.nl
Roelofarendsveen • 071 501 83 47

Transport van en naar de sierteelt sector.

HOGENBOOM TRANSPORT

Turbineweg 10 - Roelofarendsveen
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Hierbij nog even een korte opsomming
van de belangrijkste spelregels:
• We vragen alle praalwagens met een motor (of
gemotoriseerd trekkend voertuig) zich uiterlijk 10
september aan te melden via bloemencorso@oranjecomite.eu
• De maximale breedte van een corsokar is inclusief
steekwerk 4 meter (i.v.m. opstellen Zoutershof). De
maximale hoogte is vanwege de vele bomen boven
de route 4 meter.
• De politie zal blaastesten afnemen bij de chauffeurs
van de gemotoriseerde voertuigen. Houd er rekening
mee dat overmatig alcoholgebruik van de vorige
avond ook van invloed is.
• Hard is niet altijd mooi en leuk. De laatste jaren is het
aantal decibels van het geluid op bepaalde karren
naar een dusdanig niveau gestegen dat dit zijn doel
voorbijstreeft en tot hinder is van publiek en mede
deelnemers. Wij vragen iedereen dan ook om hier
rekening mee te houden.
• Zorg ervoor dat je goed blijft aansluiten bij je voorganger in de optocht.
• Zorg dat het voertuig goed verzekerd is. Dit is namelijk
op eigen verantwoordelijkheid! Houd hierbij rekening
met het feit dat het voertuig voor een ander doeleinde
wordt gebruikt dan waarvoor het waarschijnlijk verzekerd is.
• Als je een aggregaat op de kar hebt, zorg dan ook voor
een brandblusser.
• Zorg ervoor dat uw (aanhang)wagen in goede staat
verkeert. Met de diverse bruggen in het parcours zijn
de risico’s groter dat er iets mis kan gaan.
• Natuurlijk willen wij niets aan het karakter van de
corso af doen, maar veiligheid gaat boven alles. Met
zoveel blije kinderen in de optocht wil toch niemand
dat er ongelukken gebeuren
DE COMPLETE INSTRUCTIE VOOR HET JEUGDBLOEMENCORSO VIND JE OP WWW.ORANJECOMITE.EU ONDER HET KOPJE JEUGDCORSO

Maar er was één act waar iedereen nog weken over heeft nagepraat. De Corsohorses van de Familie Klein zorgde voor open monden, lachende gezichten en
kilometerslang applaus. De met zorg geselecteerde muziek en de dansjes waren
hilarisch maar bovenal erg knap uitgevoerd.
Om die redenen sleepten ze de befaamde publieksprijs in de wacht. Waar zullen
ze dit jaar weer mee komen…?
Muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door:
Liefde voor Harmonie Roelofarendsveen
Door Gunst Verkregen Nieuwe Wetering
Mavileo Leimuiden
		
Deelnemers van het corso vragen wij dringend zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk
8:30 uur, bij het startpunt aan de Westmeerlaan aanwezig te zijn.
Voorinschrijving is niet nodig (m.u.v. de grote praalwagens, zie corsospelregels)
Je wordt ter plekke ingeschreven, als je maar op tijd aanwezig bent, zodat de jury
voldoende gelegenheid krijgt alle deelnemers goed te jureren.
Vanaf 12:00 uur zal het corso aankomen aan de Meerkreuk in Oude Wetering en
wordt van de ouders verwacht dat ze hun kinderen aldaar op (laten) halen.
De prijsuitreiking is rond 13:30 uur (direct na het corso) op het parkeerterrein naast Café Hogenboom. Kom alstublieft wel uw prijs ophalen, want iedere
deelnemer verdient een beker!
Deelnemers aan het corso vragen wij hun versierde wagen, karretje of fiets, deze
zaterdag en zondag op een goed zichtbare plaats langs de weg te plaatsen. Vele
mensen maken een rondje door het dorp om, waar mogelijk, de corsowagens
nog eens goed te bekijken. Houd er s.v.p. wel rekening mee dat wegen niet geblokkeerd raken.
Route: Westmeerlaan - Zuideinde - Noordeinde - Noordhoek - Sotaweg Middenweg - Rembrandt van Rijnsingel - Meerkreuk.
Wilt U eraan meewerken bovenstaande corsoroute autovrij te houden?
Oproep voor kinderen van de basisscholen:
Om een groots corso voor onze gemeenschap neer te zetten willen wij zoveel
mogelijk kinderen oproepen om met een mooie versierde fiets of kar mee te
doen. Alle kinderen van de basisscholen in Roelofarendsveen en Oude Wetering ontvangen in het begin
van de 1e schoolweek een brief met informatie. Op
onze website kunnen ze aangeven of ze hun fiets of
kar samen met stagiaires van het Wellantcollege willen
laten opsteken en een voorkeurstijd doorgeven zodat
het opsteken gestructureerd kan verlopen en onnodig
lange wachttijden worden voorkomen. Doe gezellig
mee en maak gebruik van dit unieke aanbod om te ervaren hoe het is om deelnemer te zijn van één van de
grootste bloemencorso’s van het land. Het kost niets,
bloemen worden geregeld, je fiets of kar wordt voor
je versierd en je krijgt naast een mooie beker ook nog
een medaille en vrijkaartjes. Nadat je fiets, skelter of kar
mooi versierd is, kun je hem ook laten staan bij de opsteeklocatie zodat je de andere ochtend niet zo ver meer hoeft te lopen richting
de Westmeerlaan. Wij bedanken Loek Turk voor het ter beschikking stellen van
zijn locatie.
Via deze weg doen wij een oproep aan alle bloemenkwekers of -handelaren
om bloemen beschikbaar te stellen, zodat zoveel mogelijk kinderen hun step,
fiets of kar zo mooi mogelijk kunnen versieren. U kunt hiervoor contact opnemen met de comitéleden: Marco Hogenboom (tel 06-22774697) of Rick Hogenboom (tel 06-51591662). Zij maken met u een afspraak zodat u uw bloemen kunt
komen brengen.
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SAUNA’S & HOT TUBS
Zuideinde 1d
2371 BP Roelofarendsveen
071 888 5 333 / 06 220 022 33
info@bastu.nl www.bastu.nl

Haal het luxe gevoel van een wellness bij u in huis en tuin.
Personal Training | Small Group Training | Bootcamp | Trainingen op locatie | Lichaamsanalyse

Personal Training - Bootcamp & More
Geestweg 18
Roelofarendsveen
tel. 06 136 210 71

Roelofarendsveen - Leiderdorp - e.o.
Dionne Wesselius - Geestweg 18 - 2371 AD Roelofarendsveen
06 13129833 - info@wesseliussports.nl - www.wesseliussports.nl

www.wesseliuswatersport.nl

Betonbewerkingstechnieken B.V.
Boren en zagen met diamant | Hakwerkzaamheden | Sloopwerk | Verankeringen | Boucharderen
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Wij wensen iederee

Veenderveld 70 | 2371 TW Roelofarendsveen | Tel.: 071 304 00 53 | E-mail: info@pkbv.nl | www. pkbv.nl
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PK TONKNUPPELEN
ZATERDAG

22 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Het PK Tonknuppelen is een fantastisch traditioneel kermisevenement dat wat
ons betreft nooit uit het programma zal worden gehaald. Menig Veens knuppelaar zit al maanden te popelen om de knuppels ter hand te nemen en een
houten ton aan vellen te gooien.
Sinds dit jaar wordt het tonknuppelen ondersteund door Thomas en Rolf van der
Pouw Kraan van PK Betonbewerkingstechnieken BV. Deze heren hebben
slopen tot ultieme kunstvorm verheven en zullen deze middag dan ook demonstreren hoe je het beste een ton kunt slopen. Kom dus allemaal gezellig knuppelen bij DOSR. Wij zorgen voor de knuppels en de tonnen, maar als je zelf een
mooie knuppel hebt laat deze dan zeker niet thuis!
Als je niet wilt knuppelen is het ook zeker de moeite
waard om deze oersport te komen aanschouwen.
Het prijzengeld is als volgt vastgesteld: 5 euro voor
het eerste gat (er moet minimaal een luciferdoosje
doorheen kunnen!) en 10 euro als de bal uit de ton
geknuppeld wordt.
Locatie: voetbalvereniging DOSR
Inschrijfgeld: 10 euro p.p. (voor alle tonnen)

TROTS OP DE VEENSE KERMIS
Door verandering in de werksituatie verhuisde Arno Koek –geboren Veender en medeoprichter van Boekhandel Veenerick- 17 jaar geleden met zijn
vriend Roel naar Leiden. Inmiddels is hij alweer 12 jaar eigenaar van Boekhandel Blokker in Heemstede.
Arno: ‘Het is heerlijk om elk jaar even kermis te komen vieren! Meestal werk ik
gewoon op vrijdag, maar rond 16:00 uur (Jan Punt-tijd) begin ik onrustig te worden. Eind van de middag pak ik dan de bus naar de Veen en ga ik op pad met
Fons van Rijn, dat is inmiddels traditie. We beginnen bij De Haven en praten lekker bij. Je komt altijd weer bekenden tegen en leert ook weer een hoop nieuwe
mensen kennen. Op die manier ben ik weer helemaal op de hoogte. Uiteindelijk
zien we wel waar de avond eindigt.
Vroeger sliep ik op vrijdag bij mijn ouders aan de Westmeerlaan. Om zaterdagochtend tijdens het ontbijten de eerste corsodeelnemers al te zien staan was
erg bijzonder. Tegenwoordig neem ik vrijdagavond verstandig de bus en kom
ik zaterdag weer vroeg terug om het corso te kijken bij mijn familie. Ik ben altijd
erg blij als Cindy en Mieke er ‘ankomme’, en dat is niet omdat ik dan altijd een
paar zoenen krijg!
Na het corso hebben we een vast ‘kermisloopje’ die vaak eindigt bij DOSR, hier
kom ik vaak weer oude vrienden tegen. Veel leuke gesprekken, niet alleen oude
koeien, maar ook over hoe het nu met hen gaat. Het blijft een mooi feest en ik
vind de inzet van het Oranjecomité, alle vrijwilligers en mensen die meedoen
met de optocht geweldig. Het is bijzonder om te zien en ik ben er trots op!’
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OP MAAT GEMAAKT INTERIEUR, SCHUIFKASTEN, BEDRIJFS- HORECA- EN WINKELINRICHTING
Conservenweg 53 - 2371 DT Roelofarendsveen - tel: 071-3317705 - info@twood.nl - www.twood.nl

Jhr. Mr. O.W.D.C. von Hertzberg
Notaris

Kantooradres:
Veerstraat 38
2377 AP Oude Wetering
Telefoon: 071 331 91 15
Telefax: 071 331 79 58
E-mail: notaris@vonhertzberg.nl

Wij wensen u een gezellige
zellige ker
kermisweek!

www.vonhertzberg.nl

Iets op te biechten
na de kermis?
www.turbit-interieur.nl
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TOBBETJE STEKEN
ZATERDAG

22 SEPTEMBER
middag 14.30 uur

Jazeker, je leest het goed, dit jaar wordt het Tobbetje Steken gehouden bij voetbalvereniging DOSR. Vanwege een aantal organisatorische redenen hebben
we hiervoor gekozen. We willen hierbij de bewoners van de Wilgenstraat bedanken voor alle gezelligheid, enthousiasme en haspeltjes van de afgelopen jaren.
Het oudhollands Tobbetje Steken is ongekend populair in ons dorpie! Het is niet
eng, het is niet moeilijk, het kost slechts een knaakie, het is lachen, gieren, brullen en je kunt er ook nog een mooi kermiscentje aan overhouden. Wat let u om
gezellig naar DOSR te komen om als koppel (of alleen) in het karretje plaats te
nemen en die ring eraan te speren. Je hoeft ook niet te tobben welke kleren je
aan moet doen, want het zit allemaal even vervelend en nat word je toch (niet).
Alleen kijken mag natuurlijk ook, maar dan kun je later nooit aan je kleinkinderen
vertellen dat je in 2018 Veens Kampioen Tobbetje Steken bent geworden! En
we kunnen gerust vertellen dat er maar weinig mensen op deze aardbol zijn die
deze kans krijgen!
De kampioenen van vorig jaar waren Ron Hoogenboom en Emil van Hameren. Ron en Emil gingen niet alleen met de wisselbeker en een machtige geldprijs naar huis, maar wonnen ook nog eens eeuwige roem. Ron is meteen na de
feestweek naar Finland geëmigreerd
om daar in de winter te oefenen met
sledes en speren. Natuurlijk komt hij
speciaal voor het Tobbetje Steken
weer terug om zijn titel te verdedigen.
Wie gaat ze dit jaar de loef afsteken
en neemt de felbegeerde wisselbeker
mee naar huis? Twijfel niet en kom gezellig Tobbetje Steken bij DOSR.
Inschrijfgeld: 2,50 euro p/p
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Plaats: voetbalvereniging DOSR

VUURWERKSPEKTAKEL
ZATERDAG

22 SEPTEMBER
avond 22.30 uur

Ook dit jaar is door de Familie Boesveld besloten om op zaterdagavond alle festiviteiten feestelijk af te sluiten met een geweldig vuurwerkspektakel. Het vuurwerk wordt afgestoken op het DOSR-terrein wat bereikbaar is via het Kermisterrein. Kom allen weer kijken, want zulk vuurwerk zie je zelden!
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Voor de grootste exposure
in Kaag en Braassem werk je
samen met

elsbeth@hierinderegio.nl
06 317 671 80

BESTE SPECIALIST

BOERENKAAS
BIO- & STREEKPRODUKTEN
VAN NEDERLAND

Noordplein 9 - Roelofarendsveen

GOEDHART
MAKELAARS & TAXATEURS
SINDS 1975

DE MAKELAARS VAN KAAG EN BRAASSEM

www.goedhartvastgoed.nl
60

Rijnsaterwoude
Oude Wetering
Leiden
Hoofddorp

0172-509973
071-3313484
071-5146056
023-5540732

DE KRACHT VAN HET BLOEMENCORSO
Ieder jaar staan er op zaterdagmorgen tientallen grote praalwagens op het Zoutershof. Wat
drijft deze karbouwers en hoe leven zij toe naar de leukste dag van het jaar? We gingen langs
bij corsogroep de Koekwauzen.
De Schakel Brent Schrama: ‘De corsogroep Koekwauzen
bestaat uit 20 volwassenen en hun kinderen, grotendeels
uit de oude bouwploeg van basisschool De Schakel. In het
laatste ‘Schakeljaar’ kwamen de Brabanders Jan en Merijn
ons in de weg lopen. Maar ze droegen wél bij aan de sfeer;
het was elke avond feest. In Brabant noemen ze deze mensen prettig gestoord, oftewel Koekwaus.’
Plannen maken Dusanka Schrama: ‘De zondag na het
corso wordt het nieuwe thema gelanceerd. In november
evalueren we het voorgaande corso en worden de eerste
schetsen gepresenteerd door onze creatief directeur. In januari starten de dames met het verzamelen van patronen
en stoffen. In maart wordt gestart met het naaien van de
kostuums. De mannen starten dan met het plan van aanpak voor de kar. Kortom;
voor de zomer is alles gereed om na de vakantie te kunnen starten met bouwen
bij Winterflora aan het Zuideinde. Ronald van Ruiten is onze gastheer tijdens de
bouw. Prachtig dat hij met zijn bedrijf rekening houdt met alle corsogroepen die
in zijn schuur een kar bouwen.’
Stress Beverly Kriek: ‘Het bouwen zorgt voor saamhorigheid en familiegevoel. Tijdens de corsodag is er altijd gezonde stress of het allemaal gaat lukken, maar als we eenmaal
rijden is het groot feest. Vooral wanneer de Noordhoek in
beeld komt. Zondag breken we met elkaar af en kunnen we
weer terugkijken op een toptijd! We zijn allemaal verschillend en dat wordt ook door iedereen geaccepteerd. Dat
blijkt ook wel uit het feit dat we veel met elkaar organiseren
buiten de Veense Kermis om.’
Te hoog gegrepen Danny Colijn: ‘Donderdag wordt de kar
opgestoken met bloemen, vrijdag is in principe een dag
voor ‘de puntjes op de i’. Alleen was afgelopen jaar ons project de drakenkar iets
‘te hoog gegrepen’, waardoor we vrijdagavond nog tot in de late uurtjes bezig
zijn geweest. Gelukkig was er toch nog tijd voor een lekker biertje om ’s ochtends fris aan de start te verschijnen.’
Kippenvel Gert-Jan Theuns: ‘Uiteraard geven de reacties van het publiek ons
veel voldoening. De Noordhoek oprijden blijft een geweldige ervaring, kippenvel! Maar dat geldt eigenlijk voor het hele parcours, ook bij grotere gaten in de
stoet blijft het publiek wachten. Dat geeft wel aan hoe het corso leeft in de Veen
en omgeving.’
Respect Liesbeth van der Geest: ‘Zonder de vele enthousiaste deelnemers, de
jury en het Oranjecomité is er geen Bloemencorso. Kortom; we kunnen niet
zonder elkaar. Er is onderling veel respect, maar vooral veel plezier! Uiteraard
hebben we altijd wat aan te merken op de jury, we doen ook serieus ons best
om een mooie prijs te pakken. Uiteindelijk geeft het enthousiaste publiek ons de
ultieme voldoening!’
Tip Merijn van den Bergh: ‘De saamhorigheid, gezelligheid en het dorpsgevoel
zijn uniek. Wil je inburgeren in de Veen, dan is meedoen aan het corso een must.
Met elkaar houden we deze geweldige traditie in stand. Doe je niet mee, kom
dan kijken. De Koekwauzen rekenen op jullie!’
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Transportbedrijf
M. van Benten & Zn.
Kerkstraat 53
2377 AV Oude Wetering
Telefoon: 071 331 23 65
info@mvanbententransport
Bezoekadres:
Veenderveld 55a
Roelofarendsveen
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Noordeinde 5, 2371CM, Roelofarendsveen.
www.itsyourhair.nl | Tel.071-3316566
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ONTNUCHTERINGS

WANDELTOCHT
ZONDAG

23 SEPTEMBER
ochtend 09.00 uur

Heerlijk is het! Op tijd uit bed, wandelschoenen aan, lekker bakkie en daarna
de frisse polder in. We adviseren iedereen om deze kermisafsluiter niet aan je
voorbij te laten gaan. De kermisverhalen zitten bij iedereen nog kersvers in het
hoofd en je wilt toch niets anders dan aanhoren wat de achterbuurman de vorige nacht heeft uitgehaald? Bovendien is niet aan te raden om in één keer abrupt
met de feestweek te stoppen en kun je beter op deze manier gecontroleerd afbouwen. De Wandelende Tak, de wandeldivisie van Plantaris, heeft onder leiding
van Karin van den Berg weer een prachtige tocht voor jullie uitgezet. Hier zijn wij
vanzelfsprekend erg blij mee. Elk jaar zit er weer een bijzonder stukje in de route
waar je normaal gesproken niet komt.
Dat dit “kermisnapraatevenement” door vele mensen graag wordt bezocht, blijkt
wel uit het grote aantal deelnemers (vorig jaar ruim 600) dat elk jaar nog steeds
toeneemt. En het leuke van alles is dat vele lopers na afloop weer helemaal fit
zijn en zich weer met volle overgave storten in de afterparty.
Kortom, de ideale overgang tussen de
kermisweek en de rest van het jaar.
En natuurlijk laten wij u weer niet
weggaan zonder een onvergetelijk
hebbedingetje.
Afhankelijk van uw fysieke en mentale
gesteldheid kunt u kiezen uit drie afstanden: 5, 10 of 15 kilometer.
Starten voor 10 en 15 kilometer
van 9.00 tot 10.00 uur
Starten voor 5 kilometer
van 9.00 tot 11.00 uur
Locatie: ’t Veen eten & drinken
Inschrijfgeld: 2,50 euro

MIJN KERMISMOMENT
Anja Hogenboom: ‘Bijna 51 jaar geleden (1967) was het jeugdbloemencorso in de Veen nog niet zo populair als nu.
Het Oranjecomité besloot daarom om zelf ter promotie een
corsokar te maken die voorop zou rijden en er een ‘bloemenprinses’ op te zetten. Mijn
overbuurman Cees de Jong – op
de Floraweg - was van het Oranjecomité en vroeg mij om op de
kar te zitten. Het werd een van de
mooiste kermissen uit mijn leven.
Ik was pas 12 jaar oud.
Mevrouw de Jong naaide een
prachtig rood jurkje voor me en ik
kreeg ter herinnering een zilveren
armbandje met inscriptie wat ik
nog steeds heb.’

Hannie Vermy: ‘Dat
is voor ons toch wel
het jaarlijkse kermisontbijt bij de
vouwwagen voorafgaand aan het bloemencorso. Om
een goed plekje te veroveren op het Noordeinde
zijn we op zaterdagmorgen altijd al vroeg aanwezig om
ons te settelen met de vouwwagen. Het is altijd heerlijk te
zien hoe iedereen op zijn manier druk is met het treffen van
voorbereidingen (de één wat fitter dan de ander). Tijdens
het corso staan we met ruim 30 man te kijken en na afloop
blijven we gezellig hangen in afwachting van de ‘after-corso.’
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Wenst u
een jne kermis toe!
Gratis draadloze muis bij
aanschaf van een laptop.

Richard van Hameren PC`s
Floraweg 74
2371AM Roelofarendsveen

Gratis draadloos
toetsenbord en muis
bij aanschaf van een
PC.

www.RvHpc.nl
info@RvHpc.nl
Tel. 0615622678

ALLES VOOR UW COMPUTER(S)!
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Geldig in de hele maand September

KERMIS IN “DE VEEN”
De Veense kermisweek is vermaard in de regio. Voor een relatief klein dorp
wordt er zoveel georganiseerd dat sommige mensen zelfs vergeten dat
er ook nog een terrein vol met kermisattracties en vertier is. Het parkeerterrein van DOSR staat elk jaar weer bomvol met de gaafste attracties,
waaronder regelmatig een primeur voor de regio. Het kermisterrein ligt
centraal in het dorp, heeft een gezellige sfeer en prima prijzen.
Hoe we dat doen? Voor het antwoord zijn we op bezoek geweest
bij Tommy Boesveld. Hij zorgt al 23 jaar voor deze ideale mix. We
treffen Tommy terwijl hij water aansluit op zijn salonwagen (kermisexploitanten wonen niet in caravans). Hij is zojuist neergestreken in Bussum voor de plaatselijke kermis en nodigt ons uit voor
een bakkie.
Tommy: ‘Direct na de Veense kermis ga ik naar de Oktoberfesten
in München. Naast een geweldig feest is het ook een soort beurs
voor de kermiswereld. Ik onderhoud daar mijn contacten met diverse kermisexploitanten en kijk natuurlijk naar nieuwe attracties.
In mijn achterhoofd ben ik dan al weer bezig met de Veense kermis van het komende jaar. Rond de jaarwisseling heb ik contact
met het Oranjecomité nadat zij hun evaluatie hebben gehad. We
kijken dan wat goed ging en wat beter kan. Daarnaast praten we
over de mogelijkheden van een speciale attractie. Dan moet je
denken aan de Super Mouse (achtbaan) of de Mission Space (hoge
zweefmolen).

Tommy bij de Monster Drop

In december, januari en februari zijn er vervolgens overal in Nederland inschrijvingen voor kermissen. Dan vraagt een organisator (vaak een gemeente) wie er bijvoorbeeld met een reuzenrad
op zijn kermis wil staan. Diverse exploitanten bieden een bedrag
en degene met het hoogste bod krijgt de plek. Ik let goed op de
bezetting van speciale attracties. Als zo’n exploitant in week 38
een gaatje heeft, ga ik er natuurlijk direct op af. Vooral de grotere
attracties hebben een hekel aan stilstaan. Omdat we in Roelofarendsveen geen hoofdprijs hoeven te betalen voor een staplek kunnen we de
ritprijzen voor de attracties betaalbaar houden. Het lijkt simpel, maar ik ben er
dus eigenlijk jaarrond mee bezig.
“Als na een lange voorbereiding donderdagavond alles draait en de menigte door
het tunneltje het terrein op komt, staat het kippenvel op mijn armen.”
Tommy vertelt dat het organiseren van de Veense kermis hem met de paplepel
is ingegoten. Zijn oma Matje Boesveld is hier in 1951 mee begonnen en zijn
vader Tommy Sr. heeft de kermis hier ook jarenlang georganiseerd. Inmiddels
staat ook de nieuwe generatie al te trappelen. Maar er zijn ook voldoende uitdagingen. Roelofarendsveen groeit de komende jaren flink door. Goed voor de
klandizie, maar blijft dat allemaal wel passen op het DOSR-terrein?

Zoon Maykel bij zijn Breakdance

Tommy: ‘Ik denk dat we er niet aan ontkomen om in de toekomst uit te breiden met de zondag. Daarmee verspreid je het publiek over meerdere dagen en
kunnen we de kermis op de huidige plek behouden. Ook is er meer ruimte voor
bijvoorbeeld een prikkelarm uur, iets waar ook veel behoefte aan is. Bijkomend
voordeel is dat het risico van een dag slecht weer voor de exploitanten kleiner
wordt. Daarnaast kunnen we nog meer speciale attracties aantrekken want die
hebben nu af en toe moeite met een kermis van 2,5 dag. De huidige exploitanten staan hier al jaren met veel plezier en hebben er ook dit jaar weer onwijs veel
zin in!’
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De vertrouwde taxi in de regio!
Rolstoelvervoer | Groepsvervoer | Luchthavenvervoer | Ziekenfondsvervoer

071 331 28 80

Dé evenementenlocatie van Roelofarendsveen wenst jullie een fijne kermis!

Op zoek naar een locatie voor uw event? Bel voor de mogelijkheden!
PASTEURWEG 60 - DE LASSO NOORD - 2371 DW ROELOFARENDSVEEN - 071 331 53 34 - POWERED BY HS EVENTS B.V.
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10 VRAGEN AAN…
WILLIAM BRUNSELAAR VAN DE KAMELENRACE
Hoe lang reis je al met deze attractie? ‘Ik reis nu 12 jaar met
de kamelenrace. Maar mijn vrouw reisde al mee met haar ouders.
Vanaf dat wij getrouwd zijn reizen we samen stad en land af met
onze kamelen.’

En hoe hard lopen de kamelen achteruit? Het lijkt of ze dat
nog sneller kunnen. ‘Tja, ook achteruit gaat even snel als vooruit, maar dat lijkt sneller omdat de kameel dan in 1 ruk doorloopt.
Maar goed ook, dan kunnen we snel weer beginnen met racen!’

Waarom heet het een kamelenrace? Het zijn toch dromedarissen? ‘Dat is een goede vraag. Eigenlijk is het de ‘Arabische
Derby’, net als het bekende liedje (youtube: Arabian derby). Ik
denk dat kamelen de mensen meer aanspreekt dan dromedarissen. En het ligt wat lekkerder in de mond. Vooral als je de hele
dag het spel moet presenteren.’

Hoe lang is de afstand die ze afleggen? ‘Ze leggen ongeveer
een afstand van 6 meter af. En dan nog terug. Bij elkaar leggen
ze heel wat meters af maar dat houdt ze in conditie. En gelukkig
hoef ik niet steeds mee te lopen.’
Wat is het bijzondere van de Veense Kermis? ‘Als je lang
op een kermis komt, dan voel je je thuis. In loop van jaren heb
ik verschrikkelijk veel mensen leren kennen in de Veen. Ik kan
nergens komen of ik word herkend of er word spontaan het
kamelenracelied gezongen. Kinderen die vroeger met hun ouders kwamen spelen, komen nu met hun eigen kinderen. Altijd
gezelligheid en lol. Dat is het
mooie van de Veen. En dat
is iets om als gemeenschap
trots op te zijn!’

Vanaf welk jaar is de kamelenrace op de Veense kermis? ‘In
1999 stonden mijn schoonouders voor het eerst in de Veen. In
het kermisboekje stonden we toen vermeld als Derby’s (ze wisten denk nog niet goed wat het spel inhield). En door de goede
band met de Familie Boesveld die de kermis in de Veen organiseert, zijn wij hier altijd blijven komen. Dus dit jaar voor de 20ste
keer!’
Hoe lang duurt het opbouwen? ‘Het opbouwen duurt 2 uur.
Maar dat is het makkelijke gedeelte. Met het uitpakken en aanvullen van de prijzen, het schoonmaken en het onderhoud zijn
we een volledige dag bezig.’

Zeg eens William, wat is
nou eigenlijk de beste
tactiek om te winnen?
‘Ja, heel vaak spelen natuurlijk, haha. Maar voor de Veenders wil ik wel een tipje van
de sluier oplichten. De beste tactiek is om een hoekje
gooien. Eerst tegen de zijwand, dan tegen de achterwand. Met de juiste snelheid valt ‘ie altijd in rood of blauw.’

Oefen je zelf vaak? ‘Ik moet het spel blijven spelen. Soms word
ik ook wel eens uitgedaagd en moet dan wel even laten zien wie
de kamelenbaas is.’
Hoe hard gaat een kameel als die gaat lopen? ‘Als je in geel
rolt gaat je kameel 1 stap vooruit. In blauw 2 en in rood 3 stappen. Hij gaat altijd even hard, ongeacht de afstand. Maar blijf
mikken op die rode!’

MIJN KERMISMOMENT
Don en Wendy de Jeu:
‘Na jarenlange deelname
weet je dat er maar 1 echt
hoogtepunt is: Het Corso. Elk
jaar kijken we die met onze
beste vrienden op dezelfde
plek. Als ‘ze d’r an komme’ dan
nemen we een brandewijn
met suiker. Lachend kijken we naar thema’s, steekwerk en de
humor. Voor de Haven hebben we in 2010 met Klavan een
kar gemaakt om Wendy in het corso ten huwelijk te kunnen
vragen. In 2016 is een kar opgetuigd met De Stamgasten ter ere
van ons 12,5 jaar kasteleinschap, het 140 jarig bestaan van het
café en het jubileum van De Stamgasten.’
Tamara Smeele: ‘Met z’n drieën in de Polyp! Dat was een
behoorlijke uitdaging om na 10 jaar weer in iets te stappen wat
hard ronddraait. En dat speciaal voor je dochter…’
Familie Van der Geest: ‘Rondom ons café De Pepersteeg,
zowel op straat als in de tent, is iedereen bezig om zijn of haar
kermis zo leuk mogelijk te maken. Daar hebben we 30 jaar met
veel plezier aan meegewerkt. We willen iedereen bedanken
voor de prachtige jaren die we met elkaar hebben beleefd. Van
deze foto’s krijgen we nog altijd kippenvel!’
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WA RM ERD A M
Noordplein 14 | Roelofarendsveen | 071 3317651
Händelplein 27 | Nieuw-Vennep | 0252 687552

Wij wensen iedereen een gezellige Kermisweek
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Nieuw Vennep

www.hotelderustendejager.nl

0252-629 333

PROOST!

WE WENSEN JE EEN SOLID KERMIS

WWW.SOLIDRENTAL.NL

WWW.SOLIDINSTALL.NL

