
     Hans van Tol
  “Ik word nog steeds herkend
              door Man Bijt Hond”

ORANJE
FEESTEN

2019
13 t/m 22 SEPTEMBER

     Fred Smok
   “Jongens, wat is het
              een mooi spel”

     Thijs van Berkel
  “Ik hou heel veel van kermis,
ik denk dat kermis ook van
       mij houdt’’

     Familie Demuijnck
   “Iedereen is zo vrolijk,
vriendelijk en vol energie!”

THIJS
A L  4 0  J A A R  K E R M I S
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VOORWOORD
WELKOM BIJ DE ORANJEFEESTEN 2019

Vorig jaar hebben we het programmaboekje in een nieuw en ruimer 
jasje gestoken om u nog beter te informeren over het reilen en zeilen 
rondom de feestweek. We hebben veel positieve reacties mogen ont-
vangen, dus we gaan verder op de ingeslagen weg. 

Naast het volledige programma vindt u mooie verhalen van onder andere 
kermisexploitant Hans van Tol, die al bijna 30 jaar met de Turbo Polyp rond-
reist. Of Thijs van Berkel, een ‘die hard’ Kermisganger bij wie er Kermisbloed 
door zijn aderen stroomt! Neem de broers die Café Hogenboom runnen en 
daardoor de Oranjefeesten vanaf de andere kant (van de bar) beleven. Ook 
het mooie verhaal van de familie Demuijnck, die sinds 2016 in Roelofarends-
veen woont, is absoluut de moeite van het lezen waard! Ze zijn inmiddels 
helemaal ‘geïntegreerd’ en besmet geraakt met het kermisvirus.

Dankzij de inzet en onvoorwaardelijke medewerking van de Gemeente, het 
bedrijfsleven, de horeca, verenigingen en vrijwilligers zijn we er weer in ge-
slaagd om een mooi en bomvol programma neer te zetten. Natuurlijk zal het 
Kermisterrein zoals gebruikelijk tot de nok toe gevuld zijn met het mooiste 
vermaak voor jong en oud, met misschien wel een ‘wereldprimeur’! 

Verheugen kan ik mij op het hoogtepunt van de Oranjefeesten; het Jeugd-
bloemencorso op zaterdag! Ook dit jaar kan de jeugd kosteloos meedoen 
met een opgestoken fiets, skelter of karretje. Er is voldoende hulp aanwezig 
om er een prachtige creatie van te maken. Voor alle jonge deelnemers is er 
een prijs en de felbegeerde vrijkaartjes voor een ritje in een kermisattractie. 
Natuurlijk zijn er ook weer geweldige praalwagens van scholen, verenigin-
gen, vriendengroepen, straten en bedrijven. En ik weet zeker dat de politiek 
in Kaag en Braassem ook dit jaar weer verschillende groepen heeft weten te 
inspireren om met ludieke onderwerpen en scherpe teksten de lachers op 
de hand te krijgen. Hoe je mee kunt doen? Je leest er alles over op pagina 
57 t/m 59. 

Na een lidmaatschap van maar liefst 20 jaar stopt Eef van Haastrecht dit jaar 
als lid van het Oranjecomité. Naast de algemene activiteiten rondom Ko-
ningsdag en de Oranjefeesten heeft Eef zich 20 jaar ingezet voor de wandel-, 
speur- en fietstochten en alles wat met paarden te maken heeft. Met een 
beetje rekenwerk levert dat na 20 jaar 400 km wandelen en 2.000 km fietsen 
aan op! Eef bedankt voor je jarenlange inzet en we zullen je, geheel volgens 
traditie, uitzwaaien tijdens het Bloemencorso. Gelukkig hebben we dit jaar 
de gelederen kunnen versterken met Vincent Prins, die inmiddels zijn draai 
gevonden heeft binnen het Comité.

Alles wat je wilt weten over de Oranjefeesten vind je op www.oranjecomite.
eu en onze Facebookpagina facebook.com/OC Juliana. En vergeet niet je 
allermooiste kermisfoto’s te uploaden via onze site zodat je ook anderen kunt 
laten meegenieten van jouw belevenissen. Hebt u een vraag of opmerking? 
We zijn bij alle activiteiten herkenbaar aanwezig en we hebben een speciaal 
telefoonnummer tijdens de feestweek. De gegevens vindt u links op deze 
pagina.

Namens het Oranjecomité wens ik u een geweldige week!

Met vriendelijke groet,
Jeroen van der Geest - Voorzitter

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 36) 

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 (13 t/m 22 september): 
06 517 837 44 

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”. 

Vormgeving en druk: PIMPrint
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PROGRAMMA OVERZICHT
FEESTWEEK VAN VRIJDAG 13 SEPTEMBER T/M ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019

TIJD EVENEMENT PLAATS PAG

Vrijdag 13 september
20.00 uur Frisdance SplotsZ Roelofarendsveen 5 

Zaterdag 14 september
12.00 uur Kermismarathon Bona Rock Schoolbaan 7
 around SplotsZ Run Roelofarendsveen

Zondag 15 september 
10.00 uur Kermis Streetkarting Gemeentewerf Veenderveld 9 
11.15 uur Kermisviering Petruskerk 9
12.00-17.00 uur Winkels geopend Noordeinde, Noordplein, Noordhoek 11
13.00-17.00 uur Straattheaterfestival Uitkaik Noordeinde, Noordplein, Noordhoek 11
14.00 uur Ponystappen Parkeerterrein naast Plus 13
17.00 uur Stappen met steppen Door gehele dorp 13

Maandag 16 september
19.00 uur Rabo Oranjeloop Noordeinde en Noordplein 15
19.00 uur Finale Oranjebiljart Café Heemskerk (Jan Punt) 17
20.00 uur  Oranje Dartstoernooi ‘t Veen eten & drinken 19

Dinsdag 17 september
19.45 uur Taptoe Voetbalvereniging DOSR 21
20.00 uur  Oranje Bridgedrive Restaurant Wagenaar 23
20.00 uur Kermis Tafelvoetbaltoernooi Tafeltennisvereniging de Treffers 23

Woensdag 18 september
13.30 uur Kermistoernooi Sjoelen ‘t Veen eten & drinken 25
14.00 uur EFM Luchtkussenfestival Landijsbaan Oude Wetering 25

Donderdag 19 september
14.15 uur Feest in Jacobus Dienstencentrum Jacobus 29
19.00 uur Verenigingenmanifestatie Westmeerlaan naar kermisterrein 29
± 20.00 uur Kermisterrein geopend (na optocht) Parkeerplaats DOSR 33

Vrijdag 20 september
10.00 uur  Ballonnenoptocht Vanaf Kiem en Gogherweide
  naar kermisterrein 45
11.00 uur Kermisterrein geopend Parkeerplaats DOSR 33
14.00 uur Wandelspeurtocht ‘t Veen eten & drinken 47
14.00 uur Viswedstrijd (jeugd) Gerberastraat, visvijver 47
14.00 uur Seniorenschuurfeest Wesselman Flowers, Sotaweg 51 51
15.30 uur De Scheppers van de Notre Don Nabij Café de Haven 35
20.00 uur  Lampionnenoptocht Vanaf Kiem en Dotterbloem
  naar Kermisterrein 55

Zaterdag 21 september
10.00 uur Jeugdbloemencorso Rondgang door het dorp 57
12.00 uur Kermisterrein geopend Parkeerplaats DOSR 33
13.00 uur  Minifestival Veens Verbond Noordhoek 39
± 13.30 uur  Prijsuitreiking Corso Nabij Café Hogenboom 57
14.00 uur PK Tonknuppelen Voetbalvereniging DOSR 61
14.00 uur Tobbetje Steken Voetbalvereniging DOSR 65
22.30 uur Vuurwerkspektakel Voetbalvereniging DOSR 65

Zondag 22 september
09.00 uur Ontnuchteringswandeltocht ‘t Veen eten & drinken 69
ALGEMEEN De spelregels van de Oranjefeesten  43
 Informatie Oranjecomité  + website  1+ 36*D
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Openingstijden kermisdagen:
Vrijdag 20 september tot 21.00 uur

Zaterdag 21 september van 16.00 uur tot 21.00 uur

Wij wensen jullie een plezierige kermis! 

Meer dan 150 auto’s op voorraad, kijk op www.autoverdel.nl
Zuideinde 29c Roelofarendsveen

Wij wensen u een
gezellige kermis!
Wij wensen u een
gezellige kermis!
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FRISDANCE MET DJVM
VRIJDAG
13 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

Frisdance wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Met een tussenpauze van een jaar trappen we de Oranjefeesten voor de 5e keer 
samen met VJR en SplotsZ offi  cieus af met Frisdance! Vanwege dit lustrum pak-
ken we groots uit met het 15-jarige supertalent Daan Joey van Marle beter 
bekend als DJVM.

Op 10-jarige leeftijd had hij zijn eerste DJ-les, waarna hij ze-
ker wist dat hij een DJ en producer wilde worden. Inmiddels 
timmert DJVM hard aan de weg met de release van zijn eigen 
single ‘Don’t You Think Like That’ en optredens op grote eve-
nementen zoals ADE (Amsterdam Dance Event), Dutch Valley 
en We Are The Future. Eind vorig jaar draaide DJVM voor een 
publiek van 50.000 mensen nog een indrukwekkende set op 
het ISY Music Festival in China, waar hij als jongst geboekte ar-
tiest ooit in de line-up stond met oa Martin Garrix en Armin van 
Buuren. Nederlandse media zien DJVM al als de nieuwe Martin 
Garrix, en hoe vet is het als jij later kunt zeggen: ‘ik heb hem al 
op zien treden in mijn eigen dorpie, toen hij nog maar 15 was’!

Natuurlijk is Frisdance niet compleet zonder lokale uitblinkerzzz. 
Dit jaar zorgt de DJake voor de vetste beats in combinatie met 
diverse bekende top 40 krakers in een hip jasje. Dit Leimuiden-
se talent heeft al op heel wat regionale events een lekkere set 
neergezet en zorgt er deze avond voor dat jullie de voetjes niet 
in bedwang kunnen houden.

FRISDANCE is voor de jeugd van groep 6 t/m 15 jaar en duurt van
20.00 uur tot 23.00 uur.

Kaartjes zijn voor 4 euro (inclusief 2 drankjes) te koop bij Veenerick aan het 
Noordplein. Voor vaders en moeders is de toegang tot Splotsz deze avond na-
tuurlijk ten strengste verboden, maar nieuwsgierige papa’s en mama’s worden 
vanaf 22.30 uur buiten opgevangen met een bakkie leut en een keurige koek!

Locatie: SplotsZ

Brigitte van Haalem: Sinds enkele ja-
ren fotografeer ik tijdens het Senioren 
Schuurfeest. Iedereen geniet, iedereen 
lacht, iedereen zingt uit volle borst 
mee en er wordt zelfs gedanst. De vrij-
willigers lopen er met hun karretjes 
met grote glimlach tussendoor om de 
gasten te voorzien van een hapje en 
een drankje. En als het even kan lopen 
ze net zo enthousiast mee met de po-
lonaise, wat een toppers! 

Familie Van der Meer: Groot feest! 
Zelfs als het regent. Op het Zuideinde 
maakt het ons niet uit en zingen wij 
uit volle borst mee met de krakers van 
Hollandse bodem.
Ieder jaar, zodra de corso voorbij is, ko-
men de kratten bier uit de schuur en 
vieren wij ons feestje. Het wordt nog 
mooier wanneer de corsokarren op de 
terugweg naar de stalling een pitstop 
maken.

MIJN KERMISMOMENT!
Mathé Olyerhoek: Als je op zaterdag bij DOSR bent geweest en dan via het tun-
neltje bij Schouten omhoog loopt. Je kijkt dan richting de Langeweg over een 
feestende mensenmassa in de volle najaarszon. Genieten!
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Haarspecialist voor:
- dun haar
- alopecia
- chemotherapie & bestraling

Hair extensions voor 
verlenging & volume

Kunst- en echt haar haarwerken

wendykapsalon.nl | 06 517 195 08 | Floraweg 61 | Roelofarendsveen

steunpunt stichting haarwensen

Bel of mail
voor een

vrijblijvende 
afspraak

een hele fijne
kermis

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

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

IVO VAN KLINK  
06 460 621 96

071 - 331 7030  -  INFO@WERELDAUTO.NL  -  WWW.WERELDAUTO.NL

CONSERVENWEG 1  -  2371 DT ROELOFARENDSVEEN

UW SPECIALIST VOOR: 

APK, ONDERHOUD & SERVICE
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BONA ROCK AROUND SPLOTSZ
KERMISMARATHON

ZATERDAG
14 SEPTEMBER
middag 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 12 april 
om 19.00 uur en net als vorig jaar had binnen een paar uur het maximale aantal 
van 140 teams zich ingeschreven. Deze unieke en ludieke marathon is onver-
minderd populair. Het Oranjecomité feliciteert de marathongroep van Plantaris 
van harte met de 18e editie van deze One en Only marathon!

Wederom een prachtig thema dit jaar: rockmuziek!
Rock ’n Roll had zijn hoogtepunt in de jaren ’50 en ’60. Maar 
nog steeds is het razend populair en staat de Top 2000 er vol 
mee. Het zal niet zo moeilijk zijn een fl itsende outfi t bij dit 
thema op te snorren en ook qua teamnamen zal er voldoen-
de inspiratie zijn geweest. Het parcours gaat door een wijk 
waar de marathon nog nooit gehouden is, dus de aanwo-
nenden zullen letterlijk (en fi guurlijk) staan te springen om 
de lopers aan te moedigen en er een gezellig loopfeest van 
te maken.
Vanaf ‘ de Bona’ slalommen we naar de Top of the Rock, waar 
een onvergetelijke passage wacht in het Rockpaleis SplotsZ, 
een locatie waar bijna iedere Veender wel eens is ‘vreemd-
gegaan’.

Dennis van Berkel, Veender en lid van Plantaris, was vorig jaar de snelste in-
dividuele marathonloper. Hij liep De Kluun Veuruut Dur ‘t Kruud Marathon in 
3:13:42 en was daarmee slechts 76 seconden sneller dan de nummer twee. De 
achtervolgers komen steeds dichterbij! We zullen het weer met spanning gaan 
beleven. Bij de dames was Ultraloopster Wilma Dierx de snelste loopster met 
een tijd van 4:01:21. Het snelste estafetteteam van vorig jaar was “TKN-team Pas 
Op! Zwak IJs” uit Nieuwkoop in een toptijd van 2:35:49.

https://oneenonly.nl/oeno/

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: Rockmuziek, Rock ’n Roll, dansen, muziek, bandjes en ga maar door.

Start: Zaterdag 14 september 2019 om 12.00 uur. Bonaventura college, Schoolbaan 1

Parcours: De start is op de Schoolbaan waarna de lopers via een bochtig parcours richting het tunnel-
tje lopen en via een passage in SplotsZ ditzelfde tunneltje weer doorkruisen. Vervolgens weer richting The 
School of Rock.

Verzorging: Water, thee, sportdrank, fruit (elke ronde beschikbaar). Kleedruimten (onbewaakt) en douche-
gelegenheid aanwezig.

Deelnemersaantal: Er is ruimte voor 140 teams en ongeveer 40 marathonners. De inschrijving voor de 
estafetteteams is vol, maar vorig jaar waren er de laatste week nog 8 uitvallende teams. U kunt nog wel 
inschrijven voor de individuele marathon.

Prijzen: De gefi nishte marathonners ontvangen een medaille en een certifi caat. 
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 er een extra prijs voor het best verklede estafetteteam (ook 1, 2, 3). 
Aan het eind van de (estafette)marathon ontvangt iedereen een verrassing. 

Minimumleeftijd: De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar. 
Jongere deelnemers verwijzen wij naar de Rabo Oranjeloop van maandag 16 september. 
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Noordeinde 15 - 2371 CM Roelofarendsveen - Tel. (071) 331 60 56
facebook.com/�rstlady.roelofarendsveen

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

Persoonlijke 
 zorg & aandacht

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

Zuidweg 12 • 2375 AP Rijpwetering • vanzeiluitvaartverzorging.nl

www.efmbv.nl

Veenderveld 2
2371 TV Roelofarendsveen

Tel. 071 331 22 23
Fax 071 331 40 75

E-mail info@efmbv.nl

De Lasso-Zuid 5 | 2371 EV Roelofarendsveen
T  071 3314378    E info@johlexbouw.nl  I www.johlexbouw.nl

De Lasso-Zuid 5 | 2371 EV Roelofarendsveen
T  071 3314378    E info@johlexbouw.nl  I www.johlexbouw.nl

De Lasso-Zuid 5 | 2371 EV Roelofarendsveen
T  071 3314378    E info@johlexbouw.nl  I www.johlexbouw.nl

Wij wensen iedereen een hele fijne kermisweek!
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KERMISVIERING PETRUSKERK
ZONDAG
15 SEPTEMBER
ochtend 11.15 uur

Ook dit jaar houden we traditioneel de Kermisviering in de Petruskerk, dit jaar 
alweer voor de 13e keer! Wat is er niet mooier om de feestweek in eenheid 
en verbondenheid te beginnen met een sfeervolle Eucharistieviering. U bent 
dan ook allen van harte uitgenodigd om dit mee te vieren. Het thema zal zijn:
‘Feest en Vrolijkheid’! 

KERMIS KART EXPERIENCE
ZONDAG
15 SEPTEMBER
ochtend 10.00 uur

Het is weer voorbij die mooie zomer… Heerlijk vakantie gevierd, lekker gezwom-
men, af en toe een beetje bingewatchen en natuurlijk gewoon Max Verstappen zien 
racen en punten zien pakken. Inmiddels komt alles weer op gang. Je moet je rommel 
weer opruimen, de trainingen van voetbal, hockey, tafeltennis of onderwaterdam-
men zijn weer begonnen en de start van het nieuwe schooljaar komt er ook weer 
aan… ZUCHT! Maar gelukkig is de Kermis in zicht!

Met dank aan de Gemeente Kaag en Braassem, mogen we de Gemeentewerf op het 
Veenderveld weer omtoveren tot kartbaan. In samenwerking met een professioneel 
bedrijf zorgen we voor een nieuw parcours. In heats van 8 minuten ga je met 9 an-
deren tegelijk de baan op en moet je zorgen dat je de snelste tijd neerzet. Door de 
steun van Auto Verdel en Autobedrijf van Ruiten kunnen we een heat karten voor 
iedereen betaalbaar en toegankelijk houden.

Vorig jaar scheurden ruim 130 coureurs over het terrein. Ronkende motoren, pie-
pende banden en inhaalacties waar Vettel nog een puntje aan kan zuigen. En jij kunt 
erbij zijn! Sterker nog, je mag je eigen skills laten zien! Inschrijven kan via onze web-
site, gewoon alleen of met je vrienden of vriendinnen. Wij zorgen er dan voor dat je 
tegen elkaar gaat strijden. 

Streetkarting wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Pastor B. Bosma 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 allerkleinsten crèche. Trekt u iets oranjes aan om die 
eenheid en verbondenheid te laten zien? Daarna gaan wij onder de vrolijke noten van ‘De Accordeon Fanfare 
DAF-XL’ o.l.v. Wim Loos naar het Noordplein, waar koffi  e, thee en limonade klaarstaat met iets lekkers erbij. 

Het Oranjecomité bedankt Anneke Rietbroek voor de organisatie en hoopt dat ze dit nog jaren met enthou-
siasme wil voortzetten. 

Het karten is speciaal voor jongens en meiden in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar. Vul het inschrijff ormulier in en 
plaats van je inschrijving een leuke selfi e op insta of deel het via Facebook. De leukste selfi e krijgt uiteraard een 
gratis rondje karten! Bij de 200 inschrijvers zitten we vol, en VOL=VOL. We kunnen helaas niet meer deelnemers 
kwijt in 4 uur.

Neem je identiteitskaart (ID) mee, we controleren namelijk streng. De starttijden zullen worden bekendge-
maakt via onze website. Uiteraard hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, maar lees ook even 
de wedstrijdreglementen op de website.

Inschrijven alleen mogelijk via www.oranjecomite.eu/kermiskarten

Inschrijven kan tot en met woensdag 11 september. Vanaf donderdag 12 september komt je starttijd op de 
website te staan. We vragen je minimaal 15 minuten voor je starttijd te melden in de pitstraat. Dan kun je je 
inschrijven, betalen, de instructievideo bekijken, je helm aantrekken en je mentaal voorbereiden op de heat. 
Zitten we niet vol, dan kan je natuurlijk gewoon langskomen en hoor je bij de kartbaan wanneer je mag racen.

Vanaf 10.00 uur zijn je ouders, opa, oma, broertje, zus en alle andere supporters ook van harte welkom! Deel-
name op eigen risico, iedere deelnemer is net zoals bij iedere kartbaan verplicht om een verklaring voor eigen 
risico te ondertekenen.

Indien de beschikbaarheid het toelaat, is het tussen 13.00 en 14.00 uur mogelijk om 
te karten voor personen ouder dan 17 jaar. Dus race lekker tegen je pa, je oom, je 
moeder of je oudere broer of zus.

Locatie : Gemeentewerf Veenderveld 
Leeftijden : 13 t/m 17 jaar 
Datum : Zondag 15 september 
Tijd : 10:00 tot 14:00 uur
Inschrijfgeld : € 5,- (8 minuten karten)
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nog veel meer

aanbiedingen

in onze winkel 

tijdens de

koopzondag

Buitenverkoop Sportschoenen

korting tot 70%korting tot 70%

KOOPZONDAG 15 SEPTEMBER

Iedereeneen gezelligekermis!

Iedereeneen gezelligekermis!

Andrea  |  Faye  |  Madelon  |  Femme  |  Anne | Vivienne  

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

een bonte verzameling 
STRAATTHEATER
zondag 15 september
van 13.00 tot 17.00 uur
Met o.a. RopeTheatre, Funkie Frieda, Piepschuim, 
levend standbeeld, poppenkast, dans, workshop, 
Repair Kid, div. muziekoptredens, poëzie en... 
wie loopt daar nou??

Noordeinde, -hoek & -plein in Roelofarendsveen

De winkels zijn open: 12.00- 17.00

Zuideinde 25 - 2371 BP Roelofarendsveen
Tel.: 071-3312395 - Mobiel: 06-54347920

info@wesselmanbouwbedrijf.nl
www. wesselmanbouwbedrijf.nl

Fijne kermisweek!

Schilderswinkel Hein Schoo
Langeweg 14, 2371 EG Roelofarendsveen, T: 071 3312911

Professionele 
spullen voor 

uw DHZ-klus!
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UITKAIK
STRAATTHEATERFESTIVAL

De Uitkaik, het meest bizarre, te gekke, leuke, ontroerendste en muzikaalste 
straattheaterfestival van Kaag en Braassem, zorgt ieder jaar weer voor een ge-
zellige, 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-programmafl yer, 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.

• Laat u weer verrassen door de altijd weer prachtige Living Statue-act van 
John Hoogenboom. Al vele prijzen gewonnen. Is het nu een pop of is het 
echt? En dan die knipoog!

• Funky Frida; een combinatie van clownerie, fysiek theater en comedy.
Een visuele voorstelling, maar dan één waarin ook wordt gesproken.

 Kindvriendelijk, maar ook scherp en stout...

• Wie loopt daar nou? St. Theodulfus verrast het publiek met uitgesproken 
karakters die zich overal tegenaan bemoeien en een gesprekje beginnen, wil 
ik dat eigenlijk wel..?

• Repair Kid in samenwerking met Verdel ICT & Media. Voor jonge uitvin-
ders en techneuten. Maak uit de stapel onderdelen de leukste creaties. Voor 
alle Willie Wortels uit Kaag en Braassem.

• In Jos Art workshop gaan we jullie leren tekenen. Goed kijken en tien keer 
doen..  Hé dat kan ik ook! Dus kom erbij en laat zien wat je kan!

• Dichten met Lotte. Lotte laat jullie kennismaken met poëzie in het alge-
meen en het korte gedicht in het bijzonder. Luister en geniet!

• Een vrolijke, fl exibele voorstelling: een ode aan het publiek! In PoptOp van 
Piepschuim krijgt elke bezoeker zijn eigen taak en rol. Want een theater zon-
der publiek is als een zwembad zonder water.

• SplotsZ is weer opgedroogd na de 24 uur van SplotsZ en zet het seizoen 
voort met een knallende opening door middel van diverse muziek- en thea-
teroptredens op het SplotsZ-podium.

• Het kleinste theater voor de allerkleinsten. Fritsie Duikelaar vertelt met zijn 
poppen de allermooiste poppenkastverhaaltjes. Ademloos kijken en schate-
ren van het lachen.

Ook aanwezig op de Uitkaik: Muziek van Qizum en de De Ringvaartzangers, 
Scala, Zorgtuin De Tas met een lekker bakkie koffi  e in de Huigslotertuin,  Rope 
Theatre en nog véééél meer!

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 15 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.

ZONDAG
15 SEPTEMBER
middag 13.00 uur

Impressie 2018

Rope Theatre

Uitkaik 2019 wordt georganiseerd door 
Stichting WIJ Presenteert, Winkelhart

Roelofarendsveen en Oranjecomité Juliana

John Hoogenboom

Funky Frida
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WATERSPORTCENTRUM BRAASSEMERMEER

Uw thuishaven!

Vaste- en passanten ligplaatsen
met alle voorzieningen

Plantage 91 - Oude Wetering
071 3314002 - 06 53207051

www.jachthaven-wb.nl

Plantage 87  |  2377 AE Oude Wetering  |  071 542 77 33  |  info@plantage87.nl  |  www.plantage87.nl

Wij wensen u een fijne kermis!

EVENTS EN SOLEXVERHUUR
WWW.PAAL7.NL

RUIL JE STEP IN 
VOOR EEN SOLEX!
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PONYSTAPPEN
IN HET STRODORP VAN HOOGENBOOM RUITERSPORT

Tijdens de Oranjefeesten kunnen de pony’s van Hoogenboom Ruitersport 
natuurlijk niet ontbreken! Na het succes van afgelopen jaren is Hoogenboom Rui-
tersport weer aanwezig met allerlei paardenvermaak op de parkeerplaats naast 
Plus van Dijk. Iedereen kan kennis komen maken met onze lieve pony’s. Even 
Daan een dikke knuffel geven, 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 maken? 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!

ZONDAG
15 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

STAPPEN MET STEPPEN
KROEGENTOCHT OP DE STEP

Samen met de vier vaste kroegen én met gelegenheidskroeg Wagenaar is er 
vorig jaar een fraai parcours uitgezet. Met groepen van 50 steppers en 3 oranje 
begeleiders hebben we 5 kroegen aangedaan. Het weer was goed, de sfeer was 
fantastisch en alle 250 steps zijn weer netjes teruggebracht!

Steppen is nog steeds razend populair. Eind juli waren zelfs alle 250 steps al 
vergeven, dus helaas kun je niet meer inschrijven (of er moeten steppers zijn 
gestopt). 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 evalueren en vooruit te blikken op de volgende 
etappe. Onder het genot van een stukje livemuziek, je favoriete DJ en een ijskou-
de 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 inleve-
ring van een volle stempelkaart een frisse verrassing bij de startkroeg.

ZONDAG
15 SEPTEMBER
middag 17.00 uur
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Kom je ook naar
de Rabo
Oranjeloop?
PinPin is er bij!
Op maandag 16 september
geeft PinPin het startschot
bij de Rabo Oranjeloop. Tot
dan! 

Meer weten over Rabo PinPin?
www.rabobank.nl/pinpin

Namens de dames van Alkemade Makelaardij ;)

Fijne Kermis!

Noordplein 16 | Roelofarendsveen | 071-3316438 | info@AlkemadeMakelaardij.nl | www.AlkemadeMakelaardij.nl
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RABO ORANJELOOP
Hebben jullie de Oranjeleeuwinnen ook zo zien rennen in Frankrijk? Dat kunnen 
jullie toch ook wel? Doe lekker mee met de Oranjeloop over het Noordeinde, 
waar het publiek rijendik 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 100 cent je startnummer 
op te halen. Rond 18.45 uur starten we met een goede warming up verzorgd 
door de dames van More Motion. Na de warming up zal PinPin van sponsor 
Rabobank Groene Hart Noord het startschot geven.

Vorig jaar waren Tygo Kompier en Guilia Bernardon de trot-
se winnaars op de 2 kilometer. Bij de 6 kilometer lieten John 
van Laar en Féline van klink iedereen achter zich. Jacco 
Cats was de snelste 10 kilometerloper bij de heren. Els Tijsen 
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. 
Kate Koedam was de mooist verklede deelnemer en Fylène 
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. Na de finish is er voor alle deelnemers 
een herinnering en voor de jeugdige deelnemers hebben we een lekkere verfris-
sende verrassing op een stokkie.

Inschrijven vanaf 18.00 uur in de achterzaal van café Jan Punt.
Deelname 1 euro
De start door PinPin is om 19.00 uur.
( De 6 en 10 km staten om 19.05 uur i.v.m. de veiligheid.)

Het parcours loopt vanaf de Noordhoek-Noordeinde-keerpunt bij de
Arendshorst en weer terug via het Noordplein.

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 43)

MAANDAG
16 SEPTEMBER
avond 19.00 uur

De oranjeloop wordt mede mogelijk
gemaakt door Rabobank Groene Hart Noord
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Praxis Automation

wenst iedereen

een fantastische

kermisweek !

www.praxis-automation.com

DE HELE FEESTWEEK GELDIG VAN 14 T/M 22 SEPTEMBER
2e BROEK HALVE PRIJS
KORTING OP DE ADVIESPRIJS VAN HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL - ACTIE ENKEL GELDIG IN ROELOFARENDSVEEN
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ORANJEBILJART
FINALES KAMPIOENSCHAPPEN 2019  (CAFÉ JAN PUNT)

MAANDAG
16 SEPTEMBER
avond 19.00 uur

Finale Driebanden tussen:

Witteman - De Jong: 
Paul Witteman, Piet Witteman,
Leo de Jong
Medeklinkers: Ger van Klink,
Hans van Klink en Joop van Klink 

Finale Libre tussen:

De Sport:
Jos Heemskerk, Wil van der Veer,
Leo Olijerhoek, Kees van Zanten
De vier Jees
Jos van Berkel, John Schakenbos, 
Jos van der Tang, Jos Hölscher

Ruiten Foodpack is een familiebedrijf met meer dan 
135 jaar ervaring in het conserveren en verpakken van 
voedsel in alle verschijningsvormen. Vanuit die rijke ba-
sis hebben we onszelf ontwikkeld tot een professione-
le 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!

VEENS FAMILIEBEDRIJF VIERT KERMIS
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Veel mensen zullen de verloren halve fi nale van Ajax tegen Tottenham Hotspur 
in de Champions League nog op het netvlies hebben staan. Ajax sneuvelde in 
de slotseconden en miste daardoor de fi nale van het Miljardenbal.

Het Oranjecomité doet traditioneel ook mee met de Oranjebiljartkampioen-
schappen en stormde dit jaar, net als Ajax, via een tweede plek in de poulefase 

door naar de halve fi nales van het Veense Biljartbal. Anders dan bij 
Ajax verloren wij niet in de slotseconden van de partij, maar werd de 
strop gedurende de wedstrijd steeds strakker om onze nek getrokken. 
De eerste van de drie partijen ging nog naar het Oranjecomité, maar 
daarna hadden we niets meer in te brengen.

De vier Jees staan dit jaar dus terecht in de fi nale en spelen tegen De 
Sport, genoemd naar één van de speellocaties van het Oranjebiljart. 
Leuk detail is dat beide teams in de fi nale Libre dit jaar voor de eerste 
keer meedoen en nu direct om het eremetaal gaan strijden!

De voorrondes van de Oranjebiljartkampioenschappen zijn eind april van start 
gegaan. Bijna 40 teams van minimaal 4 personen zijn de strijd met elkaar aan-
gegaan om een fi naleplaats bij het Libre of het Driebanden te bemachtigen. 
Natuurlijk heb je de fi naleavond al maanden geleden in je agenda geblokt en is 
het eigenlijk vanzelfsprekend dat je op je fi etsie 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 mo-
gen nemen beschikbaar gesteld door Sjaak de Haas. 

Namens het Oranjecomité bedanken wij de deelnemende biljartlocaties. Spe-
ciale dank aan Bart Hogenboom, Arie Schoenmaker, Tom van Beek, Jos de 
Jong en Ko van Graas voor de geweldige organisatie. Laatstgenoemde houdt 
zeer nauwkeurig de website www.oranjebiljarten.nl bij, waar iedereen te allen 
tijde de standen kan bekijken. 
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Veenderveld 13, 2371 TS  Roelofarendsveen

T (071) 332 01 10

vinkinstallatiegroep.nl

• service & onderhoud;
• duurzame technieken.

• klimaatinstallaties; 
• sanitaire installaties; 
• elektrotechniek; 

Totaal Installateur 

Fijne kermis!

Veerstraat 15, 2377 AL Oude Wetering
info@administratie1015.nl - www.administratie1015.nl 

Noordplein 14  |  Roelofarendsveen  | 071 3317651   
Händelplein 27  |  Nieuw-Vennep  |  0252 687552

WARMERDAM

Feestje?Kijk eens opwww.gallwarmerdam.nl/kermisvoor extra Kermisakties!

Feestje?Kijk eens opwww.gallwarmerdam.nl/kermisvoor extra Kermisakties!sssss!

Kom genietenop ons terrastijdens de Uitkaik!

Kom genietenop ons terrastijdens de Uitkaik!
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ORANJE DARTSTOERNOOI
In tijden dat Raymond van Barneveld openlijk twijfelt over zijn toekomst en
Michael van Gerwen daar helemaal klaar mee is, is darten nog ongekend popu-
lair in Roelofarendsveen en omstreken. Er wordt door verschillende teams op 
hoog niveau pijltjes gegooid op de vele dartborden in de lokale horeca, voetbal-
kantines of gewoon thuis in de bijkeuken. 
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 dartswalhalla van 
Niels Hoogenboom opent deze avond speciaal haar deuren en biedt iedereen 
de kans om mee te doen of te komen kijken.

Vorig jaar waren er 42 dartfanaten naar ’t Veen gekomen, waaronder natuurlijk de 
bekende Veense Toppers. Maar ook nieuwe kanshebbers die de competitiestrijd 
wel eens wilden aangaan waren van de partij. Door de hoge opkomst werden de 
best-of-fi ve wedstrijden in een knock-out systeem gespeeld. Na de eerste ronde 
werd het toernooi in een winnaars- en een verliezersronde uitgespeeld. In de 
winnaarsronde ging het tot het uiterste in een beslissende 5e leg van een partij. 
Uiteindelijk won Barend Vreeken de verliezersronde en ging Johan van Velzen 
er wederom met de eerste prijs in de winnaarsronde vandoor. René de Jong 
had met een 146-fi nish de hoogste uitgooi van de dag. In totaal is er tijdens het 
toernooi 13 keer 180 gegooid.
Wil je dit ook een keer meemaken en het rooie hartje raken? Haal je pijlen uit het 
vet en fi ets pijlsnel naar ’t Veen eten & drinken voor een gezellig avondje darts. 

Door het Oranjecomité worden prijzen beschikbaar gesteld voor zowel de win-
naars- als verliezersronde. 

Vanaf 19.00 uur zijn zowel spelers als supporters van harte welkom.

MAANDAG
16 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

Zoals de meeste vaste klanten van Henny’s Rits wel weten, is op 7 juni de nieuwe 
winkel in Roelofarendsveen geopend. Na ruim 20 jaar gevestigd te zijn geweest 
aan het Noordeinde, werd het tijd voor iets nieuws en verhuisde de kleding-
winkel naar het nieuwbouwgedeelte aan de Centrumoever 13-15. Tegenover 
Action en Vomar.

Filiaalmanager Roelofarendsveen:
‘We hebben de uitstraling van de winkel fl ink aan-
gepakt en in een hip jasje gestoken. We kunnen dan 
ook met gepaste trots vertellen dat het er enorm 
goed uitziet! Uiteraard kan men nog steeds bij ons 
terecht voor het hele gezin en bieden wij nog steeds 
de vertrouwde service. Ook hebben we dezelfde 
collectie van de merken die klanten gewend zijn bij 
ons. De winkel is iets meer gericht op presentatie, 
waardoor het nog leuker is om zelf rond te snuff elen. 
Maar natuurlijk staat, indien gewenst, ons personeel 
klaar met deskundig advies!’

Mocht je nog geen bezoek hebben gebracht aan de vernieuwde winkel van Henny’s 
Rits, dan zou je dat zeker eens moeten doen! Vanaf heden is de winkel zelfs ook elke 
zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Mogelijkheden genoeg om bij Henny’s Rits te komen shoppen!
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    NIEUWE WINKEL IN
    ROELOFARENDSVEEN IS OPEN!
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Trofeeën van groot tot klein

zowel in assortiment formaat
als in budget.

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

www.BalderZeilmakerij.nl

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

i www.hansvanderpoel.com
e info@hansvanderpoel.com
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www.vandermeer.keurslager.nl - info@keurslagerijvandermeer.nl - Postbus 128, 2370 AC Roelofarendsveen - 0713312312

Van der Meer
keurslager

ROELOFARENDSVEEN - NIEUW VENNEP

Wij wensen iedereen een fijne kermis!
Team Keurslagerij van der Meer

www.vandermeer.keurslager.nl - info@keurslagerijvandermeer.nl - Postbus 128, 2370 AC Roelofarendsveen - 0713312312

Van der Meer
keurslager

ROELOFARENDSVEEN - NIEUW VENNEP

Wij wensen iedereen een fijne kermis!
Team Keurslagerij van der Meer

Wij wensen iedereen een f ijne kermis
Het Oog 3A  •  2371 AZ   Roelofarendsveen
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TAPTOE
Dinsdagavond is de traditionele Taptoeavond. Dit jaar staan er weer een drietal 
prachtige korpsen op het programma. Met trots kunnen wij melden dat Show- 
en marchingband Tamarco uit Leiderdorp en Drum- en Showband ‘Dice 
Musica ‘83’ uit Ter Aar ons samen met onze eigen Liefde voor Harmonie gaan 
vermaken met een aantal prachtige shows. De avond wordt aan elkaar gepraat 
door onze Taptoespeaker Job van der Meer. Alleen dat is al een reden om 
lekker te komen luisteren!

Show- en marchingband Tamarco - Leiderdorp
Deze -in 1955 opgerichte- marchingband viert in 2020 haar 65-jarig bestaan. 
Tamarco is van alle markten thuis en een graag geziene gast bij optochten en 
taptoes. De titel van de nieuwe show ‘Wanderlust’ is dan ook niet per toeval ge-
kozen. Het staat voor: een diepe, ongecontroleerde behoefte om je spullen te 
pakken en de wereld te ontdekken. De muzikanten van Tamarco reizen zo’n 30 
keer per jaar naar plaatsen in binnen- en buitenland om deel te nemen aan grote 
evenementen. Tamarco kent van origine een Engelse stijl en daar is het uniform 
dan ook op gebaseerd. Anno 2019 is Tamarco een jonge, bloeiende én groeien-
de vereniging die naast de stevige marsen en dragende polka’s ook bekende 
popnummers van toen en nu speelt.

Drum- en Showband Dice Musica ‘83 - Ter Aar
Dice Musica ’83 is een gezellige muziekvereniging en treedt op tijdens tal van 
activiteiten. Ze zijn te zien en te horen tijdens carnavalsoptochten, de avondvier-
daagse, opluisteringen van Oranjefestiviteiten, concerten, herdenkingen, lam-
pionnenoptochten, taptoes, Sinterklaasintochten en serenades. Het repertoire 
van Dice Musica ’83 is zeer uitgebreid. Voor Taptoes hebben ze een wisselend 
showrepertoire. In de afgelopen jaren heeft de drum- en showband verschil-
lende thema’s verwerkt in de shows, zoals Queen, Guus Meeuwis en een med-
ley van Hollandse Hits. Benieuwd wat ze tijdens de Veense Taptoe presenteren? 
Kom gezellig kijken!

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 106-jarige Oranjecomité 
en de 131-jarige muziekvereniging. Een vereniging die flink aan de weg timmert 
en veel tijd en energie steekt in de opleiding van de jeugd. Muziekvereniging 
Liefde voor Harmonie organiseert jaarrond diverse optredens en concerten, 
sinds maart 2019 onder leiding van haar nieuwe dirigent Patricia Kerkdijk. Maar 
bovenal zult u Liefde voor Harmonie kennen van de muzikale optredens op 

straat, zoals ook weer tijdens deze Kermisweek!
Natuurlijk zal Liefde voor Harmonie weer aan iedereen la-
ten 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 voorop-
gaan in de grande finale met de andere 2 korpsen. We zijn 
bijzonder blij dat ze weer een mooie Taptoe gaan lopen. Ook 
bij andere evenementen zoals de Verenigingenmanifestatie, 
de Lampionnenoptocht en natuurlijk het Jeugdbloemen-
corso zal Liefde voor Harmonie voor muziek, vermaak en het 
nodige kippenvel zorgen!

Plaats: Trainingsveld DOSR

Voor (de oudere) toeschouwers die niet zo lang kunnen staan, is er een beperkt 
aantal stoelen beschikbaar.

DINSDAG
17 SEPTEMBER
avond 19.45 uur
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yoga
massage
bewustzijn

Westeinde 23 | www.ruimte23.nl
proef je balans
yoga - verbinding - bewustzijn

De kermis zet de Veen op z’n kop!
Maak er een mooi feestje van!

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

ABO NIEUW-VENNEP
BEDRIJVENPARK NIEUW-VENNEP ZUID

PONDWEG 2 TEL.: 0252-621122

HOOFDDORP
IND. TERREIN HOOFDDORP NOORD

NOORDMEERSTRAAT 38 TEL.: 023-80009987

WWW.PROFILE.NL

MBV
Techniek
Beveiliging • Installatie

Molenkade 24
2451 AZ Leimuiden
tel. 0172 50 92 20

info@mbvtechniek.nl
www.mbvtechniek.nl

Inbraakbeveiliging • Brandbeveiliging • Camerabewaking • Toegangscontrole • Domotica
Molenkade 24 • Leimuiden • www.mbvtechniek.nl

Wij wensen u
een gezellige
kermisweek!
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TAFELVOETBALTOERNOOI
De dinsdagavond van de feestweek staat al heel wat jaren vol met vertrouwde eve-
nementen die vertier bieden voor jong en oud. Het tafelvoetbaltoernooi is zo’n eve-
nement dat zich bij uitstek leent voor een potpourri aan leeftijden. Want hoewel het 
uiterste wordt gevergd van je oog-hand coördinatie, is het fysiek geen zware sport. 

Jaarlijks komen er een hoop vertrouwde gezichten naar deze gezellige avond bij 
de Treffers, waarbij Heemskerk Sport weer een groot aantal tafels beschikbaar stelt. 
Vorig jaar werd door koningskoppel Arnout Koek en Bas Willems voor het eerst in 
de geschiedenis de titel geprolongeerd. In klasse B wist het mix-team Edwin Koster 
en Femke Akerboom in de finale knap twee aanstormende talenten te verslaan. 

Hoe ziet zo’n avond er nou eigenlijk uit? 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 16 september 
via mail@ttvdetreffers.nl of via de website www.ttvdetreffers.nl. 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.

DINSDAG
17 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

ORANJE BRIDGEDRIVE
De Oranje Bridgedrive wordt dit jaar wederom gespeeld bij Wagenaar, het restaurant 
bij de ‘veilingbridge’ aan het Zuideinde. Dennis en zijn team gaan 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 Corrie Rotteveel en Ria Zwanikken de absolute bridgekoninginnen. 
Zij mochten naast hun 1e prijs en een fles wijn ook nog eens de wisselbeker in ont-
vangst 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 13 september of bij het 
bereiken van het maximumaantal paren. 
Aanmelden voor deze Oranje bridge drive kan via de website van de NBB/Bridge Club 
Alkemade, onder het kopje agenda en de datumplanner. U kunt ook een mailtje sturen 
naar els@koek.nu maar een Whatsappje naar 06-21432656 is ook goed. 

DINSDAG
17 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

HEEMSKERK - PLAY IT!
80 jaar na de eerste levering van tafeltennistafels aan de Treffers zal Heemskerk dit jaar 
gaan verhuizen.
Door alle veranderingen in de markt voldoet het oude en vertrouwde plekje aan 
Alkemadelaan 4 niet meer. Er is meer behoefte aan een efficiënt ingericht magazijn, dan 
aan fabricage ruimte.
Op het moment van schrijven is er nog geen definitieve locatie, maar hierover binnen- 
kort meer. In ieder geval blijft onze connectie met TTV de Treffers en Roelofarendsveen 
onverminderd groot. 

www.playheemskerk.com
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Wij wensen iedereen een 
veilige en leuke kermis!

Tel. 071 3310744  - www.vakgaragestraathof.nl

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

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

Wij steunen de toppers van het Oranjecomité
en wensen iedereen heel veel plezier met de kermis!
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Gaan we dit keer huizenhoog springen of springen we juist een gat in de lucht?
Het EFM Luchtkussenfestival staat inmiddels alweer voor de 9e keer op het pro-
gramma! We zijn apetrots dat we ook dit jaar weer, dankzij onze sponsor EFM, 
een fantastisch luchtkussenspeelparadijs voor jullie kunnen neerzetten. Een 
middag springen, duiken, struikelen, de rodeostier temmen, limonade drinken, 
vallen, rennen, vliegen en weer opstaan. De locatie van dit springfestijn is dit jaar 
voor het eerst op de Landijsbaan in Oude Wetering. 

Wij zorgen voor tientallen volle kussens, gezellige muziek en genoeg bankjes 
zodat papa, mama, opa en oma  lekker kunnen zitten. De inwendige mens wordt 
verzorgd door De Schelp en samen met de enthousiaste begeleiding van de 
Visser ’t Hooft leerlingen wordt het weer een fantastisch springfestijn!
De ijsbaan is prima per fi ets en te voet bereikbaar via de Baan én de Grundel. 
Vanwege de veiligheid is de ijsbaan vanaf De Baan niet toegankelijk voor auto’s 
en is er een Kiss & Ride zone t.h.v. de Grundel.

Locatie:  Landijsbaan te Oude Wetering
Tijdstip:  Van 14.00 uur tot 17.00 uur
Leeftijd:  3 t/m 12 jaar
Kosten:  GRATIS!  Deelname voor eigen risico

KERMISSJOELEN
Het was na 20 jaar met Lex Koek en zijn team wel even wennen, maar het was 
zeker niet minder gezellig! Onder de bezielende leiding van Klaas Veenstra werd 
de draad opgepakt en het sjoelen in een nieuw jasje gestoken. De spelregels zijn 
gewoon hetzelfde, alleen de prijsuitreiking gaat iets anders.

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 p.p.

WOENSDAG
18 SEPTEMBER
middag 13.30 uur

EFM LUCHTKUSSENFESTIVAL
WOENSDAG
18 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Deze attracties kun je verwachten:
Clown Maxi • Kinder SUPERsurvival • Happy Feet • Monkey • Oerwoudpret • 

Rat Race • Rodeostier • Sea Jumper • Pretpaleis • Superglijbaan Tarzan •
En nog een verrassing…

Voor de allerkleinsten zijn er aparte springkussens gereserveerd!
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Transport
• Benelux
• Frankrijk
• Rest Europa
• Luchtvracht
• Kraantransport

Warehouse
• Op- en overslag
• Weblogistiek - 
 e-fulfi lment
•  Douane-entrepot 
 & Accijnsgoederen

Special Care
• Koel- en Ambient
• Gevaarlijke stoffen
 (ADR)/(PGS)
• Medicijnen (GDP)

Veenderveld 116
2371 TX 
Roelofarendsveen
+31 (0)71 331 29 74
dobbetransport.nl

Wenst iedereen 
in ‘De Veen’ een 
fi jne feestweek!

Kwaliteit 
is vrije tijd

Kunststof 
tot nadenken

by Ploeg

Pesetaweg 45  |  Nieuw-Vennep  |  Ploegkozijnen.nlKozijnen  •  Ramen  •  Deuren  •  Schuifpuien  •  Dakkapellen

Duurzame keuze, hoogwaardig product, zorgeloze montage

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

Welkom!
600 m² 
moderne 
showroom
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               10 VRAGEN AAN…
“MR. TURBO POLYP”, HANS VAN TOL

Hoe lang reis je al met deze attractie?
‘Inmiddels reis ik samen met mijn gezin alweer 28 jaar met 
de Turbo Polyp. Door de jaren heen is de attractie wel veran-
derd. Door een brand in de opslagloods in 2009 is de Polyp 
grotendeels verwoest en heb ik hem weer verder uitontwik-
keld en opgebouwd tot de huidige versie.’

Wanneer en hoe is deze attractie ontstaan?
‘De attractie is in 1987 gebouwd door de firma Schwarzkopf 
in Duitsland. De Polyp is ontwikkeld door mijn oom Tommy 
Boesveld sr. Van hem heb ik hem ook overgenomen.’

Hoe komt jouw attractie aan zijn naam?
‘Goede vraag! Polyp komt door de armen aan de machine, 
de toevoeging is erbij gekomen door het feit dat er een extra 
versnelling aan het einde van de rit is; de Turbo!’

Wanneer was de eerste Polyp in Nederland op een kermis?
‘Dat was in de jaren ‘70. Mijn oom Tommy Boesveld sr. bracht de eerste Polyp in 
Nederland op de kermissen.’

Vanaf welk jaar sta je met de Polyp op de Veense kermis?
‘Dat was in 1991, dus vanaf het moment dat ik de attractie in eigendom heb, 
kom ik in de Veen. Over 2 jaar heb ik dus mijn 30-jarig jubileum hier.’

Hoe lang duurt het op- en afbouwen?
‘Het opbouwen gemiddeld 9 uur en het afbouwen gemiddeld 6 uur. Maar als er 
écht druk achter zit, kan het ook sneller.’

Hoe lang duurt een rit ongeveer?
‘Een rit in de  Turbo Polyp duurt gemiddeld 3 á 4 minuten. Maar als er een leuke 
groep inzit, wil ik nog wel eens doordraaien.’

Ga je er zelf vaak in?
‘Ik ga er zelf niet zo vaak meer in. Dat ik er vaker in ging is al vele jaren terug. Maar 
het blijft een lekker gevoel om af en toe even te draaien.’

Heb je een favoriete kreet tijdens het draaien?
‘Haha, jazeker, ik sta landelijk bekend om de kreet; Nice en Slow, Here we Go.’

Word je nog wel eens herkend door het filmpje van ‘Man 
Bijt Hond’?
En zo ja, heb je daar last van of vind je het wel mooi?
‘Nog heel erg vaak en ja, dat is na al die jaren nog steeds leuk.’ 
(Op Youtube vind je een aantal filmpjes van Man Bijt Hond 
over Hans en zijn attractie, red.)

Misschien heb je nog een leuke anekdote over de Veen-
se Kermis?
‘Wat ik altijd zo leuk vind aan de Veense Kermis is de donder-
dagavond. Rond 20.00 uur komen de mensen massaal naar 
het kermisterrein. Binnen 10 minuten staat het hele terrein 
bomvol.’
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WWW.TOFKAPPERS.NLWWW.TOFKAPPERS.NL

Proost!

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

Professional in bouwmaterialen, tegels en sanitair!
Kerkstraat 111, Oude Wetering, Tel.: 071 331 9022

Veenderveld 37 | 2371 TT Roelofarendsveen | 071 331 77 39 | info@dobbe.nl | www.dobbe.nl
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‘Màààm, ik heb geen trek meer in mijn witlof… Pààààp, ik moet nog snel even 
plassen! Mag ik de attractielijst nog een keer doorkijken, even kijken waar we 
als eerste ingaan vanavond. Ik heb met Vigo afgesproken bij het tunneltje, hij 
loopt mee met WVC omdat dat misschien wel de laatste keer is!’ Ja mensen, de 
kermisspanning stijgt vanavond tot grote hoogte! Honderden stuiterende kin-
deren verzamelen zich in clubtenue 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 op het Zoutershof!

Het kermisgevoel komt pas echt opzetten 
als je richting de Noordhoek loopt, de vele 
toeschouwers langs de kant ziet staan en 
de pompende 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
Dice Musica ‘83 Ter Aar

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!
Vanaf de Petruskerk wordt alleen bestemmingsverkeer doorgelaten.

VERENIGINGENMANIFESTATIE
DONDERDAG
19 SEPTEMBER
avond 19.00 uur

Donderdagmiddag 19 september komt Marco de Hollander een spetterend op-
treden verzorgen in Jacobus! Marco weet met zijn oer-Hollandse repertoire het 
publiek “in te pakken” en voor zich te winnen. De vrolijkste volkszanger van Ne-
derland trakteert het publiek op deze seniorenmiddag op herkenbare Hollandse 
hits en uiteraard de liedjes uit lang vervlogen jaren. 

Voor de inwendige mens is Snackkar Marie aanwezig.

Deze gezellige middag is voor iedereen toegankelijk! 

Locatie: WIJdezorg Jacobus
De entree bedraagt 5 euro
inclusief een kopje koffie of thee
(exclusief eten en drankjes)

FEEST IN JACOBUS
DONDERDAG
19 SEPTEMBER
middag 14.15 uur
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 Wenst u een hele fijne kermis week toe!

www.gastouderlisette.nl  -  info@gastouderlisette.nl
Floraweg 74, Roelofarendsveen  -  06 12 70 99 51

Kapsalon

Wenst u een gezellige feestweek

NOORDEINDE 209    |071 887 1661
ROELOFARENDSVEEN    |WWW.BIJBIANC.NL
          DI & DO 09:00 - 21:00, VRIJ 08:30 - 10:30

Bij Bianc 
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DE ORANJEFEESTEN BELEEFD VAN ACHTER DE TOOG
De Veense Kroegen zijn een belangrijk onderdeel van de Oranjefeesten. 
Ze organiseren tal van activiteiten, zijn gastheer bij wandeltochten, speur-
tochten en bijvoorbeeld de prijsuitreiking van het Bloemencorso. Welke 
voorbereiding gaat hieraan vooraf, hoe is de werksfeer tijdens de feest-
week en kunnen de kroegeigenaren zelf nog een beetje kermisvieren? We 
schuiven aan bij de broers Bart en Martin Hogenboom van het gelijknami-
ge Café-Restaurant aan de Sotaweg.

Bart: ‘Eigenlijk kijk ik altijd wel uit naar de Kermisweek, een geweldige feest-
week met veel gezelligheid. Als het eenmaal zover is dan denk ik: Laat het maar 
gebeuren.’

Martin: ‘De voorbereidingen starten eigenlijk direct na de Oranjefeesten. De 
vergunningen moeten namelijk voor 1 november alweer ingediend worden. 
We benaderen bandjes en dj’s, reserveren de tap- en podiumwagens en starten 
daarna alvast met de personeelsplanning, want tijdens zo’n feestweek hebben 
we veel extra handen nodig. We hebben vele goede mensen die ons al jaren hel-
pen, of oud-werknemers die speciaal terugkomen. Keukenpersoneel, bediening, 
beveiligers, schoonmakers, ze zijn bijna niet te tellen die week. Rond 1 juli willen 
we eigenlijk alles rond hebben en zijn we er weer klaar voor.

Bart: ‘We willen qua programmering natuurlijk altijd blijven vernieuwen, maar 
we merken ook dat veel mensen een aantal vaste acts waarderen. De kermis-
week hangt aan elkaar van traditie. De Kroegentocht vind ik één van de mooiste 
dagen en zien we echt als aftrap van een mooie week feest. Het is dan ook erg 
gaaf dat Komen Lopen dit jaar komt spelen. We focussen ons op de doelgroep 
18 tot 100 en hebben altijd een grote diversiteit aan gasten. Bijvoorbeeld een 
opa die staat te dansen met zijn kleindochter.’

Martin: ‘Mooi om te zien dat het gewoon kan, daar genieten wij ook van. We 
stemmen ons programma af op het lokale publiek. In De Buren, ons partycen-
trum, focussen we ons juist op de inwendige mens. We serveren een kermisme-
nu met voldoende keuze. Hier kan men even lekker zitten en rustig eten, om 
daarna weer door te gaan in het feestgedruis.

Bart: ‘Tijdens die drukke week vind ik het mooi en belangrijk om met het gezin 
naar het kermisterrein te gaan. Even weg van alle hectiek en de kids zien genie-
ten. Onze ouders Martien en Marja werken hun uurtjes ook nog mee in én om 
het café en gaan ook veel met de kleinkinderen op pad.

Martin: ‘Na een avond hard werken met het keukenteam, samen de drukte van 
het café opzoeken en wat drinken op de goede afloop. Daar kan ik echt van ge-
nieten. Het is mooi om te zien dat mensen het leuk hebben. De barmedewerkers 
doen na het schoonmaken nog een gezellige borrel.’

Bart: ‘In de voorbereiding hebben we veel contact met onze horecacollega’s 
en regelen we veel met elkaar, van vergunning tot Tulpies en bijvoorbeeld ook 
het Oranjebiljart. We hebben ook een gezamenlijke kermisborrel op de woens-
dagavond voor de feestweek. Tijdens de kermis staan we constant met elkaar 
in contact om elkaar te helpen en om kennis te delen. Dit is uniek en draagt 
bij aan de goede sfeer. Helaas, en vaak begrijpelijk, zijn er steeds meer eisen en 
regels vanuit de landelijke en lokale overheid. Daar hebben we allemaal mee 
te maken. Over het algemeen kennen de Oranjefeesten door de unieke sfeer 
weinig incidenten, en dat houden we graag zo! Daarnaast waarderen wij het 
werk van de ‘Oranjemannen’ enorm, ze zorgen voor een goede organisatie en 
een fantastische sfeer.’

Martin: ‘Laten we hopen dat we de Oranjefeesten over 10 jaar nog steeds zo 
kunnen vieren. En laten zien hoe we als dorp een prachtig feest met elkaar kun-
nen hebben. Het voelt als een grote reünie voor én door de Veenders’.

Kermis eind jaren ‘80

Staand Martien (met suikerspin) met Bart op arm.
Zittend in de wagen Martin, Rianne en Brenda 
met moeder Marja

Kroegentocht 2017

Martin en Bart
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‘‘Helpt 
jouw lichaam 
om zichzelf  
weer te  
herstellen’’ 

JORDI JONKMAN
FYSIOTHERAPIE

MEER INFO?
www.jordijonkman.nl

Verdel ICT & Media  |  Veenderveld 32  |  2371 TV Roelofarendsveen  |  071-3310184  |  info@verdel.nl  |  www.verdel.nl

HET TEAM VAN VERDEL ICT & MEDIA WENST JOU EEN FIJNE KERMISWEEK!

Wist je dat het Expert Center 6 dagen per week geopend is voor advies over jouw digitale werkplek?
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De indeling van het kermisterrein wordt al vele jaren verzorgd door de familie 
Boesveld en ook nu staan zij weer graag voor u klaar met fantastische, specta-
culaire attracties. In onderstaand overzicht staan alle attracties en kramen die 
garant zullen staan voor een spetterend en gezellig kermisterrein!
Here we go, nice and slow!

De kermisexploitanten wensen u een gezellige feestweek toe. 

Openingstijden Kermisterrein 
Donderdag: na de optocht  (rond 20.00 uur) 
Vrijdag: na de optocht (rond 11.00 uur) 
Zaterdag vanaf 12.00 uur 

Wil je alvast zien hoe sommige attracties eruitzien? 
www.kermisroelofarendsveen.nl
laat veel foto’s van de attracties en opbouw zien.

OPENING KERMISTERREIN
DONDERDAG
19 SEPTEMBER
avond ±20.00 uur

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, alcohol en drugs niet toegestaan.

Deze lijst is onder voorbehoud

Vroeger regelde het Oranjecomité zelf een vol en gevarieerd Kermisterrein. Met 
name de penningmeester had het hier heel erg druk mee. Diezelfde penning-
meester tekende in 1951 dan ook een handgeschreven contract met Matje 
Boesveld voor de organisatie van de Kermis. Anno 2019 regelt Tommy Boesveld, 
die als 16-jarige de organisatie overnam van oma Matje, dat er op donderdag-
avond een spectaculaire Kermis opent.

In de afgelopen decennia heeft Tommy voor diverse regionale primeurs en bij-
zondere attracties gezorgd. Zo draaide in 2013 Mission Space in de Veen, een 
attractie die normaal alleen in de grotere steden wordt opgebouwd. Wie weet 
krijgen we in 2019 wel een wereldprimeur, want begin september komt de
Dance Mix uit de fabriek van KMG. Dit is een compleet nieuwe attractie die op 
het moment van drukken van dit magazine getest en gecertifi ceerd wordt. Het 
zou kunnen dat hij de Volendammer Kermis nog meepakt, maar als hij dat niet 
haalt, heeft Roelofarendsveen wellicht de wereldprimeur. Spannend!

EEN WERELDPRIMEUR VOOR DE VEEN?

Kindervermaak:
- Adventure Ride 
- Aladdin Ride 
- Crazy Jump * 

Oefeningspel:
- Kamelenrace 
- Monster Drop 
- Pusher 
- Dunk Tank 

- Lucky Cranes 
- Lijntrekspel
- American Skeeball 
- Bussensport 
- Schiettent 
- Lucky Duck 

Consumptie: 
- Schwenkgrill 
- Snack Counter 

- Gebakkraam 
- Suiker/nougatkraam 
- Suikerspin/popcorn

Grootvermaak: 
- X-Factory 
- Turbo Polyp 
- Future Dance 
- Mega Booster * 
- Autoscooter 

- Dragon Familie Achtbaan 
- Uncharted Funhouse
- Show Time *
- Dance Mix * (nieuw!)

Overig: 
- Toiletwagen
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P R I J S U I T R E I K I N G  C O R S O

COCKTA ILPARTY  MET
DJ  N ICK  EN  GU IDO  Z

BAND JEWELSTE DJ ’S  JOB  T IM  MAR IUS

KOMEN LOPEN
DE  FLAMINGOS

GUUS DE  BOKBAND
TOM HAVER

...EN MEER!
Bekijk het volledige programma op: 
www.cafehogenboom.nl 
en blijf op de hoogte via facebook en instagram:
@cafehogenboom
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VANAF 16.00 UUR

VANAF 13.00 UUR

BAND  LOS
EDDY  WALSHRANDY  BLOMMAERT

BARRY  BADPAK
DJ  JORDY  U IT  DE  E ISBAR
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PROGRAMMA
KERMIS
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VANAF 13.00 UUR

BAND  LOS
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ETEN BAI
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DE BUREN

DJ  TUL IPANO

MUZ IEKB INGO
IN  DE  BUREN

FEEST  DJ  BART
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PSV - AJAX

BU ITEN B INNEN
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In aanloop naar de kermis hadden de Stamgasten 
laatst een avondmaal in Kapel de Haven. Na het nodige 
Abdijbier, constateerden Zij dat de Haven te klein werd 
voor het verkondigen van hun overtuigingen. Na de 
dienst van de tafel braken Zij het brood en de stemming, 
door dit op te biechten aan de Don. De houder van de 
kapel was het eens met de Stamgasten en zei: “Laten 
we op zoek gaan naar een nieuw genotshuis!”

Op kruistocht zonder spijkerbroek, maar met een tas 
vol kloosterbitter en gerstenat, gingen Zij op zoek. 
Via Dolorosa en de Galgekade kwamen Zij uit bij de 
Jacobus kerk. Deze heilige grond was perfect en stond 
nog te koop ook! Dit was vast’n teken. Er werd 12 
gevraagd, maar Zij hadden 10 geboden. Het aanbod 
werd afgewezen, dus vonden Zij het wel gezegend.

Na deze deceptie trokken Zij terug naar de kapel 
om zich te beraden. Plots zagen enkelen het licht en 
stonden er drie te wijzen. Waarom breiden we niet uit 
naar de Zwet? En zo geschiede. Uit het water verrees 
een ware nattedraal voor alle zondaars, de Notre Don.

Denk jij het water van de Zwet te kunnen splijten of ben 
jij voor het zinken de kerk uit? Ga van God los en kom 
in onze kerk (zelf opruimen). Wees welkom op vrijdag 
20 september in de Notre Don nabij Kapel de Haven om 
16:00 uur. Aanmelden voor deze mis kan op zondag
15 september tijdens de bedevaart of vrijdag 
20 september voor aanvang van de viering vanaf 15:30 
uur. Meedoen voor volgelingen vanaf 15 jaar. Voor 
nonnen bestaat een eigen poule. Meedoen op eigen 
risico.

Alles wat je deze kermis gaat beleven, is je nu al vergeven

15
ZO

SEPT

KROEGENTOCHT
Band Short Tandem Repeat 
(16.30 uur) De Tompoezen Club 
(20.00 uur)

17
DI

SEPT

ZWINGO 1.0 
TRA DITIE
Het leukste feestje van het jaar. 
Schrijf snel in Vol=Vol

18
WO

SEPT

ZWINGO 2.0 EXTRA DITIE
Veel gekopieerd nooit geëvenaard. 
Schrijf snel in Vol=Vol.

19
DO

SEPT

KAARTEN MET COK 
EN RINEKE
Kermistraditie van het eerste uur, 
wel even inschrijven (20.30 uur)

20
VR

SEPT

DE SCHEPPERS VAN 
DE NOTRE DON
Aansluitend Mom’s Finest en 
Hitjes bij de Haven met Herke 
Tuinstra & Joost Vetter.

21
ZA

SEPT

HAVENFEEST
Heel de Haven Zingt met Wim 
(15.30 uur) KaraBoke met Feest-
band Toon (18.00 uur) Mooi Weer 
Op Straat (21.00 uur) Rooiebeat 
b2b Geen Tiny wel Clau.
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Vanaf 15 september zijn ze weer te koop, per stuk of per bossie,  bij Café Hogenboom,
’t Veen Eten & Drinken, PeperBurcht, Veens Verbond, Wagenaar en Café de Haven.

Tulpies hebben een beperkte houdbaarheid nl. t/m 1 oktober 2019.

VEENSE KERMIS IS
BETALEN MET TULPIES

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

Veense Tulpenbroeiers

De Tulp staat symbool voor onze omgeving.
Hard werken en goed feestvieren.

Tulpies worden dan
ook mogelijk
gemaakt
door de volgende
broeiers:

www.oranjecomite.eu

Staand v.l.n.r.: Joris Koek, Jim Rietbroek, Coen Boers, Vincent Prins, Jeroen v.d. Geest, Eef van Haastrecht, Rick Hoogenboom.
Zittend v.l.n.r.: Ed Hoogenboom, Marco van Benten, Marco Hogenboom, Ingmar van Klink, Niels Verdel, Harold Straathof, 

René v.d. Pouw Kraan.
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“WIJ ZIJN ORANJE,
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KIJK OP ORANJECOMITE.EU/SPONSORS VOOR ALLE ORANJEHELDEN!

ZIJ ZIJN ORANJE”
• 2BIM • Akerboom Bouw • A. Jong Transportdiensten • Andy Janssen • Bert Bakker

• Carla’s Knipperie • Family Cozijn • De Rustende Jager • Eureka Camping • Gall & Gall
• Hogenboom Transport • Holex • It’s Your Hair • J. de Groot • Jaimy’s Beauty • JS Hairdesign

• Karen’s Voetzorg • Karwei • Kindkracht • Klein Optiek • LaRock • Loox Kappers
• M. van Benten • Notaris Von Hertzberg • NVR • Paul Klein Watertechniek • Plus

• Praktijk de Veilige Haven • Primera Koek • ReisGuru • René Dobbe

Praxis Automation

wenst iedereen

een fantastische

kermisweek !

www.praxis-automation.com

Plantage 87  |  2377 AE Oude Wetering  |  071 542 77 33  |  info@plantage87.nl  |  www.plantage87.nl

Wij wensen u een fijne kermis!
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Zo. 15-9

Pepersteeg Pop-up
Flügel feest DJ

Shotjesbar

Do. 19-9

Helemaal Hollands
Van Boef naar Hazes, 
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peperburcht_adv_0819.qxd  6-8-2019  22:57  Pagina 1
Tijd voor een toetje!

Haal heerlijk schepijs bij de nieuwe 
IJssalon aan de Wilgenstraat 38a

Geef ons van tevoren aan waar je trek in hebt 

en waar je staat tijdens de Bloemencorso, en 

wij voorzien je van een onvergetelijke lunch!

STIXANDBOWLS.NL / INFO@STICKSANDBOWLS.NL

S U S H I  B I J  

D E  C O R S O ?
Stix & Bowls maakt het mogelijk!
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ZONDAG 15 SEPTEMBER - aanvang 17.00 uur
STEPPEN EN DANSEN

 TOP DRIVE IN SHOW \ LEVENSGROOT VIDEOSCHERM

DONDERDAG 19 SEPTEMBER - aanvang 21.30 uur

BASSTA !!!
VRIJDAG 20 SEPTEMBER

POPTROUBADOUR ED CITROEN
aanvang 17.00 uur

COVERBAND SUPERSONIC
aanvang 22.00 uur

ZATERDAGMIDDAG 21 SEPTEMBER

LADDER(S)ZAT 

ROCKBAND GoT iT!
aanvang 19.00 uur

Vanaf 18.00 uur KERMISMENU@JANPUNT   RESERVEER TIJDIG!

*** BIJ ONS GEEN MUNTEN/TULPIES INNAME ***
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Vr. 20-9

Battle of the decades
The big 90’s & 00’s 

Pop-Up Party

Za. 21-9

De PeperBurcht Feestcafé
Flügel feest DJ

Shotjesbar
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Veens verbond 2019
21 september - na de corso

+

gratis & voor alle leeftijden
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WWW.T–VEEN.NL
Langeweg 16, 2371 EG Roelofarendsveen
Telefoon:071 331 4585

‘tVeen

‘tVeen

Zaterdag 14 september LVH-BAND Aanvang: 20.00 uur

Zondag 15 september KROEGENTOCHT
Met Peter Parker, Rooie Beat en Gingerbeard

Maandag 16 september DARTS Aanvang: 20.00 uur, inschrijfgeld: € 3,00

Dinsdag 17 september KLAVERJASSEN Aanvang: 14.00 uur
3 x 16 afgifte, elke ronde een nieuwe maat.

Woensdagmiddag 18 september SJOELEN Aanvang: 13.30 uur

Woensdagavond 18 september

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 28 augustus.

Donderdag 19 september

DANSORKEST SCHEUREND HART
De smartlapmuzikanten van de veen maken er weer een bonte avond van.

Aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 20 september TOTALLY LEKKER WEER
Ai caramba! Kermos de los muertos,  Fiesta Mexicana!

Zaterdag 21 september FAMILIEFEEST
met de blaaskapellen Ladder(s)zat, de Bierbengels en de Rukkers

Springkussen voor de kids

Zondag 22 september ONTNUCHTERINGSWANDELTOCHT
’t Krulletje voor de lekkere trek

Tim Senders
Zing mee
met José

Purplepink

Tony Tequila

Allerleukste
Kermisfeestje

Peter Parker
Lekker Weer XL
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Maak je klaar voor de beste editie ooit; dit is De Wurft 2019!

de wurft

Lopend naar het zuiden
met een biertje in je hand
onderweg een praatje maken
al je zorgen aan de kant
hier zul je ontmoeten
wie je lang niet hebt gezien
hier doe je dahier doe je dansjes, flirt je, proost je
en geniet je bovendien
met oude bekenden, ouders, vrienden
laat je bij ons de boel de boel
en kun je weer een jaartje teren
op het ultieme Wurft-gevoel

16.00 - 00.00
15
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RZitelementen in de tuin, een goede kermishap en 
muziek van plaatjes vullen gaatjes

kroegentocht bij

KOM GEZELLIG KERMIS VIEREN BIJ DOSR!
Dinsdagavond

Tijdens de taptoe koffie en koek verkrijgbaar op het veld!

Na de corso bent u welkom bij DOSR op het sfeervolle terras met
uiteraard een hapje en een drankje, sfeervolle muziek van DJ Arthur Koek, 

een springkussen voor de jeugd en kunt u kijken naar het tonknuppelen
en het ringsteken. 

Start kermis, OOK in de DOSR-kantine
met muziek van DJ Guido van der Zee.

Donderdagavond

Zaterdagmiddag
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Tijd voor een toetje!
Haal heerlijk schepijs bij de nieuwe 
IJssalon aan de Wilgenstraat 38a

Geef ons van tevoren aan waar je trek in hebt 

en waar je staat tijdens de Bloemencorso, en 

wij voorzien je van een onvergetelijke lunch!

STIXANDBOWLS.NL / INFO@STICKSANDBOWLS.NL

S U S H I  B I J  

D E  C O R S O ?
Stix & Bowls maakt het mogelijk!

wijnkoperij

anno 1870

Vanaf 20 personen
buffet voor € 18,50 p.p.

tevens uitgebreide catering
mogelijkheden beschikbaar.

Openingstijden:
Ma gesloten

Di t/m Zo van 16.00 tot 21.30 uur

Adres:
Noordeinde 100

2371 CW Roelofarendsveen
www.newpeking.nl

071 33 14 775

Kermisweek 2019
Op vrijdag 20 & zaterdag 21 september
van 12.00 tot 23.00 uur staan we buiten

met een mobiele eetgelegenheid.
We bieden weer diverse hapjes
en (alcoholische) drankjes aan!

Tijd voor een toetje!
Haal heerlijk schepijs bij de nieuwe 
IJssalon aan de Wilgenstraat 38a

Geef ons van tevoren aan waar je trek in hebt 

en waar je staat tijdens de Bloemencorso, en 

wij voorzien je van een onvergetelijke lunch!

STIXANDBOWLS.NL / INFO@STICKSANDBOWLS.NL

S U S H I  B I J  

D E  C O R S O ?
Stix & Bowls maakt het mogelijk!
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GOED OM TE WETEN ...

Ten behoeve van een veilig verloop van alle activiteiten zijn 
de volgende huisregels van toepassing bij alle evenementen, 
op het kermisterrein en in het wandelgebied:
• U dient altijd de aanwijzingen van de beveiliging op te vol-

gen en indien gewenst zich te legitimeren.  
• Drugsbezit, gebruik van drugs en openbaar dronkenschap 

zijn niet toegestaan.
• Ongewenste intimiteiten, vechtpartijen, racisme, geluids-

overlast, milieuverontreiniging en/of ander hinderlijk ge-
drag wordt niet getolereerd.

• Slag-, stoot-, of vuurwapens zijn niet toegestaan.
• Glaswerk waaronder bierflessen, wijnflessen, drankflessen, 

bierglazen, wijnglazen, etc. zijn niet toegestaan.
• Wildplassen is niet toegestaan.
• Deponeer uw afval in de aanwezige afvalbakken.
• Huisdieren dienen aangelijnd te zijn. 
• Bij overtredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij 

de politie.
Deze huisregels zullen door alle organisatoren duidelijk en 
zichtbaar worden gecommuniceerd via social media, het 
Oranjemagazine en ter plaatse bij de verschillende evene-
mentenlocaties.

Voor het kopen en drinken van alcohol moet je minimaal 18 
jaar zijn. Dit geldt ook tijdens de Oranjefeesten. De Gemeen-
te, 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 identifi-
catie voldoende. Bandjes zijn gratis af te halen bij de Horeca 
en DOSR. Ook dit jaar gaan toezichthouders van de Gemeen-
te actief controleren op alcoholgebruik door minderjarigen. 
Daarnaast zal de Politie zichtbaar en onzichtbaar gaan con-
troleren op drugsgebruik en -bezit.

Mochten mensen na herhaaldelijk verzoek toch overlast blij-
ven ondervinden dan kan er gebeld worden met de meldka-
mer van de Politie op nummer 0900-8844.

Verkeersmaatregelen tijdens de Oranjefeesten
(zie overzicht hiernaast, ook voor uw visite)
Er dient rekening te worden gehouden met de volgende af-
sluitingen i.v.m. wandelgebied en optochten waarbij gemo-
toriseerd verkeer de omleidingsroutes dient aan te houden.

DE HUISREGELS VAN DE ORANJEFEESTEN

A.  Zondag 15 september 2019
      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 krui-
sing met Braassemdreef-Oeverdreef (inclusief Noordplein en 
Noordhoek). De Oevers en Waterryck blijven (via brug Oevers) 
bereikbaar 

B.  Zondag 15 september 2019
      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 au-
to’s in fases doorgelaten. (Alleen verkeer van en naar de Oe-
vers en Waterryck)

C.  Zondag 15 september 2019
      tussen 21.00 en 00.00 uur i.v.m. Wandelgebied 
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de 
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising 
met Noordplein/Apotheek.

D.  Maandag 16 september 2019
      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 krui-
sing Braassemdreef-Noordeinde-Oeverdreef worden auto’s in 
fases doorgelaten. (Alleen verkeer van en naar de Oevers en 
Waterryck)

E.  Zaterdag 21 september 2019
      tussen einde Bloemencorso en 18.00 uur
Zie B. (i.v.m. wandelgebied) 
      tussen 18.00 uur en 02:00 uur 
Zie C. (i.v.m. wandelgebied)

Personen die tussen de genoemde tijdstippen met een ge-
motoriseerd vervoersmiddel het Zuideinde e.o. willen berei-
ken, 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 en de Verenigingenoptocht!). Personen 
die juist het Zuideinde met een gemotoriseerd voertuig wil-
len verlaten dienen de boven beschreven route andersom te 
volgen. Omrijden via Groenewoudsekade is ook een optie. 
Oude Wetering en het gedeelte van Roelofarendsveen ten 
noorden van de Alkemadelaan zijn gewoon bereikbaar via de 
Alkemadelaan.

Ambulances, politieauto’s en brandweerwagens hebben ui-
teraard overal toegang.

Tijdens het  Bloemencorso is de Alkemadelaan gestremd t.h.v. 
rotonde Sotaweg en rotonde Meerkreuk

Wij wensen u een plezierige kermisweek.
Het Oranjecomité

Om de feestvreugde in goede banen te leiden is het belangrijk om 
een aantal afspraken te maken. Zo kunnen we met elkaar de unieke 
sfeer van de Oranjefeesten behouden.
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Veel plezier tijdens de kermisweek!

Trotse  supporter  van  de  ballonnenoptocht

zondag 15 september
Kroegentocht/Uitkaik 

Natuurlijk staan wij weer bij uitkaik met onze heerlijke snacks en frites.
Wij verkopen bij mooi weer ook ons huisgemaakte schepijs! 

woensdag 18 september
Springkussen festival

Natuurlijk zie je ons ook bij het springkussen festival!
Kom bij ons een heerlijk ijsje halen. 

zaterdag 21 september
Kermis-zaterdag

Wij hebben verassende kermis specialiteiten. Denk bijvoorbeeld
aan de bekende KERMIS vreetbak of KERMIS Hamburger.

Ook dit jaar staan we buiten met de snackwagen om je snel te voorzien 
van de lekkerste patat en snacks!

Fijne kermisweek!

LUNCH  -  DINER  -  SNACKS  -  IJS  -  BROODJES  -  PIZZA

Houd onze Facebook en Instagram in de gaten 
voor de speciale kermis specialiteiten. 

Ons team staat de hele kermisweek voor u klaar! 
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BALLONNENOPTOCHT
Vorig jaar hebben we na 47 jaar wat wijzigingen doorgevoerd vanwege de ‘ballon-
nendiscussie’ en het milieu. De reacties waren overwegend positief, maar natuurlijk 
hebben we ook wat gedaan met alle tips. Na een grondige evaluatie hebben we dit 
jaar weer een nieuwe variant op de ‘gouwe ouwe’ Ballonnenoptocht!

Naast de Veense lucht van vorig jaar, blazen we ook een vleugje Hooymans Pro-
ducts-helium in de ballonnen, dit zorgt ervoor dat ze vrolijk door de lucht ‘zweven’, 
maar niet het luchtruim kiezen. De plastic stokjes van vorig jaar kunnen daardoor 
worden vervangen door milieuvriendelijke touwtjes. 

De eerste week na de zomervakantie ontvangen de kinderen een ballonnenkaart 
op school. Vul deze thuis alvast in en neem hem vrijdagochtend mee om hem aan 
een ballon te binden. Het kaartje (liefst met het touwtje en de ballon er nog aan) 
kun je t/m 30 september inleveren bij sponsor RegioBank Roelofarendsveen op 
Noordeinde 33. Onder alle ingeleverde kaarten worden een aantal mooie prijzen 
verloot! Na de optocht neem je de ballon dus gewoon mee naar huis. 

Omdat verkleden gewoon erg leuk is, vragen we de deelnemertjes verkleed te ko-
men in het thema safari. Dus we verwachten de mooiste wilde dieren en schattige 
tijgertjes! De ballonnen worden ook dit jaar beschikbaar gesteld door Snacksalon 
De Schelp. 

Omdat het bekende veldje aan de Leliestraat dit jaar niet begaanbaar is, zijn de rou-
tes gewijzigd en eindigen ze allebei in de buurt van het Kermisterrein. Het uitdelen 
van de ballonnen begint om 9:30 uur op de onderstaande locaties:

VRIJDAG
20 SEPTEMBER
ochtend 10.00 uur

SAFARI STYLE

De ballonnenoptocht wordt mogelijk
gemaakt door:

- a
dv

er
to

ria
l -

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 ijsuitgiftepunt t.h.v. de Lindelaan.
Route: Noordeinde - Noordhoek - Langeweg - Essenweg - Lindelaan

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 op weg naar het ijsuitgiftepunt t.h.v. Taxi Hogenboom.
Route: Rembrandt van Rijnsingel - Meerkreuk – Europaweg – Van der Bijlstraat – Populierenstraat – Piet van der Velden-
straat – Europaweg – Lijsterbesstraat – Dijkstraat – Elzenstraat - Populierenstraat

Na afl oop worden alle deelnemende kinderen door RegioBank Roelofarendsveen getrakteerd op een ijsje van Snacksalon 
De Schelp! Na de optocht zal de Kermis gaan draaien.
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Voor rijbewijzen B-E

(071) 331 26 50
06 555 036 46
www.rijschoolbertbakker.nl

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

Gisteren heb je al meegelopen met de verenigingenoptocht en daarna met je 
vrienden de kermis geopend. Wat een gave attracties zijn er dit jaar weer hè!? 
Je hebt je speciaal gespaarde euro’s voor de kermis en je eerste vrijkaartjes al-
weer uitgegeven en nu dringend op zoek naar nieuwe vrijkaartjes. Dan kun je 
vandaag je vader en moeder bij de hand nemen om te gaan speuren, letters te 
zoeken en spelletjes te doen om zo weer nieuwe vrijkaartjes te verdienen!

Ook dit jaar hebben we weer een mooie route uitgestippeld en kom je op plek-
jes in de Veen waar je normaal niet zo snel komt. Misschien wel weer met een 
spannende oversteek over het water, of dit jaar misschien wel dóór het water..? 
Natuurlijk zijn er onderweg weer verschillende stops, met wat lekkers. 

Uiteraard zijn er dit jaar ook weer per leeftijdscategorie prijzen te 
winnen. Dus scoor zoveel mogelijk punten, los de woordzoeker op 
en lever je briefje in bij Operspeurmeester Eef. De winnaars van 
vorig jaar waren Sep Janssen, Lieke van Klink en Stan van der 
Zwet. Zij weten inmiddels hoe leuk de prijzen zijn, dus echt iets om 
voor te strijden!

• Kosten: Gratis (en voor niets)
• Start: bij ’t Veen eten & drinken
  tussen 14.00 en 14.30 uur
• Finish: bij DOSR tot 16.30 uur
• Prijzen: Worden in de week na de kermis thuisbezorgd

VRIJDAG
20 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

VISWEDSTRIJD
VOOR ALLE JONGENS EN MEISJES T/M 15 JAAR

In samenwerking met Visclub ’t Looze Vissertje organiseren we weer de Kermis-
viswedstrijd. Ben je de herrie van de Kermis even zat? Kom dan lekker je hen-
geltje uitgooien en rustig naar je dobbertje turen. Wie weet bijt de beroemde 
Veense glibberslijkpaling van 313 centimeter wel toe! Als je hem vangt dan kun 
je meteen wel stoppen en ben je de viskoning(in) van 2019!

Julian van der meer was vorig jaar met maar liefst 2,5 staartlengte verschil de 
kermisviskampioen van 2018. Nadat hij in 2017 nog achter het net viste en nipt 
tweede werd, ging hij met de mooie wisselbokaal naar huis.

Ook voor de Viskampioen van 2019 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, witte maden 
en hoog maden.

Zoals altijd zijn er weer leuke prijzen te verdienen voor de beste 
vissers en alle deelnemers krijgen twee vrijkaartjes. Maar bovenal 
is het erg gezellig!

Kosten: Gratis 
Locatie: Gerberastraat (visvijver aan het Sportpad)

VRIJDAG
20 SEPTEMBER
middag 14.00 uur
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wenst iedereen  
een super 

kermisfeestje!

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
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Thijs van Berkel is geboren op Kermiszaterdag. Vader Ed speelde destijds met 
de Aarebeijeplukkers tijdens de optocht en werd door de kraamzuster bij het 
ouderlijk huis (Noordeinde 77a, red.) van de wagen afgetrokken. Zijn vrouw 
Elma moest bevallen; een Kermiskind was geboren!

Rondje voor de hele zaak
Het werd groots gevierd in de Woelige Baren, het café van oma Schouten, nu ’t Veen 
eten en drinken. Ed kwam binnen en riep: ‘Ik heb een zoon en hij heet Thijs, rondje 
voor de hele zaak van mij!’ Hij werd overladen met vers geschoten beren en klapper-
tjespistolen. Het liedje ‘Hé Thijs, waar is je rijbewijs?’ van Sjakie Schram schalde door 
het café. Vijf jaar later werd broer Job geboren, ook op Kermiszaterdag.

Kermis op het Noordeinde
Het Bloemencorso kijken bij de familie van Berkel is voor vele (Oud-)Veenders een 
traditie geworden. Met veel enthousiasme en een warm welkomstgevoel is dit bij 
de Van Berkels ontstaan en later met de buren uitgegroeid tot een ritueel. Thijs: ‘Het 
saamhorigheidsgevoel is groot. Een feest voor elkaar, doe je met elkaar. Vanaf 7.30 
uur druppelen vrienden en familie binnen en worden er honderden boterhammen, 
liters koffie, grote pannen soep en schalen met spekjes gemaakt. Mijn moeder Elma 
was daarin de grote initiator. 
‘Ze kommen d’r an’ gonst op straat, de zon schijnt, de katerkoffie loopt, de brande-
wijn staat klaar en iedereen is een beetje zenuwachtig. Liefde voor Harmonie stopt 
en speelt ‘Lang zullen ze leven’ voor Job en mij, het is begonnen, iedereen straalt en 
het kermisgevoel komt keihard binnen!

DAT 
In 2002 staken broer Derk van Berkel, vriend Anton Akerboom en Thijs (DAT) de kop-
pen bij elkaar. Ze vonden dat het tijd was voor een nieuw evenement tijdens de 
Oranjefeesten. Naast ‘hoempapa en tralala’ was er volgens de heren ruimte voor wat 
anders. Thijs: ‘We wilden dansen én we wilden andere mensen laten dansen’. Op het 
oude veilingterrein werd een heus festivalterrein gebouwd en ‘DAT, Aan de Boemel’ 
was geboren. Een nieuwe stroming was ingezet en het feest werd verplaatst naar de 
Noordhoek met ‘Dansen bij de Tulp’.

Thijs: ‘Dancemuziek met laserstralen. Dit was hier nooit eerder vertoond en de ver-
bazing straalde dan ook van de gezichten af. Wat hebben we daarvan genoten. Dat 
Kamperen met Wilde Heren, ‘’het karretje’ op de vrijdagavond, HOEK, Veens Verbond 
en De Wurft daar weer op doorgeborduurd hebben vind ik prachtig. Mooi dat nieu-
we generaties doorgaan met organiseren en daar heel veel plezier aan beleven. Men-
sen die zich inzetten voor de kermis van een ander, DAT mag gestimuleerd worden!’

Thijs van Berkel:

‘Ik hou heel veel van Kermis, en ik denk dat Kermis ook van mij houdt!’

40 jaar kermis
Thijs: ‘Omdat kermis voor mij zo belangrijk is, heb ik aan mijn 40ste verjaring het ker-
misthema verbonden. Het was een machtig mooi feest, met een heuse bloemencor-
so, de harmonie, een schiettent, de ballonnenoptocht en het Seniorenschuurfeest. 
Natuurlijk werd er ook tonnetje geknuppeld. Het diner bestond uit ‘soep en slaatje’ 
(traditioneel kermismaal, red.) en ‘t Krulletje was ook van de partij. Kermis is een te-
rugkerend hoogtepunt in m’n leven, dus dit thema paste helemaal!’

Kermis voor altijd
Thijs: ‘Het is van groot belang voor de gemeenschap en de Oranjefeesten dat het 
Oranjecomité, de lokale horeca en burgerinitiatieven ook in de toekomst ruimte krij-
gen om te kunnen organiseren. Met elkaar én voor elkaar iets creëren waar velen 
plezier aan beleven, zorgt voor verbinding en houdt het dorp leefbaar. Regels en 
eisen voor het afgeven van een vergunning moeten er natuurlijk zijn, maar het zou 
zonde zijn dat door de toenemende regeldruk het enthousiasme bij organiserende 
partijen wegebt. Kermis is een groot goed en ik hoop dat met de groei van ons dorp 
de sfeer en saamhorigheid gewaarborgd blijft. Sluit je aan en zet je in!’

KERMISKIND MET KERMISBLOED

THIJS
A L  4 0  J A A R  K E R M I S

V.l.n.r. Thijs, Derk, Ed en onder Job

Dansen bij de tulp

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

VOOR AL JE
BOODSCHAPPEN

7 DAGEN
PER WEEK
GEOPEND!

Noordplein 25 | 2371 DA Roelofarendsveen | 071 331 2139 | www.plus.nl

facebook.com/plusrveen            

ma di

vr za

08.00 - 21.00 08.00 - 21.00

08.00 - 21.00 08.00 - 21.00

zo
10.00 - 18.00

wo
08.00 - 21.00

do
08.00 - 21.00Noordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 | www.plusvandijk.nl

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

Noordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 | www.plusvandijk.nl
Herenstraat 45 | 2215 KD Voorhout | 0252 21 62 52 |          facebook.com/plusvandijkNoordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 |             faceboek.com/plusrveen

VEEL PLEZIER TIJDENS
DE ORANJEFEESTEN!

Zaterdag 21 september
GESLOTEN

Zondag open van 10.00 tot 18.00 uur.

VOOR AL JE
BOODSCHAPPEN

7 DAGEN
PER WEEK
GEOPEND!

Noordplein 25 | 2371 DA Roelofarendsveen | 071 331 2139 | www.plus.nl

facebook.com/plusrveen            

ma di

vr za

08.00 - 21.00 08.00 - 21.00

08.00 - 21.00 08.00 - 21.00

zo
10.00 - 18.00

wo
08.00 - 21.00

do
08.00 - 21.00

I.v.m. verbouwing zijn wij van dinsdag 17september
 t/m zaterdag 21 september gesloten, telefonisch wel bereikbaar!

Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.
Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.

I.v.m. verbouwing zijn wij van dinsdag 17september
 t/m zaterdag 21 september gesloten, telefonisch wel bereikbaar!

Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.
Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.

I.v.m. verbouwing zijn wij van dinsdag 17september
 t/m zaterdag 21 september gesloten, telefonisch wel bereikbaar!

Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.
Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.

I.v.m. verbouwing zijn wij van dinsdag 17september
 t/m zaterdag 21 september gesloten, telefonisch wel bereikbaar!

Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.
Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.

I.v.m. verbouwing zijn wij van dinsdag 17september
 t/m zaterdag 21 september gesloten, telefonisch wel bereikbaar!

Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.
Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.

I.v.m. verbouwing zijn wij van dinsdag 17september
 t/m zaterdag 21 september gesloten, telefonisch wel bereikbaar!

Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.
Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.

I.v.m. verbouwing zijn wij van dinsdag 17september
 t/m zaterdag 21 september gesloten, telefonisch wel bereikbaar!

Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.
Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.

I.v.m. verbouwing zijn wij van dinsdag 17september
 t/m zaterdag 21 september gesloten, telefonisch wel bereikbaar!

Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.
Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.

I.v.m. verbouwing zijn wij van
dinsdag 17september t/m zaterdag 21 september

gesloten, telefonisch wel bereikbaar!
Wij wensen u veel plezier tijdens de kermisweek.

Vanaf dinsdag 24 september zijn wij weer geopend.
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SENIOREN SCHUURFEEST
Voor alle inwoners van 60 jaar en ouder.
Locatie: hal van Wesselman Flowers aan de Sotaweg in Roelofarendsveen.

Al ruim een halve eeuw is het Senioren Schuurfeest het klapstuk van de ker-
misweek voor onze 60-plussers. Ongeveer 400 feestgangers komen naar de “tot 
feestzaal omgetoverde” tulpenschuur om zich lekker in de watten te laten leg-
gen door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Sinds vorig jaar zijn we te gast op één van de productielocaties van Wesselman 
Flowers/Tulpen.nl aan de Sotaweg in Roelofarendsveen. Het was wel even puz-
zelen, maar toen alles eenmaal stond waren we zéér tevreden over de nieuwe 
locatie. Het team van Joost Wesselman zorgt ervoor dat wij al vroeg in de feest-
week terechtkunnen om op te bouwen, zodat er niets aan het toeval overgela-
ten wordt! Afgelopen tulpenseizoen is de schuur nog intern verbouwd zodat 
de indeling iets anders is. Een beetje nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig 
een middagje genieten!

Ook dit jaar hopen wij weer op een grote opkomst. Als u lekker wilt genieten 
van een middag topentertainment waarbij u ook nog eens helemaal wordt ver-
troeteld, dan bent u deze middag van harte welkom in de tulpenschuur van 
Wesselman Flowers. We zijn verheugd te kunnen melden dat onze vaste Opper-
spreekstalmeester Pieter van Ruiten weer aanwezig is om de middag op een 
leuke manier aan elkaar te praten. Kom op tijd richting de schuur, want daar staat 
een leuke -jubilerende- verrassingsact op u te wachten!

Mark Pathuis
Wij trappen de middag af met local hero Mark Pathuis. Mark heeft op jonge leef-
tijd al vele muzikale hoogtepunten gehad. Zo trad hij samen met musicalsterren 
Linda Wagemakers en Stanley Burleson op tijdens het LVH-musicalconcert in 
2013. In 2014 studeerde hij af aan het Conservatorium te Utrecht. Ook nam hij 
deel aan seizoen 8 van The Voice of Holland en zat daar in team Ali B. En alsof dat 
nog niet genoeg is, is hij leadzanger van de Veense band Bassta.
Mark heeft een breed repertoire en zingt van luisterliedje tot een lekkere mee-
zinger! Denk hierbij aan nummers van Paul de Leeuw (Ik heb je lief en Vlieg met 
me mee) en Tino Martin (Later).

Marco de Hollander
Vervolgens komt ‘de Vrolijkste Volkszanger van Nederland’ naar Roelofarends-
veen. Nadat hij donderdag zijn keel al heeft warmgezongen bij WIJdezorg Ja-
cobus, komt hij dat bij ons nog even dunnetjes overdoen. De uit Ter Aar afkom-
stige zanger weet overal waar hij optreedt voor een geweldige sfeer  te zorgen. 
Met nummers als ‘Dit wordt een avond’, ‘Ik heb de hele nacht alleen aan jou ge-
dacht’ en ‘Jij bent de leukste’ scoorde hij leuke hits. 

Een optreden van Marco de Hollander 
is een feest der herkenning. Met een 
mix van eigen hits en de grootste Hol-
landse meezingers zet Marco de Hol-
lander ieder publiek op zijn kop. Wan-
neer er een feestgarantie zou bestaan, 
dan zouden wij het geven op een op-
treden van Marco de Hollander!

Dansorkest Scheurend Hart
Wegens succes geprolongeerd, en 
ook dit jaar mag er natuurlijk weer vol-
op meegezongen worden! Voor deze 
gelegenheid zal Dansorkest Scheu-
rend Hart u allen begeleiden bij het 

VRIJDAG
20 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Mark Pathuis

Pieter van Ruiten

Marco de Hollander
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Massada Grillroom-Pizzeria
Noordplein 3, 2371 DA Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 0112

Massada Grillroom-Pizzeria
Noordplein 3, 2371 DA Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 0112

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

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

Voor al uw elektrische installaties,
zowel particulier als bedrijf.

RZ installaties •  Oude Wetering • 06-158 323 44  
 info@rzinstallaties.nl  •  www.rzinstallaties.nl

• Licht- en krachtstroominstallaties
• Camera- en alarmsystemen
• Verlichtingsystemen, waaronder LED
• Installaties in de tuinbouw

• Installaties in de woningbouw
• Renovatie
• Eigen storingsdienst 24/7
• Periodiek onderhoud op maat
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zingen van klassiekers als‘ Dans je de hele nacht met mij’, ‘Ik ben Gerrit’ en ‘Tul-
pen uit… de Veen’. Zing dus van harte, hard, recht uit uw hart mee met de mu-
zikanten van Dansorkest Scheurend Hart uit Roelofarendsveen en omstreken. 
Orkestdirecteur Wim heeft weer een hoop nieuwe artiesten uit zijn hoge hoed 
getoverd, dus verwacht een nieuw orkest overgoten met een welbekend  Veens 
sausje.  

Toegangskaartjes á 7 euro zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de voorverkoop-
adressen. Wij weten zeker dat dit nog steeds een mooie prijs is voor een hele 
middag met topartiesten compleet verzorgd met drank, hapjes en een Begonia. 
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 vo-
rig 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 pendeldienst vanaf Kerkstraat 112 en 
gaat via Veerstraat-Plantage-Gogherweide naar de Sotaweg. Uit Roelofarends-
veen 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 ge-
wend bent. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u altijd even bellen naar het 
informatienummer op pagina 1.
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Dansorkest Scheurend Hart

Belangrijke informatie 
voor alle kermisgangers!

We wensen je een super kermisweek! 
Met veel lachsalvo’s, danspasjes, ‘van-wie-
ben-jai-er-ook-alweer-een’ momenten, mooie 
corsokarren, liters soep en slaatje, salto’s in het 
reuzenrad, herinneringen uit de oude doos, tulpies, 
meezingers, meedeiners, drankjes, gezellige activitei-
ten, plezier en alles wat hiernaast in de kleine lettertjes 
staat! Maak er met elkaar een geweldig feest van!

We hebben eigenlijk maar één boodschap voor jou!

Als werkgever zijn we trots op onze medewerkers en op het plezier 
waarmee we met elkaar samenwerken. Ook onze klanten zien en 

waarderen dat: we groeien ieder jaar hard door. En dat is weer 
goed nieuws voor jou: er is bij ons altijd plaats voor logistieke 

talenten, kanjers van chauffeurs, stagiaires en vakantie- 
en weekendwerkers. Bel ons morgen maar!

Als oer-Veens bedrijf sponsoren wij naast de kermis 
ook andere evenementen in onze gemeente. 

Samen met andere bedrijven en verenigingen 
dragen wij er zo met plezier aan bij dat jouw 

sociale agenda tot de volgende Veense 
kermis weer goed gevuld is met leuke 

sport- en culturele festiviteiten. 
Zien we je daar ook?
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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

Veel pl� ier 
  tĳ dens 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 fi scaal, juridisch 
en fi nancieel gebied. Daarbij doen we nét dat stapje extra. 

Contact
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LAMPIONNENOPTOCHT
Vorig jaar ging voor het eerst sinds héééééle lange tijd de lampionnenoptocht 
niet door! We hebben even getwijfeld, omdat je de weermannen en -vrouwen 
van tegenwoordig niet altijd op hun blauwe ogen kunt vertrouwen. Maar achteraf 
waren we erg blij dat we het besluit hebben genomen.
Maar dit jaar gaan we natuurlijk gewoon voor een herkansing! Heb jij al een lam-
pion gemaakt? Snor er anders snel ééntje op en ga gezellig met je paps of mams 
de duistere straten van onze dorpen ontdekken. Je hoeft dit niet alleen te doen, 
want er zijn elk jaar vele kinderen die dit ook spannend vinden en met hun ou-
ders 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 harmo-
nie aan. En dat is nog niet alles hoor, want de optocht eindigt ook nog eens bij het 
kermisterrein! Met een beetje mazzel heeft je opa of oma nog ergens een ouwe 
sok liggen waar nog wat kermisgeld in bewaard is.

VRIJDAG
20 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

Route Noord start vanaf de Dotterbloem onder begeleiding van muziekvereniging Door Gunst Verkregen.

Route Noord: Dotterbloem – Watergang – Saskia van Uylenburglaan – R. van Rijnsingel – Rotonde – Populie-
renstraat – Meerkreuk – Europaweg – Iepenstraat – Populierenstraat – Kermisterrein

De Zuidelijke route start gelijktijdig, maar dan vanaf de parkeerplaats bij de Kiem. De subcommissie Zuid 
heeft onze Burgemeester vriendelijk 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

Bij Ploeg kozijnen voelen we ons sterk verbonden met de Oranjefeesten. En niet alleen omdat we het evenement al 
jarenlang met veel plezier sponsoren: een groot deel van onze Ploeg is trotse Veender. Niet zo gek als je je bedenkt dat 
ook onze roots in De Veen liggen! Tijd om wat dieper in te zoomen op het verhaal achter Ploeg kozijnen.

Als ambitieuze ondernemer startte onze directeur Jos van der Ploeg “geboren en getogen in Rijpwetering” in 1980 zijn bedrijf in 
de kunststof kozijnenbranche. Van een eenmanszaak op het Zuideinde in Roelofarendsveen groeide Ploeg (toen nog ‘Van der 
Ploeg PVC Raamfabrikant Roelofarendsveen’) uit tot een succesvolle organisatie met inmiddels zo’n 150 werknemers. 

Terugkijkend op bijna 40 jaar activiteit in deze mooie branche, zijn we trots op wat Ploeg kozijnen bereikt heeft. Helemaal als je 
je realiseert dat in de jaren 80 en 90 bijna niemand nog geloofde in kunststof. Vooral houten kozijnen wonnen het destijds aan 
populariteit. En dat terwijl kunststof een slimmere investering is dan je misschien zou denken. Want wat veel mensen niet weten, 
is dat kunststof kozijnen tot wel 40 jaar meegaan. In de zomer voor een extra koel, en ’s winters voor een extra verwarmd huis 
zorgen. Kunststof kozijnen zelfs met een houtlook verkrijgbaar zijn. Én ze houden zowel inbrekers als geluid beter tegen. Je kunt 
dus met een gerust hart naar de Oranjefeesten – of de festiviteiten in alle rust langs je heen laten gaan. 

Nieuwsgierig naar hoeveel je in jouw specifieke situatie kunt besparen (en volgend jaar september dus overhoudt voor een extra 
dag feesten)? Loop binnenkort eens langs of vraag, als je liever nog even uitbrakt in bed, online een offerte op via Ploegkozijnen.nl.

                                Namens heel Ploeg veel plezier tijdens de Oranjefeesten 2019!
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STERK VERBONDEN MET DE ORANJEFEESTEN
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www.straathof.nl

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

Dit wil je toch elke dag...? Als trotse sponsor van het Jeugd Bloemen-

corso zijn we elk jaar opnieuw overdonderd 

door de fantastische creaties die de deelnemers 

van - zo vinden wij - het mooiste corso van 

Nederland weten te bouwen.

Wil je dagelijks omringd zijn door de mooiste 

bloemen en planten én samen met ons het 

leven van mensen in meer dan 100 landen 

kleuren? Kijk dan op www.dfg.nl en kom 

werken bij onze kleurrijke familie van bedrijven. 

De mooist gestoken kar is 
altijd de eerste. Fijne kermis!

De mooist gestoken kar is 

Trends   Groen   Bloem

Je kermis is niet compleet, 

als je niet bij da“Angela” bent geweest!
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JEUGDBLOEMENCORSO
Zaterdag is de mooiste dag van de week. Voor veel mensen bereikt de lange feest-
week vandaag zijn hoogtepunt. 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 ondefi nieerbaar 
grote enthousiasme waarmee de honderden deelnemers aan hun prachtige crea-
ties 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 ver-
klappen dat het weer een prachtige, zeer lange optocht wordt 
met een groot aantal grote praalwagens en veel deelnemende 
kinderen met versierde karretjes en fi etsen.

De editie van 2018 was er weer eentje om in te lijsten. Het droge 
weer, veel deelnemers en rijen mensen langs de route maakte 
het voor iedereen weer tot een topevenement. 

Het mooiste van het Jeugdbloemencorso zijn alle versierde 
fi etsen, 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 scho-
len weer van de partij! De Kiem won met Wereld vol wonderen 
de prijs voor spectaculairste praalwagen, De Klimboom had de 
origineelste praalwagen met Klimboom the movie en De Roele-
vaer had het leukste thema met de Riddervaer.

Bij de verenigingen ging de prachtige kar van WVC er wederom 
met de wisselbeker vandoor. De actualiteitsprijs was voor de da-
mes van Niets is wat het lijkt, die met een vermakelijke act met 
zwart/oranje pakken iedereen op het verkeerde been zette.

De Familie Klein sleepte met hun Corso Cruise en act de wissel-
beker én de publieksprijs bij de grote praalwagens in de wacht. 
De Familie Klein zorgde ook dit jaar voor open monden, lachen-
de gezichten en kilometerslang applaus.
De met zorg geselecteerde muziek en de dansjes waren hila-

ZATERDAG
21 SEPTEMBER
ochtend 10.00 uur

Via deze weg willen wij onze sponsoren van het corso;
Rabobank Groene Hart Noord, Dutch Flower Group,

Straathof Plants, Wesselman Flowers, IP Handlers,
G. de Koning 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.

risch maar bovenal erg knap uitgevoerd.  Om die redenen sleep-
ten 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 moge-
lijk, doch uiterlijk 8:30 uur, bij het startpunt aan de Westmeer-
laan 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 voor Café Hogenboom. Kom alstublieft wel 
uw prijs ophalen, want voor iedere deelnemer is er een beker!
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Noordplein 23, 2371 DA Roelofarendsveen
T 071-3319504  E info@reisguru.nl

www.reisguru.nl
STEENGOED in

arbeidsbemiddeling

HET I S A L T I J D F E E S T B I J L A ROCK WER K T

Op zoek naar een nieuwe werknemer of juist een

nieuwe werkgever? LaRock Werkt helpt daar

graag mee. Meer informatie vindt u op

www.larockwerkt .nl

Transport van en naar de sierteelt sector.

HOGENBOOM TRANSPORT
Turbineweg 10 - Roelofarendsveen

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

PARTYVERHUUR
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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@oranje-
comite.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 voorgan-
ger 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 ver-
zekerd 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 het 
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

We zijn blij! Wij kweken, broeien 
en verpakken de mooiste bloem 
van Nederland, die al eeuwenlang 
wereldberoemd en nog steeds hip 
& happening is! En, omdat wij altijd 
vrij hebben tijdens de gezelligste 
kermis van Nederland, die al ruim 
honderd jaar alive & kicking is!

Met de Veense kermis zijn ‘de tulpies’* 
dan ook de enige tulpen die door 
onze handen gaan. De echte tulpen 
op ons bedrijf kleuren pas daarna. En 
omdat het tulpenseizoen pas losbarst 
na de Veense kermis, stellen we onze 

bedrijfsruimten met veel plezier beschikbaar voor 
het opbouwen van corsokarren en - sinds een 
jaar - ook voor de organisatie van het enige, echte 
Veense senioren schuurfeest! We hebben er weer 
onwijs veel zin in!

* = Tulpies zijn het enige, 
wettige kermisbetaal middel 
in de kroegen tijdens de Veense 
kermis. Tulpies zijn ontstaan uit 
een samenwerking tussen de 
horeca en een aantal Veense 
tulpenbroeiers, waarvan 
Wesselman Flowers er 
uiteraard één is.

wensen je een te gekke kermisweek!

Gek op tulpen, gek op de Veense kermis!
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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 ge-
blokkeerd 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 je aangeven of ze hun fiets of kar zelf of samen met een enthousi-
aste vrijwilliger willen laten opsteken. Ook kun je een voorkeurstijd doorgeven zo-
dat het opsteken gestructureerd kan verlopen en er geen onnodig lange wacht-
tijden ontstaan. 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 op-
steeklocatie 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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S A U N A ’ S  &  H O T T U B S

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.

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

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

Wij wensen iedereen een gezellige kermisweek!

Geestweg 18
Roelofarendsveen
tel. 06 136 210 71

www.wesseliuswatersport.nl

 

Personal Training | Small Group Training | Bootcamp | Trainingen op locatie | Lichaamsanalyse

Personal Training - Bootcamp & More

Roelofarendsveen - Leiderdorp - e.o.

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

8776913 kermisboekje 2019.indd   60 15-08-19   15:40



61

PK TONKNUPPELEN
Het PK Tonknuppelen is een fantastisch traditioneel kermisevenement dat wat 
ons betreft nooit uit het programma zal worden gehaald. Vele vaste teams, zoals 
de Smokken, zitten al maanden te popelen om de knuppels ter hand te nemen 
en een houten ton aan barrels (Engels voor vat, red) te gooien. Sinds vorig jaar 
wordt het tonknuppelen ondersteund door Thomas en Rolf van der Pouw Kraan 
van PK Betonbewerkingstechnieken BV. Als er iemand verstand heeft van slo-
pen, zijn het deze mannen wel. Normaal slopen ze met zagen en diamanten, 
maar deze zaterdag nemen ze gewoon een houten knuppel ter hand.  

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 het spelle-
tje te komen aanschouwen. En als je even pauze hebt, kun je kijken of je ook zo 
goed bent in Tobbetje Steken!

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)

ZATERDAG
21 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Het is een warm weekeinde in september. Een groep mensen staat bij 
elkaar voor een harington die aan een touw aan een paal hangt. Er wordt 
een biertje gedronken. Het zacht mauwen van een kat klinkt uit de ton… 

We praten hier over de kermis net na de oorlog. Arie Smok (Smok is bijnaam voor 
een familie Van der Meer. Een oudtante uit Brabant gaf op verjaardagen iedereen 

een smok (zoen), bron: Veens)  was toen al van de partij bij het Tonknuppe-
len. Dit oer-Hollandse spel is bij de familie Smok doorgegeven van vader 
op zoon. Tegen de tijd dat de zonen van Arie het spel ontdekten, hing er 
nog steeds maar één ton. De kat is gelukkig vervangen door een tennisbal. 

Toentertijd moest je 16 jaar zijn om mee te doen om de prijzen. Zoon Leo 
is inmiddels een oude knoest die de pensioengerechtigde leeftijd heeft be-
reikt. Vanaf het jaar dat hij mocht, heeft hij ook meegedaan. Dat betekent 
dat hij dit jaar zijn 51ste knuppeljaar gaat meemaken. Zijn broer Fred is 10 
lentes jonger en gooit ook nog elk jaar zijn ronde mee. Anno 2019 staan er 

vier palen en waar er vroeger één ton was, zijn er per paal nu minimaal drie. Ook 
de nieuwe generatie Smok gooit mee.

Fred Smok: ‘Jongens, wat is het een mooi spel! Je pakt een knuppel en probeert 
snoeihard de ton te raken. Dat is het en meer niet. Daarbij nuttig je wat geestrijk 
vocht en praat je weer even bij met de andere actieve tonknuppelaars. Veenders 
die uitvliegen naar den vreemde komen speciaal voor het tonknuppel-evene-
ment weer naar hun geboortegrond. Het lijkt een reünie, maar het is meer dan 
dat! Het is een prachtige bijdrage aan de kermisweek en het Oranjecomité houdt 
de leiding strak in handen, zoals het hoort.’

TONKNUPPELEN MET DE SMOKKEN
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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

www.vonhertzberg.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 kermisweek!Wij wensen u een gezellige kerzellige kermisweek!

www.turbit-interieur.nl

Iets op te biechten 
na de kermis? 
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ACHTER DE SCHERMEN BIJ . . .
. . .  HET SENIOREN SCHUURFEEST!
Op vrijdagmiddag beleven honderden ‘senioren’ een geweldige middag in de 
tulpenschuur van Wesselman Flowers/Tulpen.nl aan de Sotaweg. Maar wat komt 
er allemaal bij kijken om deze tulpenschuur om te bouwen tot feestzaal? Je ziet 
het hieronder!

Vrijdagmiddag:
Wim Loos checkt sound,

we gaan bijna beginnen!

Dinsdagmorgen: 
De hal is leeg en we beginnen met het 
ophangen van de gordijnen.

Dinsdagmiddag:
Van pallets wordt een stevig podium gebouwd.

Dinsdagmiddag:
Het begint al ergens op te lijken.

Links, donderdagochtend: 
Tafels en stoelen worden uitgezet.

Rechts, donderdagochtend:
De contouren van de feestzaal

worden al duidelijker.

Donderdagochtend:
De Oranjevrouwen maken de
heerlijkste hapjes.

Donderdagmiddag: De feestzaal
wordt met planten, vlaggetjes en andere
accessoires steeds meer aangekleed.

Vrijdagochtend: De Gemeente en
Veiligheidsdiensten lopen de vergunnings-
voorwaarden na. Het gaat door!
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Hier! in de regio 
app 

Voor informatie en mogelijkheden:
elsbeth@hierinderegio.nl

06 317 671 80

Vol informatie over 
alles wat je wilt 
weten in Kaag en 
Braassem.

Binnenkort op  
ieders telefoon  
of tablet.

10%
KERMISKORTING

OP ALLE
PRODUKTEN

1 T/M 21 SEPT

www.carlasknipperie.nl
071-3311811

GEZELLIGE
ORANJE

FEESTEN!

GOEDHART
MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975

DE MAKELAARS VAN KAAG EN BRAASSEM

www.goedhartvastgoed.nl 

Rijnsaterwoude 0172-509973
Oude Wetering 071-3313484
Leiden 071-5146056
Hoofddorp 023-5540732
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VUURWERKSPEKTAKEL
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!

ZATERDAG
21 SEPTEMBER
avond 22.30 uur

TOBBETJE STEKEN
Jazeker, je leest het goed, dit jaar wordt het Tobbetje Steken voor het eerst ge-
houden bij voetbalvereniging DOSR! Vorig jaar is de baan door tegenvallend 
weer (stromende regen) helaas ongebruikt gebleven en een paar uur later weer 
afgebroken.  Er zijn dus geen kampioenen Tobbetje Steken 2018. 

Maar natuurlijk gaan we dit jaar voor de herkansing! De baan wordt opgebouwd 
op het eerste veld van DOSR, zodat ook de dames en heren van het Tonknup-
pelen tussendoor een poging kunnen wagen om de ring aan de lans te prikken. 
Het oudhollands Tobbetje Steken is zeker niet eng, het is lachen, gieren, brullen 
en je kunt er ook nog een mooi kermiscentje aan overhouden. Wat let je om 
gezellig naar DOSR te komen om als koppel (of alleen) in het karretje plaats te 
nemen en die ring eraan te speren. Gewoon kijken mag natuurlijk ook, maar dan 
kun je later nooit aan je kleinkinderen vertellen dat je in 2019 Veens Kampioen 
Tobbetje Steken bent geworden! En we kunnen gerust vertellen dat er maar 
weinig mensen op deze aardbol zijn die deze kans krijgen!

ZATERDAG
21 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

De kampioenen van 2017 waren Ron Hoogenboom en Emil van Hameren. Ron en Emil gingen niet 
alleen met de wisselbeker en een machtige geldprijs op stap, maar wonnen ook nog eens eeuwige roem. 
Ron is meteen na de feestweek naar Finland geëmigreerd om daar zijn technieken bij te slijpen. Omdat hij 
vorig jaar nog middenin een trainingsprogramma zat, durfde hij prolongatie niet aan en komt hij dit jaar 
vol vertrouwen terug. Wie gaat ze de loef afsteken en neemt de felbegeerde wisselbeker mee naar huis? 
Twijfel niet en kom gezellig Tobbetje Steken bij DOSR.

Inschrijfgeld: 2,50 euro per persoon  - Leeftijd: vanaf 16 jaar  - Plaats: voetbalvereniging DOSR

KIJK OP ONZE WEBSITE
VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN
WWW.PIMPRINT.NL
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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

Noordeinde 5, 2371CM, Roelofarendsveen.

www.itsyourhair.nl | Tel.071-3316566

VEE
NSE

KER
MIS

2019
!
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HET BLOEMENCORSO IS EEN FEESTJE!

Ris: ‘Wij hebben geen echte naam als corsogroep, we 
vernoemen onszelf elk jaar naar het thema van dat jaar. 
Zo waren we eerder al de ‘meisjes van Miljoenenjacht’, de 
‘pitspoezen van Max Verstappen’ en de stoere ‘Hells Veen-
gels’. Maar misschien is het in ons vijfde jaar wel een goed 
idee om over een naam na te denken!’

 Tina: ‘Vanaf half april begint het bij sommigen al te krie-
belen en beginnen we alweer uit te kijken naar de vol-
gende kermis! Omdat we vriendinnen zijn, beginnen de 
vergaderingen gewoon tijdens een avondje uit. Het be-
langrijkste is het thema, daarna volgen de ideeën meestal 
vanzelf. Met onze groep hebben we een gezamenlijke 
Facebookpagina waarin de ideeën worden gedeeld. De 
eerste “echte” vergadering is meestal in augustus. We be-
ginnen ongeveer 5 weken van tevoren met bouwen.’

Rowan: ‘De taakverdeling verschilt per jaar, iedereen 
heeft inbreng en komt met ideeën. Wel zijn er altijd een 
paar die het voortouw nemen, dat is wel nodig om het 
gekibbel van 25 meiden in goede banen te leiden. 

Gelukkig hebben we lieve vriendjes, familie en kennissen om ons heen die onze 
ideeën werkelijk kunnen bouwen. Zonder hen komt er weinig van terecht! Naast 
het bouwen van de kar, hebben we ook een vaste chauffeur, DJ, bloemstekers en 
Anita van Klink die onze prachtige pakjes maakt!’ 

Marit: ‘De corsodag zelf is het leukste wat er is, maar met het bouwen van de 
kar hebben we ook een hoop lol. Het bedenken van een thema, het bouwen en 
het bloemensteken op vrijdag is erg gezellig. Maar het moment dat iedereen in 
outfit op de kar staat, de muziek aangaat en we de weg oprijden, weet je waar 
je het allemaal voor hebt gedaan. Vaak denken we de vrijdag voor het corso om 
komend jaar niet mee te doen. Maar na een fantastische zaterdag is iedereen 
overtuigd; volgend jaar weer!’ 

Rosanne: ‘Op vrijdag hebben de meeste meiden altijd de intentie om rustig 
aan te doen. Maar als we dan met elkaar nog tot laat in de kroeg staan, weet je 
dat het wéér niet is gelukt. Maar dat merken we zaterdagochtend rond 7.00 uur 
pas. Eigenlijk zijn er altijd maar twee meiden aanwezig op de afgesproken tijd. 
De rest heeft vaak een kleine vertraging. We hebben ook meegemaakt dat één 
van de meiden werd af gezet in een vreemde auto, omdat ze de nacht niet thuis 
had doorgebracht.’

Nikki: ‘Het blijft mooi, die brakke koppies als de kar naar buiten gaat en iedereen 
in outfit het plaatje compleet maakt. Ook zijn er natuurlijk heel veel kippenvel-
momentjes tijdens het corso door de leuke reacties die je krijgt van het publiek. 
Zelfs de terugreis naar het Zuideinde is een hoogtepunt, dan maken we ons 
eigen feestje op de kar en baalt iedereen als we de schuur weer inrijden.’

Ris: ‘Het eerste jaar hebben we nog geprobeerd om het Oranjecomité om te 
kopen in de kroeg en zo een mooie prijs in de wacht te slepen. Toen wisten 

Op een zwoele zaterdagavond, ruim 5 jaar geleden kwam een groep meiden op een geweldig idee. 
Onder het genot van een glaasje wijn bedachten ze toen om hun twee vriendinnengroepen samen 
te voegen en met elkaar mee te doen aan het leukste Bloemencorso van de regio. Dit heeft inmid-
dels geleid tot 4 geweldige praalwagens met elke jaar weer een leukere act. We gingen langs op een 
‘vergadering’ van deze meiden en spraken met Ris van der Poel, Rowan Ludlage, Tina van der Geest, 
Nikki Mooren, Marit Hoogenboom en Rosanne Enthoven.
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Verbouw
Restauratie & onderhoud

Nieuwbouw
Timmerfabriek

Wij wensen u 
een gezellige 
kermisweek!

  Richard van Hameren PC`s
  Floraweg 74
  2371AM Roelofarendsveen
 

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

Gratis draadloze muis bij 
aanschaf van een laptop.

Gratis draadloos 
toetsenbord en muis 
bij aanschaf van een 
PC.

 Wenst u                     
een  jne kermis toe!

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

8776913 kermisboekje 2019.indd   68 15-08-19   15:40



69

WANDELTOCHT
ONTNUCHTERINGS

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 de laatste roddels met elkaar uitwisselen? 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 bijzondere passage in de route. Zo kom je op plekken waar je normaal 
gesproken niet zo snel komt!

Dat dit “kermisnapraatevenement” door vele mensen graag wordt bezocht, blijkt 
wel uit het feit dat er vorig jaar in de stromende regen bijna 300 bikkels de be-
nenwagen namen. De meesten waren goed voorbereid en konden bij ’t Veen 
even opdrogen en zich daarna weer met volle overgave storten in de afterparty.

Kortom, de ideale overgang tussen de kermisweek en de rest van het jaar. En na-
tuurlijk 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

ZONDAG
22 SEPTEMBER
ochtend 09.00 uur

we nog niet dat er een aparte jury is die de prijzen toekent. Ieder jaar heeft wel 
hoogtepunten, het eerste jaar was alles nieuw en vond iedereen het eigenlijk 
vele malen leuker dan verwacht. We hebben ook veel geleerd toen, waardoor de 
jaren erna beter waren gepland. Na de corso denk je wel eens; hoe gaan we dit 
weer overtreffen? Maar als je dan toch weer een leuk thema hebt werk je weer 
naar het nieuwe hoogtepunt. Het echte hoogtepunt is natuurlijk de wisselbeker 
die we wonnen met de ‘Braassemwatch kar.’

Nikki: ‘Vorig jaar, toen we het ‘Hells Veengels’ thema hadden, kwamen we per 
toeval in aanraking met de échte Hells Angels. Zij waren niet zo gecharmeerd 
van onze kar, wat resulteerde in een Veense roddel over het klaarstaan van de 
ME, voor het geval dat de Hells Angels ons een lesje kwamen leren. Gelukkig is 
het nooit zover gekomen!’

Tina: ‘Ik zou iedereen aanraden om een keer mee te doen, omdat deelnemen 
veel leuker is dan kijken. Je hebt heel lang voorpret én het langst plezier van de 
kermiszaterdag omdat deze al zo lekker vroeg begint en vaak ook laat eindigt. Al 
redt niet iedereen dat altijd, haha!’ 
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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!

 HAL60.NL     -     PASTEURWEG 60     -     DE LASSO NOORD     -     2371 DW ROELOFARENDSVEEN     -    071 331 53 34     -     POWERED BY HS EVENTS B.V.
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Hanna: ‘Onze eerste Kermis was die van 2016, drie maanden 
nadat we verhuisd waren. We wisten al van het bestaan van het 
Oranjecomité omdat we in datzelfde jaar tijdens Koningsdag naar 
de Veen waren gekomen om alvast te proeven van de dorpse ge-
zelligheid.’

Wouter: ‘En dan het mooie weer! Hoe kun je eind september zo’n 
enorm evenement organiseren en zoveel zonuren hebben? Van 
alle kanten hoorden we: ‘Ja maar wist je dat dan niet? God is een 
Veender!’ Maar toen het vorig jaar een tijdje regende merkte je dat 
aan niemand, iedereen is altijd zo vrolijk, vriendelijk en vol energie!’

Hanna: ‘Door onze kinderen is de drempel lager om aan de activiteiten deel te 
nemen, we gebruiken onze kinderen als excuus om zoveel mogelijk aanwezig te 
zijn, haha. ’s Avonds gezellig met elkaar naar de Taptoe, woensdagmiddag het 
Luchtkussenfestival en natuurlijk de optochten aan het einde van de week. Met 
als klap op de vuurpijl het fantastische Bloemencorso!’

Wouter: ‘Ja, het hoogtepunt is toch wel de zaterdag. Onszelf ’s morgens vroeg 
op het kruispunt Noordeinde-Oeverdreef installeren, de kater van de vrijdag 
wegslikken en genieten van de mooie corsowagens en de creativiteit van de 
deelnemers. Het Kermisterrein mag natuurlijk ook niet ontbreken. Soms kunnen 
we de kinderen later op de dag onderbrengen bij de oppas en er dan lekker met 
zijn tweetjes op uit. Naar Veens Verbond of lekker de kroegen in, dan kom je altijd 
wel weer bekenden tegen. In de avonden doen we vaak wat met vrienden.’

Hanna: ‘We wonen in de Oevers en daar woont een mooie mix van ‘oude’ en 
‘nieuwe’ Veenders. We zijn door onze lieve buren direct goed wegwijs gemaakt 
in de kermisrituelen. Waar gebeurt het, waar kun je het beste met de kinderen 
naartoe en wanneer kun je ze beter thuislaten. ‘Regel een goede oppas’ was een 
veelgehoord advies!’ Wouter: ‘Omdat we hier destijds net woonden, kregen we 
van één van de buren het Veense Slokkie, ontzettend lief en attent. Dat is toch 
wel typisch Veens, is onze ervaring tot dusver.’

Hanna: ‘De zaterdag is voor ons na 3 edities wel een ritueel geworden, de rest 
van de week zijn we wat impulsiever, voornamelijk gebaseerd op de energie 
van de kinderen, die zijn altijd enthousiast en moeten soms een beetje geremd 
worden om het einde van de week te halen.’

Wouter: ‘Hanna is leerkracht en kan buiten de vakanties om moeilijk vrij krijgen. 
Ik heb de afgelopen drie jaar veel geluk gehad en telkens een hele week vrij 
gekregen. Dit jaar is wat lastiger, de vakantiedagen zijn bijna op vanwege de 
geboorte van onze jongste zoon, maar het laatste weekend heb ik wel gegaran-
deerd vrij. Voor de rest van de week zal ik mijn collega’s moeten omkopen om 
mijn diensten over te nemen!’

Hanna: ‘Of we nog tips hebben voor ‘nieuwe Veenders’? Duik er volledig in, ga 
naar zoveel mogelijk activiteiten, snuif de sfeer goed op.’ Wouter: ‘Voor je het 
weet Google je op de maandag na de feestweek: Wanneer is de Veense Kermis 
2020!’ (11 t/m 20 september, red.)

DE PERFECTE LANDING IN ROELOFARENDSVEEN
Wouter, Hanna, Evi (7), Finn (4) en Oliver (5 maanden) Demuijnck wonen sinds 2016 in Roelofarends-
veen. Wouter komt oorspronkelijk uit Ridderkerk en Hanna haar roots liggen in Bloemendaal. Mede 
doordat Wouter piloot is, hebben ze de 15 jaar daarvoor op bijna tien verschillende adressen gewoond. 
Voornamelijk in de omgeving van Haarlem, maar ook in het Verenigd Koningrijk. Uiteindelijk zijn ze 
geland in de Veen, en dat is ook echt het eindstation!
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Wij wensen iedereen een gezellige Kermisweek

8776913 kermisboekje 2019.indd   72 15-08-19   15:40



 

Nieuw Vennep       www.hotelderustendejager.nl       0252-629 333

“iedereen veel plezier toegewenst 
tijdens de kermisweek!”

“iedereen veel plezier toegewenst 
tijdens de kermisweek!”
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PROOST!
WE WENSEN JE EEN SOLID KERMIS

WWW.SOLIDRENTAL.NL                  WWW.SOLIDINSTALL.NL
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