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Roland Klein

“Belangrijk dat nieuwe
generaties het corsogevoel
ontdekken.”

mber

e
10 t/m 19 sept

Familie Boesveld

“Het hoogterecord is 6,11m”

Wim Loos

“Zingen bij De Haven is mijn
muzikale topper!’’

Familie Boogaards
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“We hadden niet verwacht dat
er zoveel gave attracties zouden
staan”

Alles voor elkaar,
alles voor de bouw!

Aalsmeer

CarpentierMooren Bouwplein wenst
iedereen een gezellige kermisweek!

Wormerveer

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 meest actuele nieuws
i.v.m. de coronamaatregelen 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 (10 t/m 19 september):
06 835 083 92
Mailadres:
info@oranjecomite.eu
Het meest actuele programmaboekje is
ook te bekijken op onze website:
www.oranjecomite.eu
Vormgeving en druk: PIM Totaal

LOGO’S

Bij het maken van dit magazine zijn we
uitgegaan van het positieve scenario dat
de anderhalvemeterregel tijdens de Oranjefeesten is vervallen.
Mocht dit niet het geval zijn, dan hebben
we bij diverse onderdelen een alternatief.
Ook kunnen sommige onderdelen dan
helaas niet doorgaan. Deze evenementen herken je aan het logo wat hier te
zien is. Als er geen logo bij het evenement
staat, dan kun je ervan uitgaan dat het
doorgaat zoals het beschreven is.
Via onze social media, website en de app
van Hier! in de Regio communiceren
we de meest recente informatie. Voor
horecaevenementen kun je de website en
sociale media van de betreffende horeca
raadplegen.

WELKOM BIJ DE ORANJEFEESTEN 2021

VOORWOORD

Voor u ligt het prachtige Oranjemagazine bomvol informatie
over de Oranjefeesten. Trots dat dit magazine onder andere tot
stand is gekomen door de enorme support vanuit het bruisende
en betrokken bedrijfsleven binnen onze gemeentegrenzen.
Samen zijn we sterk en dragen we uit waar de Oranjefeesten
voor staan: verbinden van de samenleving, betrokken, tradities,
voor jong en oud, ontspanning, feest der herkenning, genieten.
Vul zelf maar in!
‘The day after’
16 augustus.. Ik heb de bedenkelijke eer het laatste stukje tekst
aan te leveren voordat het Oranjemagazine vandaag ter perse
gaat.
Afgelopen weekend was de persconferentie door onze premier.
Goed en positief nieuws? Of toch een tegenvaller? Veel versoepelingen gaan pas in vanaf 20 september en dat betekent voor
‘onze Oranjefeesten’ een dikke streep door een aantal activiteiten. In beginsel overheerst teleurstelling. Maar we hebben afgesproken met alle betrokken partijen om te denken in mogelijkheden en vooral te focussen op wat wél door kan gaan!
Ondanks dat enkele activiteiten niet of met beperkingen kunnen
doorgaan en omdat een heel magazine niet in een weekend
herschreven is, hebben we het gehele programma opgenomen
in dit magazine. Daarnaast weer leuke artikelen over onder andere vader en zoon Boesveld, Niels van ’t Veen en duizendpoot
Wim Loos. Herkenbaar en lekker herinneringen ophalen. En voor
alle nieuwe inwoners van Kaag en Braassem om alvast een indruk te krijgen van wat de Oranjefeesten in 2022 gaan brengen!
Primeur dit jaar is dat het goed gevulde kermisterrein ook op
zondag geopend is van 11.00 uur tot en met 18.00 uur! Dus één
dag extra genieten van de mooiste attracties en lekkernijen. Tevens introduceren we dan een ‘prikkelarm uur’, u leest er alles
over op pagina 33.
Er zijn 2 soorten logo’s in het leven geroepen om duidelijkheid
te scheppen over het wel, niet of beperkt doorgaan van activiteiten, je ziet ze hiernaast. Belangrijk is om de diverse sociale media
in de gaten te houden.
Die van het Oranjecomité: Facebook.com/ocjuliana, de ‘Hier!
in de Regio online app’ en de socials van de Veense horeca
voor de actuele situatie rondom een activiteit. Dit zal dagelijks
bijgewerkt worden. Dit vind je ook op oranjecomite.eu.
Houd rekening met elkaar en respecteer de regelgeving omtrent Covid, op deze manier gaan we er met elkaar toch een geweldige week van maken!
Dank aan alle betrokken partijen: horeca, bedrijfsleven, gemeente, deelnemers, verenigingen, vrijwilligers, publiek en écht; in
2022 gaan we terug naar normaal.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van der Geest - Voorzitter
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Arjan Buijs
Arjan Buijs

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR
UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR

Schoener 93, 2377 DD Oude Wetering
Schoener 93, 2377 DD Oude Wetering
M +31 (0)6-82311449
M +31 (0)6-82311449
E arjan.buijs@thetravelclub.nl
E arjan.buijs@thetravelclub.nl
W www.thetravelclub.nl/arjanbuijs
W www.thetravelclub.nl/arjanbuijs

Arja

Arjan Buijs

UW PERSO

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR

Schoene
M +31 (0)
E arjan.b
W www.t

Arjan Buijs
Floraweg 94a - 2371 AP Roelofarendsveen
06-21507997 - 06-23573010

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR

Schoener 93, 2377 DD Oude Wetering

Wetering

Wetering

SEUR
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ISEUR

#kermis

#biertje

#proost

Arjan Buijs

Arjan Buijs

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR

www.deveensevolkstuin.nl
Facebook: de veense volkstuin
E-mailadres: deveensevolkstuin@gmail.com

Schoener 93, 2377 DD Oude Wetering
Schoener 93, 2377 DD Oude Wetering
M +31 (0)6-82311449

Schoener 93, 2377 DD Oude Wetering
M +31 (0)6-82311449
M +31 (0)6-82311449
E arjan.buijs@thetravelclub.nl
E arjan.buijs@thetravelclub.nl
W www.thetravelclub.nl/arjanbuijs
W www.thetravelclub.nl/arjanbuijs

FEESTWEEK VAN VRIJDAG 10 SEPTEMBER T/M ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021

PROGRAMMA OVERZICHT
TIJD

EVENEMENT

PLAATS

PAG

Vrijdag 10 september
20.00 uur
Frisdance

SplotsZ Roelofarendsveen

5

Zaterdag 11 september
12.00 uur
Veenstenentijdperk
Kermismarathon *

Rondom Mierikswortel
Roelofarendsveen

7

Petruskerk
Noordeinde, Noordplein, Noordhoek
Centrum Roelofarendsveen
Noordeinde, Noordplein, Noordhoek
Parkeerterrein Noordplein achter Keurslager

9
11
9
11
13

Noordeinde
‘t Veen eten & drinken

15
17

Trainingsveld E.M.M. ‘21
Tafeltennisvereniging de Treffers

21
23
23

Woensdag 15 september
14.00 uur
EFM Luchtkussenfestival

Landijsbaan Oude Wetering

25

Donderdag 16 september
19.00 uur
Verenigingenmanifestatie *
± 20.00 uur
Kermisterrein geopend (na optocht)

Westmeerlaan naar kermisterrein
Parkeerplaats E.M.M. ‘21

29
33

Vrijdag 17 september
10.00 uur
Ballonnenoptocht
		
11.00 uur
Kermisterrein geopend
14.00 uur
Wandelspeurtocht
14.00 uur
Viswedstrijd (jeugd)
14.00 uur
Seniorenschuurfeest
20.00 uur
Lampionnenoptocht
		

Vanaf Kiem en Gogherweide
naar Kermis
Parkeerplaats E.M.M. ‘21
‘t Veen eten & drinken en E.M.M. ‘21
Gerberastraat, visvijver
Wesselman Flowers, Sotaweg 51
Vanaf Kiem en Dotterbloem
naar Kermisterrein

45
33
47
47
51
55

Zaterdag 18 september
10.00 uur
Jeugdbloemencorso *
12.00 uur
Kermisterrein geopend
14.00 uur
PK Tonknuppelen
14.00 uur
Tobbetje Steken

Rondgang door het dorp
Parkeerplaats E.M.M. ‘21
1e veld E.M.M. ‘21
1e veld E.M.M. ‘21

57
33
59
65

Zondag 12 september
11.15 uur
Kermisviering
12.00-17.00 uur Winkels geopend
13.00 uur
Kermis Kart Experience
13.00-17.00 uur Straattheaterfestival Uitkaik
14.00 uur
Ponystappen*
Maandag 13 september
19.00 uur
Oranjeloop
20.00 uur
Oranje Dartstoernooi *
Dinsdag 14 september
19.45 uur
Taptoe
20.00 uur
Oranje Bridgedrive
20.00 uur
Kermis Tafelvoetbaltoernooi

Zorgcentrum Jacobus

Zondag 19 september
09.00 uur
Ontnuchteringswandeltocht
‘t Veen eten & drinken
11.00 - 18.00 uur Kermisterrein geopend
Parkeerplaats E.M.M. ‘21
ALGEMEEN
De spelregels van de Oranjefeesten		
Informatie Oranjecomité + website		

Alle onderdelen zijn onder voorbehoud van vergunningsverlening.
* vervalt bij 1,5 meter regel

Het actuele programma van de Oranjefeesten
lees je natuurlijk ook in de Hier! online app.
5

65
33
41
1+ 36

Openingstijden kermisdagen:
Vrijdag 17 september tot 20.00 uur
Zaterdag 18 september van 16.00 uur tot 20.00 uur

Wij wensen jullie een plezierige kermis!

EN ONDERHOUD
WIJAPK
WENSEN
U EEN
VAN ALLE
MERKEN!
GEZELLIGE
KERMIS!
Altijd meer dan 150 auto’s
op voorraad
Kijk op onze website
voor het aanbod

Zuideinde 29c • Roelofarendsveen
T (071) 331 66 30
www.autoverdel.nl
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CARTEAM
AU TO V E R D E L

FRISDANCE MET BUBBELS
VRIJDAG

10 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

Alweer voor de 6e keer trappen we samen met VJR en SplotsZ de Oranjefeesten
officieus af met Frisdance! En omdat we vorig jaar niets hebben gedaan, is er dit
jaar een soppige, maar o zo frisse schuimparty!
Hou jij ook zo van schuim? Wij hebben een dansvloer vol! Na een jaar gesloten te
zijn geweest maakt SplotsZ zich op voor het nieuwe seizoen, en wat is het dan
lekker dat wij met z’n allen de tent spic-en-span achterlaten. Een mix van lokale
DJ’s zorgt voor de beste top 40 krakers en uiteraard zullen de populairste TikTok
songs niet ontbreken. Dus trek je coolste shirt
aan, vis een zwembroek uit de kast, veeg het
stof van je snorkel en kom met je hele klas of
vriendengroep naar dit schuimfestijn!
FRISDANCE is voor de jeugd van groep 6 t/m
groep 8 en duurt van 20.00 tot 22.30 uur.
Kaartjes zijn voor 2 euro te koop bij Veenerick
aan het Noordplein. Voor vaders en moeders is
de toegang tot SplotsZ deze avond natuurlijk
ten strengste verboden, maar nieuwsgierige
papa’s en mama’s worden vanaf 22.00 uur buiten opgevangen met een bakkie leut en een
keurige koek!
Locatie: SplotsZ – Sportpad Roelofarendsveen

Frisdance wordt mede mogelijk
gemaakt door:

MIJN KERMISMOMENT!
Tim Varkevisser: Mijn mooiste herinnering aan de
Veense Kermis was in 2016; de Magic Mouse. In deze
attractie was ik toen geweest. De Veense Kermis is niet
te verslaan, ieder jaar groot feest! Ik logeer traditioneel
altijd bij Tess en Jacco en in de avond gaan we altijd
naar het vuurwerk en
knuffels vangen bij de
grijpautomaten. En natuurlijk altijd bij Tante
Riet de optocht kijken
en soep eten. Daarna
met m’n grote maat Jacco naar de grootse kermis van Roelofarendsveen. Altijd gezellig!

Joyce Möllers: Elk jaar trakteert onze tante Thea haar nichtjes
en neefjes op zaterdagmiddag op een Mega, Mega suikerspin.
Als we van tevoren bij Soucha van de suikerspinkraam doorgeven dat we weer langskomen, dan zorgt zij ervoor dat ze alvast
een extra grote stok heeft om de Mega, Mega suikerspin op te
maken. Elke keer wordt 1 van de nichtjes of neefjes aangewezen
die de eer heeft om de suikerspin vast te houden. Vol verbazing
en met pretoogjes kijkt iedereen toe hoe Soucha de suikerspin
steeds groter maakt en daarna is het smullen geblazen!
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steunpunt stichting haarwensen

Haarspecialist voor:
- dun haar
- alopecia
- chemotherapie & bestraling
Kunst- en echt haar haarwerken
Bel of mail
voor een
vrijblijvende
afspraak

een hele fijne

Hair extensions voor
verlenging & volume

kermis

wendykapsalon.nl | 06 517 195 08 | Floraweg 61 | Roelofarendsveen
info@christinecreation.nl • www.christinecreation.nl • 06 53481788
logo’s • huisstijlen • flyers • flipbooks • websites • webshops

CONSERVENWEG 3 - 2371 DT ROELOFARENDSVEEN - 071 - 331 7030
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IVO VAN KLINK
06 460 621 96

WWW.WERELDAUTO.NL

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

DE VEENSTENENTIJDPERK MARATHON
ZATERDAG

11 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 dit jaar natuurlijk later dan anders. Ondanks dat de inschrijving elk jaar heel erg hard gaat,
kun je altijd nog checken of er nog ingeschreven kan worden. Deze unieke en
ludieke marathon blijft echter onverminderd populair! Het
Oranjecomité feliciteert de marathongroep van Plantaris van
harte met de 19e editie van deze One en Only marathon!
De Veenstones in de Stenen Tijdperk Marathon!
‘De tuinen in Roelofarendsveen zijn nog te vaak een tegelparadijs’. Bij menig Veender stond het schaamrood op de
kaken bij het lezen van deze krantenkop. Maar is het echt zo
slecht gesteld met ‘de bloem van de Randstad’? Weliswaar
wat weinig groen, maar wél veel water en mooie huizen. En
elk nadeel heeft zo zijn voordeel; op die prachtige stenen
kun je heerlijk hardlopen. In één van de nieuwste wijken van
de Veen, waar ze behalve dat groen, gelukkig de groenten
niet zijn vergeten.
Er wordt gestart aan de Mierikswortel en vervolgens gaat het
parcours kriskras door de Vergeten Groentenbuurt. Na 47! bochtjes heb je de
eerste van de 17 rondjes te pakken.

* vervalt bij 1,5 meter

Ronald Barnhoorn uit Leidschendam was in 2019 de snelste individuele marathonloper. Hij liep De Bona Rock Around SplotsZ Marathon in 3:14:02 en zette
daarmee de Veenders Ben Kerkvliet en Dennis van Berkel op achterstand. Wie
gaat er dit jaar met de eerste prijs aan de haal? We zullen het weer met spanning
gaan beleven. Bij de dames was Ultraloopster Wilma Dierx wederom de snelste
loopster met een tijd van 3:57:21. Het snelste estafetteteam van vorige editie was
De Kasteellopers 1 uit België in een toptijd van 2:32:41.

Afstand: Hardloopwedstrijd over 42.195 meter, individueel af te leggen of met team van 4 personen als
estafette. Het parcours gaat over 17 rondjes van ongeveer 2482 meter.
Thema: Stenen tijdperk, The Flintstones, vergeten groenten. Leef je uit!
Start: Zaterdag 11 september 2021 om 12.00 uur. Mierikswortel, Roelofarendsveen
Parcours: De start is op de Mierikswortel waarna de lopers via een bochtig parcours door de Vergeten
Groentenwijk lopen. Kijk voor het volledige parcours op oneenonly.nl/oeno/
Verzorging: Water, thee, sportdrank, fruit (elke ronde beschikbaar). Kleedruimten (onbewaakt) en douchegelegenheid aanwezig bij De Treffers.
Deelnemersaantal: Er is ruimte voor 130 teams en ongeveer 40 marathonners.
Prijzen: De gefinishte marathonners ontvangen een medaille en een certificaat.
Voor de winnaars 1, 2, 3 en winnaressen 1, 2, 3 is er een bijzonder aandenken beschikbaar.
Naast prijzen voor de drie snelste teams, is 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 Oranjeloop van maandag 13 september.
https://oneenonly.nl/oeno/
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Veenderveld 2
2371 TV Roelofarendsveen
Tel. 071 331 22 23
Fax 071 331 40 75
E-mail info@efmbv.nl

www.efmbv.nl

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

Marieke Wortman

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

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

Zuidweg 12 • 2375 AP Rijpwetering • vanzeiluitvaartverzorging.nl
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KERMIS KART EXPERIENCE

ZONDAG

12 SEPTEMBER
middag 12.00 uur

Het was wel even afzien afgelopen anderhalf jaar hè? Hopelijk nog wel lekker vakantie gevierd? Lekker gezwommen, af en toe een beetje bingewatchen en natuurlijk
gewoon Max Verstappen zien racen en vet veel punten zien pakken. Inmiddels komt
alles weer op gang. Je moet je rommel weer opruimen, de trainingen van voetbal,
tennis, jeu de boules of koekhappen zijn weer begonnen en de start van het nieuwe
schooljaar komt er ook weer aan… NEEEEEEEHHHH!
Maar gelukkig is de Kermis in zicht! Met dank aan de Gemeente Kaag en Braassem,
mogen we wel 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 7 anderen tegelijk de baan op en moet je zorgen dat
je de snelste tijd neerzet. Door de steun van Autobedrijf Van der Wereld kunnen we
een heat karten voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden.
Vorige keer scheurden ruim 150 coureurs over het terrein. Ronkende motoren, piepende banden en inhaalacties waar Hamilton nog een puntje aan kan zuigen. En jij
kunt erbij zijn! Sterker nog, je mag je eigen skills laten zien! Inschrijven kan via onze
website, gewoon alleen of met je vrienden of vriendinnen. Misschien is je oom wel
een praatjesmaker en wil je hem een lesje leren? Wij zorgen er dan voor dat je tegen
elkaar gaat strijden!
Het karten is eigenlijk speciaal voor jongens en meiden in de leeftijd van 13 t/m 17
jaar en deze leeftijdscategorie krijgt voorrang. Ben je ouder en wil je toch racen, dat
kan dit jaar gewoon. Vul het inschrijfformulier in en plaats van je inschrijving een leuke selfie op Insta of deel het via Facebook. De leukste selfie 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 bekendgemaakt 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 8 september. Donderdagavond 9 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 opzetten 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 12.00 uur zijn je ouders, opa, oma, broertje, zus en alle andere supporters ook
van harte welkom! Deelname op eigen risico, iedere deelnemer is net zoals bij iedere
kartbaan verplicht om een verklaring voor eigen risico te ondertekenen.
Locatie: Gemeentewerf Veenderveld
Leeftijden: Van 13 tot 88 jaar, maar 13 t/m 17 jaar heeft voorrang
Datum : Zondag 12 september
Tijd : 12:00 tot 16:00 uur
Inschrijfgeld : € 5,- (8 minuten karten)

KERMISVIERING PETRUSKERK

ZONDAG

12 SEPTEMBER
ochtend 11.15 uur

Ook dit jaar houden we traditioneel de Kermisviering in de Petruskerk, dit jaar alweer
voor de 17e keer! Vorig jaar hebben we de saamhorigheid, gezelligheid en ontmoetingen
helaas moeten missen, want wat is er nu 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: ‘Ken je mij nog’?

Diaken A. van Aarle zal in deze speciale viering voorgaan en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door
de koren; Cadans, Faith en Little Stars.
Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst en voor de 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 koffie, thee en limonade klaarstaat met iets lekkers erbij.
Informatie over de laatste ontwikkelingen kunt u vinden op www.meevieren.nl (Petruskerk, Roelofarendsveen).
Het Oranjecomité bedankt Anneke Rietbroek voor de organisatie en hoopt dat ze dit nog jaren met enthousiasme
wil voortzetten.
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Professionele
spullen voor
uw DHZ-klus!

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

Schilderswinkel Hein Schoo

Langeweg 14, 2371 EG Roelofarendsveen, T: 071 3312911

Zaterdag 11 &

KOOPZONDAG
15 SEPTEMBER
zondag 12 september

Buitenverkoop Sportschoenen

korting tot 70%
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Iedereen
een gezellig
kermis! e

PIM Totaal
Meer rendement uit uw communicatie!
PIM Totaal is een full-service communicatiebedrijf. Het is een mix van drie bedrijven,
die tientallen jaren op hun specifieke terrein van de communicatie actief waren. Die
bundeling van krachten zorgt ervoor dat er een totaalpakket wordt aangeboden, van idee
tot uitvoering. En alles in eigen huis! Informeer eens naar de vele mogelijkheden.

PRINT- EN DRUKWERK
MAATWERK

(ONLINE) MARKETING
HET NIEUWE GROEIEN

POSTVERZENDING
OP DE JUISTE PLEK

DESIGN EN BRANDING
THE PERSONAL TOUCH
WEBSITE EN WEBSHOP
HET NIEUWE WINKELEN

info@pimtotaal.nl • www.pimtotaal.nl • 071 - 331 69 67 • Conservenweg 80 - 82, 2371 DT Roelofarendsveen
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STRAATTHEATERFESTIVAL

UITKAIK
ZONDAG

12 SEPTEMBER
middag 13.00 uur

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

John Hoogenboom

FF Anders

Impressie
Uitkaik 2021 wordt georganiseerd door
Stichting WIJ Presenteert, Winkelhart
Roelofarendsveen en Oranjecomité Juliana

Wat we wel weten is dat onze bekende living-statue artiest John Hoogenboom
weer voor een prachtige creatie zorgt. Verder heeft hij nog diverse collega-standbeelden uitgenodigd dus op diverse plaatsen kunt u deze levende kunstwerken
komen bewonderen. Is het nu een pop of is het echt?
Het leerlingenorkest van Liefde Voor Harmonie zal weer enkele korte optredens verzorgen, je kunt niet stil blijven staan….wat een energie!
De Aarebeijeplukkers zullen op een originele manier de feestelijke Tsjechische
volksmuziek ten gehore brengen…
Op het Alkeburchtplein zal er bij het SplotsZ-podium weer genoeg te zien en te
horen zijn. Ook zijn er verschillende optredens van een dansgroep.
Het koor FF Anders verzorgt diverse optredens en natuurlijk: FF anders!
Zorgtuin De Tas zorgt weer voor een lekker bakkie op hun terras in de Huigslotertuin. Laat u zich ook verrassen door de mobiele acts die die middag door het
centrum lopen.
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 12 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.

een bonte verzameling

STRAATTHEATER

zondag 12 september
van 13.00 tot 17.00 uur

Verschillende locaties in centrum in Roelofarendsveen

De winkels zijn open: 12.00- 17.00
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Kom op taid kaike, d’r is zoveel te zien!
13

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

Wij wensen u een fijne kermis!

WATERSPORTCENTRUM BRAASSEMERMEER

Uw thuishaven!

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

Veenderveld 62

Veenderveld 62

Roelofarendsveen

Roelofarendsveen

info@razendbouw.nl

info@razendbouw.nl
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JOU!JOU!

Bij formaat
ons kunt u terecht voor ieder formaat
Bij ons kunt u terecht voor ieder
project.
U krijgt een persoonlijke aanpak
project. U krijgt een persoonlijke
aanpak

e paal tot aan het laatste likje verf.
vanaflikje
de 1verf.
vanaf de 1e paal tot aan het laatste

Wij onderscheiden
Wij onderscheiden ons in nieuwbouw,
verbouw, ons in nieuwbouw, verbouw,
renovatie,
utiliteit
renovatie, utiliteit en interieurwerk.
Ga naar
onzeen interieurwerk. Ga naar onze
website
om referentie projecten te bekijken.
website om referentie projecten
te bekijken.
Neem contact op en ervaar wat
Neem contact op en ervaar wat
wij voor u kunnen betekenen!
wij voor u kunnen betekenen!
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IN HET STRODORP VAN DE RIPSE RUITERS

PONYSTAPPEN
ZONDAG

12 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Nieuwe manege, maar gewoon op dezelfde locatie! Na jaren trouwe dienst van
Hoogenboom Ruitersport is er een nieuwe manage opgestaan. We verwelkomen graag De Ripse Ruiters voor het vertonen van al het plezier dat pony’s
ons kunnen brengen. Om de verwarring niet compleet te maken, houden we
wel de dezelfde locatie aan. De hoefijzers zullen wederom weer op het parkeerterrein achter de Keurslager en Hema op de straatstenen tikken.
Tijdens dit evenement is het natuurlijk mogelijk om op één
van de pony’s een rondje te stappen. Maar ook is er een skippybalweide voor de allerkleinsten en laat voltigevereniging
Babouschka mooie shows zien!
De pony’s zullen rond 14:00 uur aanwezig zijn en rond 16:00
uur 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!

- advertorial -

Belangrijke informatie
voor alle kermisgangers!

We hebben eigenlijk maar één boodschap voor jou!
Als het afgelopen jaar ons één ding wel heeft
geleerd is dat anders óók heel leuk kan zijn. En zo
Als werkgever zijn we trots op onze medewerkers en op het plezier
gaan ook wij met enthousiasme en vertrouwen de
waarmee we met elkaar samenwerken. Ook onze klanten zien en
waarderen dat: we groeien ieder jaar hard door. En dat is weer
Veense Kermisweek tegemoet: ongetwijfeld anders dan
goed nieuws voor jou: er is bij ons altijd plaats voor logistieke
andere jaren, maar vast en zeker ook vol leuke contacten,
talenten, kanjers van chauffeurs, stagiaires en vakantieen weekendwerkers. Bel ons morgen maar!
mooie gesprekken, verrassende kennismakingen en gedenkwaardige momenten. En daarmee eigenlijk maar één boodAls oer-Veens bedrijf sponsoren wij naast de kermis
ook andere evenementen in onze gemeente.
schap: zorg goed voor jezelf en elkaar. Maak er, op alle vlakken,
Samen met andere bedrijven en verenigingen
een gezond feessie van!!!
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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WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN HELE FIJNE KERMIS!

EVENTS / KOFFIE / LUNCH / DINER
WWW.PAAL7.NL
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ORANJELOOP
MAANDAG

13 SEPTEMBER
avond 19.00 uur

Hebben jullie Sifan Hassan ook zo hard zien rennen in Tokio? Dat kunnen jullie
toch ook wel? Doe lekker mee met de Oranjeloop over het Noordeinde, waar
het publiek hopelijk langs het parcours zal staan om jullie aan te moedigen. Eet
ruim van tevoren je bord pasta met spinazie helemaal leeg, haal je mooiste sprintschoenen uit de kast en kom op tijd naar de Noordhoek om voor slechts 100 cent
je startnummer op te halen.
In 2019 waren Omneya Brouwer en Jep Loos de trotse winnaars op de 2 kilometer. Bij de 6 kilometer lieten John van Laar en Sofie van Wakeren iedereen
achter zich. Jan Kortekaas was de snelste 10 kilometerloper bij de heren. Shayenne Verdel was bij de dames de snelste. En dan hebben we natuurlijk nog de
winnaars van de prijzen voor de mooist verklede en best geschminkte loper,
want dat maakt deze loop nu juist zo leuk. Nigel Prins was de mooist verklede
deelnemer en Daisy Hilgers 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 verfrissende verrassing op
een stokkie.
Inschrijven vanaf 18.00 uur op de Noordhoek.
Deelname 1 euro
De start van de 2 km is om 19.00 uur.
(De 6 en 10 km starten 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.

- advertorial -

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 41).
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Praxis Automation
wenst iedereen
een fantastische
kermisweek !
www.praxis-automation.com
18

ORANJE DARTSTOERNOOI
MAANDAG

13 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

In tijden dat Raymond van Barneveld openlijk twijfelt over zijn toekomst en
Michael van Gerwen daar helemaal klaar mee is, is darten nog ongekend populair in Roelofarendsveen en omstreken. Er wordt door verschillende teams op
hoog niveau pijltjes gegooid op de vele dartborden in de lokale horeca, voetbalkantines of gewoon thuis in de 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.
Vorige editie 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-five 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 Ronald van der Meer de verliezersronde en ging Ferry van Veen
er met de eerste prijs in de winnaarsronde vandoor.
Wil je dit ook een keer meemaken en het rooie hartje raken? Haal je pijlen uit het
vet en fiets pijlsnel naar ’t Veen eten & drinken voor een gezellig avondje darts.
Door het Oranjecomité worden prijzen beschikbaar gesteld voor zowel de winnaars- als verliezersronde.
Vanaf 19.00 uur zijn zowel spelers als supporters van harte welkom.

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

SKINSTYLE
- advertorial -

Schoonheidssalon SkinStyle is geen gewone schoonheidssalon, maar een praktijk gespecialiseerd in huidverbetering. Maaike Krul, eigenaresse van Schoonheidssalon SkinStyle, is gespecialiseerd in huidverjonging
en huidproblemen, zoals eczeem, couperose en acné.
Het afgelopen jaar werd zij door een vakjury genomineerd voor de Beauty Awards. Dankzij deze nominatie
behoort zij tot de 3 beste schoonheidsspecialistes van
Nederland. Iedere huid is anders en iedere huid vraagt
om een andere aanpak. Daarom begint Skinstyle altijd
met een gratis intakegesprek en een professionele huidanalyse. Zo weet u zeker dat de behandeling altijd
aansluit op uw wensen en verwachtingen.

RESERVEER UW AFSPRAAK VIA:
WWW.SKINSTYLE.NL
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Stationsstraat 1h
2371 SH
Roelofarendsveen

info@administratie1015.nl
www.administratie1015.nl

Vanuit onze nieuwe locatie met zicht op het
feestterrein wensen wij iedereen een

Fijne Kermis

Veenderveld 13, 2371 TS Roelofarendsveen 071 - 331 0110 info@vinkinstallatiegroep.nl

vinkinstallatiegroep.nl
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Wij z
colleoeken
ga's!

10 VRAGEN AAN…
MICHEL EN TOMMY BOESVELD JR.
Hoe lang reizen jullie al met deze attractie?
De Crazy Jump, ofwel de trampolines, hebben we sinds 2017. Twee maanden
geleden hebben we een tweede Crazy Jump aangeschaft zodat Tommy nu ook
alleen kan reizen. Zo zijn we flexibel en kunnen we meer kermissen bedienen.
Hebben jullie in het verleden nog andere attracties gehad?
Voor de Crazy Jump hebben we ongeveer 10 jaar de X-Factory (de bank) gehad.
Daarvoor 5 jaar een Vertical Shot (de bal) en nog langer geleden hebben we 5
jaar met de attractie Roll Over getoerd.
Hoeveel kermissen doen jullie in een normaal jaar?
Normaal ongeveer 30. Vorig jaar hebben we er maar 5 kunnen doen en dit jaar
hopen we op ongeveer 15. Volgend jaar verwachten we weer een normaal seizoen te kunnen draaien. Dat is ook hard nodig.
Vanaf welk jaar staan jullie met de Crazy Jump op de Veense Kermis?
Direct vanaf 2017, maar ook met alle bovengenoemde attracties hebben we in
de Veen gestaan. We komen hier allebei al vanaf onze geboorte. Het moment
dat de kinderen donderdag na de openingsoptocht door het tunneltje stromen,
gaat nooit vervelen.
Hoe lang duurt het op- en afbouwen?
Tussen de 3 en 4 uur met 2 personen, lekker snel
dus. De trampolines kunnen achter een normale
auto. We zijn dus heel flexibel qua transport.
Hoe lang duurt een springsessie ongeveer?
Deze duurt 3 minuten, maar als het wat rustiger is
willen we de tijd nog wel eens ‘vergeten’.
Gaan jullie er zelf vaak in? Wat is het hoogterecord?
Michel: Haha, ja, dat was alleen niet echt een succes, maar Tommy test nog regelmatig zijn saltotechnieken. Tommy: 6.11m is het hoogterecord.
Iedereen t/m 80 kilo mag komen springen om het
record te verbeteren.
Op welk nummer spring je het lekkerst?
Onze attractie heeft geen muziek, maar we genieten extra hard van onze collega’s. Nummers waarbij
je goede sprongen maakt zijn bijvoorbeeld Jump
van Van Halen, Jump Around van House of pain,
maar ook Spring van Wesley Broens doet het altijd
goed.
Wat zijn jullie ambities als kermisondernemers?
We hopen nog een keer met een grote familiezaak
de kermissen af te gaan. Als het zover is, staan we
natuurlijk in de Veen.
Wat doen jullie buiten het kermisseizoen?
We staan sinds 2013 met onze gebakskraam in het
Winkelhart van Roelofarendsveen. Dus ook in de
winterperiode kom je ons hier tegen.
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www.BalderZeilmakerij.nl
Centrumoever 17
2371 JC
Roelofarendsveen

Trofeeën van groot tot klein
zowel in assortiment formaat
als in budget.

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

www.deoeverstweewielers.nl

www.reisguru.nl

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

Noordplein 23, 2371 DA Roelofarendsveen
T 071-3319504 E info@reisguru.nl
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DINSDAG

14 SEPTEMBER
avond 19.45 uur

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& Marchingband AMIGO uit Leiden en Show- & Marchingband Forum Hadriani
uit Voorburg 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- & Marchingband AMIGO – Leiden
AMIGO bestaat uit een gemotiveerde groep muzikanten die in haar korte bestaan al op vele nationale en internationale evenementen haar gezicht heeft
laten zien. Zo is zij, soms meerdere malen, te gast geweest bij The Belfast Tattoo, The Glasgow Tattoo, Tattoo Saint Quentin, de Nationale Militaire Taptoe in
Ahoy Rotterdam en tijdens de succesvolle Deutsche Musikparade en op de Int.
Sønderjysk Tattoo in Denemarken. Ook heeft de Show- & Marchingband vele
mooie marsoptredens verzorgd, zoals tijdens de Nationale Veteranendag in Den
Haag en het bekende bloemencorso in Zundert. Naast de vele buitenlandse optredens is Show- & Marchingband AMIGO ook een graag geziene gast in haar
thuisstad Leiden, onder andere tijdens het Leidens Ontzet. Deze -in 1955 opgerichte- marchingband vierde in 2020 haar 65-jarig bestaan.
Show- & Marchingband Forum Hadriani – Voorburg
Forum Hadriani heeft 35 muzikanten op slagwerk (tamboers, grote trom, bekkens), trompetten, trombones, hoorn, baritons, sousafoons, saxofoons en fluiten/
piccolo’s. Je komt ze tegen op Streetparades en Taptoes in binnen- en buitenland waar zij hun speciaal gearrangeerde en gecomponeerde mars- en showmuziek laten horen. Tijdens taptoes zal de Show- & Marchingband de show The
Legacy of Music ten gehore brengen. U kunt genieten van klassieke en bekende
melodieën zoals The Lonely Shepherd en Windmills of your Mind. Sinds 2014
heeft dirigent Jos Lustberg de muzikale leiding van onze Show- & Marchingband. Al meer dan 125 jaar een begrip in de regio Voorburg. Opgericht in 1896
en uitgegroeid tot een moderne vereniging waar jong en oud plezier beleven in
samen muziek maken.
Liefde voor Harmonie – Roelofarendsveen
De liefde tussen Liefde voor Harmonie en het Oranjecomité is er altijd geweest.
Al een dikke 100 jaar duurt deze verkering tussen het 108-jarige Oranjecomité
en de 133-jarige muziekvereniging. Een vereniging die hard aan de weg timmert
en veel tijd en energie steekt in de opleiding van de jeugd. Muziekvereniging
Liefde voor Harmonie organiseert diverse optredens en concerten gedurende
het jaar, onder leiding van haar dirigent Patricia Kerkdijk. Corona heeft wat roet
in het eten gegooid de laatste tijd, maar deze zomer is LVH op verschillende locaties weer te horen tijdens haar woensdagavond-zomerconcerten. Maar bovenal
zult u Liefde voor Harmonie kennen van de muzikale optredens op straat, zoals
gelukkig ook weer tijdens deze Kermisweek!
Natuurlijk zal Liefde Voor Harmonie weer aan iedereen laten zien wat voor fantastische muzikanten ons dorp rijk is! Zij behoren met recht tot het belangrijkste
meubelstuk van dit evenement en gaan dit nog vele jaren voortzetten. Naast
hun eigen optreden zullen zij zoals gebruikelijk ook vooropgaan in de grande
finale met de andere 2 korpsen. We zijn bijzonder blij dat ze dit jaar weer een
mooie Taptoe gaan lopen en ook bij andere evenementen zoals de Ballonnenoptocht en de Lampionnenoptocht zal Liefde Voor Harmonie voor muziek, vermaak en het nodige kippenvel zorgen!
Plaats: Trainingsveld E.M.M. ‘21
Voor (de oudere) toeschouwers die niet zo lang kunnen staan, is er een beperkt
aantal stoelen beschikbaar.
Voor het bezoeken van de Taptoe moet je in het bezit zijn van een geldig
coronatoegangsbewijs.
Daarnaast is een toegangskaart verplicht. Deze zijn gratis af te halen bij
Veenerick en Primera. Reserveren kan ook via info@oranjecomite.eu (o.v.v.
je naam, telefoon en aantal personen).
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yoga
massage
bewustzijn

Maak er een
hartverwarmend
feest van!

-NIEUW-VENNEP
-HOOFDDORP

BANDEN &
ONDERHOUD

-AALSMEER

ALLE MERKEN
Westeinde 23 | www.ruimte23.nl

WWW.PROFILE.NL
proef je balans
yoga - verbinding - bewustzijn
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AUTO’S

ORANJE BRIDGEDRIVE
DINSDAG

14 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

De Oranje Bridgedrive wordt dit jaar, mits de maatregelen het toelaten, gespeeld in
de recreatiezaal van Zorgcentrum Jacobus aan de Saskia van Uylenburghlaan 1. De
felbegeerde wisselbokaal staat al twee jaar bij Bep van der Geest en Ank Straathof
te popelen om met de nieuwe eigenaren mee naar huis te gaan.
De meeste bridgers hebben vroeger geklaverjast, of doen dat nog steeds. Klaverjassen
is dan ook een hele goede vooropleiding om daarna te gaan bridgen. Bij bridgen moet
je van tevoren zeggen (bieden) hoeveel slagen je gaat halen, daarna moet je het spel
goed spelen, maar dat kunnen klaverjassers wel!
Ben je een klaverjasser en wil je kijken of bridge iets voor je is? Binnenkort organiseert
de bridgeclub een bridgecursus voor beginners. Hierbij zijn natuurlijk ook niet-klaverjassers welkom. Geïnteresseerd of wil je meer informatie? Meld je dan aan bij Bridgeclub Alkemade via Peter van der Krogt,- petervanderkrogt@gmail.com of 06-22445198.
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 10 september of bij het
bereiken van het maximum aantal paren.
Aanmelden voor deze Oranje Bridgedrive kan door een mailtje te sturen naar els@
koek.nl, of door te bellen met Els op 071-3312107 (als Jos opneemt, vraag dan naar Els).
Wil je volgend jaar ook meedoen met de Kermisdrive of met de bridgecompetitie?
Geef je dan op voor de bridgecursus.

TAFELVOETBALTOERNOOI
DINSDAG

14 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

Iedereen heeft het erover, de sportzomer van 2021. Met onder andere het EK voetbal,
de Olympische Spelen, en de veelbelovende prestaties van onze nationale racende
held wordt de sportliefhebber op zijn wenken bediend. Maar ook in de nazomer is
het weer volop genieten van topsport met een oranje sausje. Na de Kermismarathon
en de Oranjeloop staat op dinsdag traditiegetrouw het tafelvoetbaltoernooi weer
op de agenda.
Jaarlijks komen er een hoop vertrouwde gezichten naar deze gezellige avond bij de
Treffers, welke mede mogelijk wordt gemaakt door Heemskerk Sport.
In 2019 stootten Paul Bisschop en Jasper de Koning in een epische finale de titelhouders van hun troon. Ook in de B-klasse was het ongekend spannend en lieten
de winnaars, Tim de Jong en Marius Moll, uiteindelijk het beste van het spel zien.
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 13 september
via axi@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.
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EFM LUCHTKUSSENFESTIVAL
WOENSDAG

15 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Gaan we dit keer huizenhoog springen of springen we juist een gat in de lucht?
Het EFM Luchtkussenfestival staat inmiddels alweer voor de 10e keer op het programma! We zijn apetrots dat we ook dit jaar weer, dankzij onze sponsor EFM,
een fantastisch luchtkussenspeelparadijs voor jullie kunnen neerzetten. Een
middag springen, duiken, struikelen, de rodeostier temmen, limonade drinken,
vallen, rennen, vliegen en weer opstaan. De locatie van dit springfestijn is dit jaar
wederom de Landijsbaan in Oude Wetering.

Wij zorgen voor tientallen volle kussens, gezellige muziek en genoeg bankjes
om even lekker te 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 fiets
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:
Tijdstip:
Leeftijd:
Kosten:

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

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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Kwaliteit
is vrije tijd
Kunststof
tot nadenken

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

600 m²
moderne
showroom

by Ploeg

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

Pesetaweg 45 | Nieuw-Vennep | Ploegkozijnen.nl

Wij draaien onze
hand niet om voor
anderhalve laadmeter,
jullie toch ook niet?
feest veilig!

Transport
Warehouse
Special Care
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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, speurtochten en bijvoorbeeld de prijsuitreiking van het Bloemencorso. Welke
voorbereiding gaat hieraan vooraf, hoe is de werksfeer tijdens de feestweek en kunnen de kroegeigenaren zelf nog een beetje kermisvieren? We
schuiven aan bij Niels Hoogenboom van ’t Veen eten & drinken
Wat voor gevoel komt er op bij de Oranjefeesten?
Ik denk wat bijna iedereen in de Veen heeft, een beetje spanning, kermiskriebels.
Ut komt d’r weer an! Dat je met je team een laatste keer gaat knallen als afsluiting
van het zomerseizoen. Een enorm warm gevoel een echte Veender te zijn en
onderdeel mag zijn van zo’n geweldig volksfeest.
Wanneer begin je met de voorbereidingen?
Eigenlijk al tijdens de kermis zelf. Na afloop van een avond ben je al bezig met
die van volgend jaar. Dan gaat het even in de mottenballen, maar op 1 november moet de vergunning voor het nieuwe jaar alweer aangevraagd zijn. Dat is
ook meteen het startsein om over je programma na te gaan denken.
Is het, omdat de Oranjefeesten heel traditioneel zijn, moeilijk om steeds
weer wat nieuws te verzinnen?
Als het publiek traditioneel ouderwets en saai gaat vinden, dan moet je veranderen. Maar deze traditie zit in het DNA van de Veenders. Er zijn de laatste jaren een
hoop nieuwe mensen in het dorp komen wonen en diegenen die ik gesproken
heb, kijken ook erg uit naar die fantastische week in september. Het is dus vooral
schaven en schuren en niet ineens linksaf gaan.
Focus je je op een bepaalde doelgroep in de week? Of juist van alles wat?
’t Veen staat ruim 300 dagen per jaar klaar voor bijna iedereen en dat doen we
dus ook met de kermis. Onze dartclub, kaarters, quizers, de jeugd die we in het
weekend in het café zien en dat gezinnetje wat in de zomer op ons terras landt.
We willen ze allemaal die week het plekje geven die ze het hele jaar door bij ons
vinden. Want dat is kermis, alle leeftijden, rangen en standen door elkaar.
Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt in die week?
Oef. Het zou voor de hand liggen om de vrijdag te noemen, maar misschien is
het toch de woensdagavond met de quiz als die ene grap waar we weken van
te voren al op hebben zitten broeden met het cluppie goed aankomt en de zaal
krom ligt van het lachen.
Vier je zelf nog een beetje kermis?
Als je daaronder verstaat; een biertje drinken of een rondje kermisterrein, zit dat
er maar weinig in. Maar kermis is wat compleet anders dan wat we de andere 51
weken in het jaar doen, dat het niet echt werken is, meer hobbyen. Dus op die
manier kan ik enorm genieten en vier ik het gewoon mee.
Er komen vanuit de landelijke en lokale overheid steeds meer regels, wat
vind je hier van?
Ik snap dat er een bepaalde uniformiteit moet zijn in de regelgeving. Met de opmerking ‘Tijdens de Oranjefeesten gebeurt nooit wat’, kom je er natuurlijk niet.
Daar kan de Politie of een EHBO-er die niet uit de Veen komt natuurlijk niets mee.
Maar als sommige details in de voorbereiding besproken worden, denk je wel
eens, heb wat meer vertrouwen in ons. Aan de andere kant. Als er iets gebeurt
wat maar 1 keer in de 100 jaar voorkomt, ben je blij dat je er toch even over na
hebt moeten denken.
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Zingen met Wim
Wim, z’n accordeon en jijzelf,
Wim,
z’n accordeon
en jijzelf,
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combinatie!

een ijzersterke combinatie!
Zing

met

en

Wim

Ook na de kermis zingen met Wim?

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

- bruiloft - verjaardag - verenigingsfeest - jubileum - buurtfeest voor info en boekingen zie: www.wimloos.nl
of bel voor informatie: Wim Loos 06-235 434 79

Zingen
met Wim

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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Welk onderdeel van jouw programma mag je niet missen?
Toch de quiz, denk ik. Maar het aantal plekken is helaas beperkt.
Hebben jullie als horecacollega’s veel contact voor en tijdens de feestweek?
Ik hoor weleens van collega’s uit andere gemeentes dat ze met jaloezie kijken
hoe wij dat hier doen. Niet alleen horeca onderling, maar ook met Oranjecomité
en de Gemeente is het contact goed. Natuurlijk knettert het wel eens, maar een
bak koffie (of pilsje) doet dan wonderen. En vlak voor de kermis hebben we altijd
even een momentje om te proosten op een goede afloop.
Hoe zie jij de Oranjefeesten in 2025?
Ik hoop nog gewoon het zelfde als die van 2017, 2018 of 2019. Die van 2020
hoeft niet meer terug te komen.
Wat is jouw kermismoment?
Vrijdagavond, als alles onder controle is, het plein volstaat en de DJ van dienst
‘m dropt!

VERENIGINGENMANIFESTATIE
DONDERDAG

16 SEPTEMBER
avond 19.00 uur

‘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 Siem en Guus afgesproken bij het tunneltje,
ze lopen mee met EMM ‘21. Ja mensen, de kermisspanning stijgt vanavond tot
grote hoogte! Honderden stuiterende kinderen verzamelen zich in clubtenue
om zich met hun sportvereniging trots te presenteren aan alle mensen langs
de route.
De traditionele verenigingenmanifestatie 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 en zeker niet 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
Drumfanfare Altesa De Zilk
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 kruising
Kerkweg-Petruskerk wordt alleen bestemmingsverkeer doorgelaten.
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Veenderveld 51 - 2371 TT Roelofarendsveen
t +31 (0)71 3315 278
i www.hansvanderpoel.com

e info@hansvanderpoel.com

Bij Bianc
Kapsalon

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

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

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

Wenst u een gezellige feestweek

Veenderveld 49
2371TT Roelofarendsveen
06 - 10 84 39 81
info@SkinStyle.nl
www.SkinStyle.nl

Direct uw afspraak reserveren?
Scan de QR code!

Maaike Krul, eigenaresse van Schoonheidssalon SkinStyle,
is gespecialiseerd in het behandelen van huidproblemen, verzorgende
gezichtsbehandelingen en heerlijke massage's. Maaike is door een vakjury
gekozen tot een van de 3 beste schoonheidsspecialistes van Nederland!
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MENG JE IN HET FEESTGEDRUIS!
Roelofarendsveen groeit en bloeit. De afgelopen jaren mocht ons dorp
jaarlijks honderden nieuwe inwoners verwelkomen. En de komende jaren
gaat dit nog wel even door. Hoe ervaren ‘nieuwe Veenders’ de Oranjefeesten? Hebben ze tips voor (nieuwe) dorpsgenoten?
We spraken Sabine en Bas Boogaards, die samen met hun kinderen Mees
(12) en Rijk (9) sinds 2019 met veel plezier in de ‘Vergeten Groenten-wijk’
wonen. Daarvoor woonde het gezin in Leiderdorp, waar Sabine en Bas ook
zijn opgegroeid.
Bas: ‘Of de Oranjefeesten een rol hebben gespeeld bij de keuze voor dit huis?
Eerlijk gezegd niet, we wisten zelfs niet af van het bestaan! Natuurlijk hoorde je
wel eens wat over het kermisterrein, maar dat er een hele feestweek aan vastzat,
was ons niet bekend. Maar toen we eenmaal in de Veen woonden, kwam daar
snel verandering in.’
Sabine: ‘Onze eerste kermis was in 2019. Ik had nog geen
goed beeld van de feestweek. Onze jongens wilden natuurlijk graag naar hun vriendjes kijken die met de Verenigingenmanifestatie meeliepen. In de wandelgangen
had ik wel gehoord dat een echt kermisdiner bestaat uit
Soep en Slaatje. Die traditie hebben we gelijk in gebruik
genomen!’
Bas: ‘Het was al snel duidelijk dat ze in de Veen weten
hoe ze een feestje moeten bouwen! De sfeer was super
en bruisend. Omdat er op zoveel plekken iets te doen
is, was het voor ons nog een beetje aftasten wanneer je
waar moest zijn. We kwamen er later achter dat daar een
heel handig programmaboekje voor is, haha.’
Sabine: ‘We hebben ons eerste jaar niet veel aan activiteiten meegedaan. Maar we zijn natuurlijk wel bij een
aantal gaan kijken. Zo zijn we bij het Tonknuppelen geweest en hebben de jongens meegedaan aan de Viswedstrijd.’

Familie Boogaards

Bas: ‘Het hoogtepunt was toch wel het Kermisterrein. Ik had niet verwacht dat
er zoveel gave attracties zouden staan. Wij zijn als gezin het Leidens Ontzet gewend en dat is natuurlijk best groots. Qua spektakel doet de Veense Kermis wat
mij betreft niet onder voor de Leidse variant. En nog een groot voordeel; de ritjes
in de attracties hier lijken eeuwig te duren!’
Sabine: ‘Tijdens ons eerste kermisjaar was het meer herkennen van mensen
dan echt nieuwe vrienden of kennissen maken. Helaas was er vorig jaar natuurlijk geen feestweek door Corona. We woonden tijdens onze eerste Oranjefeesten
nog relatief kort in de Veen. Het voelde nog best wat onwennig, ondanks dat er
een hele open sfeer heerste. Maar we zagen wel veel ‘bekende’ gezichten van
school of van mensen uit de wijk.’
Bas: ‘Ik ben altijd wel te porren voor een rondje in een attractie. Vaak duren die
rondjes toch niet zo lang. In ieder geval bij de kermissen die ik gewend ben. Dus
mijn zwager en ik hebben ons in de Breakdance gepropt niet wetende dat de
rondjes hier veel langer duren dan ik gedacht had. Na de rit van een half uur (zo
voelde het), kwamen de kinderen enthousiast vragen of ik nog een rondje mee
wilde. Je snapt, die heb ik afgeslagen!’
Sabine: ‘Bas en ik hebben er allebei voor gezorgd dat we het weekend van 17
september allebei helemaal vrij hebben zodat we heerlijk door het dorp kunnen
struinen.’
Bas: ‘Ga erop uit en meng je in het feestgedruis!’
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Een leeg kantoor, dat vinden we maar ongezellig. Behalve de derde week
van september! Fijne kermisweek namens alle Verdellers.
Verdel ICT & Media | Veenderveld 32 | 2371 TV Roelofarendsveen | 071-3310184 | info@verdel.nl | www.verdel.nl

Hoogenboom
Alstroemeria

www.hoogenboomalstroemeria.nl
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OPENING KERMISTERREIN
DONDERDAG

16 SEPTEMBER
avond ±20.00 uur

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, spectaculaire 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
Zondag: vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur
Wil je alvast zien hoe
sommige attracties
eruitzien?
www.kermisroelofarendsveen.nl
laat veel foto’s van de attracties en
opbouw zien.

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

- Lucky Cranes
- Lijntrekspel
- American Skeeball
- Bussensport
- Schiettent
- Lucky Duck
- Pijl en Boog
Consumptie:
- Snack Counter

- Gebakkraam
- Suiker/nougatkraam
- Suikerspin/popcorn

- Dragon Familie Achtbaan
- Uncharted Funhouse
- Reactor * (nieuw!)

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

Overig:
- Toiletwagen

Deze lijst is onder voorbehoud
van beschikbaarheid

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.

NIEUW IN 2021

Reactor
Zoals ieder jaar probeert Tommy Boesveld weer een primeur naar de Veen te
halen. Dit jaar is het hem weer gelukt! Zijn eigen attractie de Reactor zal dit
jaar ons dorp aandoen. Tommy is sinds 2020 eigenaar en de machine heeft
vorig jaar helaas maar 3 kermissen mogen draaien. De Reactor is een draaiend plateau met plaats voor 24 personen, die op 20 meter hoogte in het
rond worden gezwiept. De attractie draait rond met een kracht van 4G. Dat
betekent dat je als bezoeker met 4 maal het eigen lichaamsgewicht tegen de
rugleuning wordt gedrukt. Een zaak voor waaghalzen dus!
Zondag met prikkelarm uur
Vanwege de groei van Roelofarendsveen en een natuurlijke spreiding van
drukte is er dit jaar gekozen om het kermisterrein als proef ook op zondag
open te stellen. Van 11.00u tot 12.00u zal er een zogenaamd prikkelarm uur
zijn, zodat de kermis echt van iedereen kan zijn. Op een prikkelarme kermis is
er geen muziek, flitslicht en draaien de attracties zo mogelijk op aangepaste
snelheid. Een prikkelarme kermis is geschikt voor mensen met bijvoorbeeld
autisme, epilepsie of een lichamelijke of geestelijke beperking. We willen benadrukken dat het prikkelarm uur voor iedereen toegankelijk is.
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ZATERDAG

VRIJDAG

DONDERDAG WOENSDAG

DINSDAG

ZONDAG

ZATERDAG

2021
11

09

COCKTAILAVOND MET DJ’S @HB
MUZIEKBINGO IN DE BUREN

12
09

BAND LOS
DJ’S GUIDO Z & NICK DE JEU

14

BIBA ALGEMENE KENNISQUIZ

15

BIBA ALGEMENE KENNISQUIZ
KLAVERJASSENIN DE BUREN

16

BUITEN: BAND JEWELSTE
BINNEN: DJ’S JOB TIM MARIUS

09

09

09

17
09

18
09

TOM HAVER
DJ JORDY BARRY BADPAK
JOHN MEDLEY
RANDY BLOMMAERT DJ’S

WE HOPEN OP EEN OUDERWETS MOOIE
KERMIS MAAR HOU ONZE SOCIALS IN DE
GATEN MBT CORONAMAATREGELEN EN DOORGANG.
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Door de onzekere situatie hebben wij besloten
de kermis nog een jaartje over te slaan.
Of de 1,5 meter er nu wel of niet uit gaat ???
De verantwoording voor iedereen voor en
achter de bar weegt te zwaar.
Ontspannen mogen feesten en werken . . . .
we kijken er reikhalzend naar uit!
Jan en Iris

Café de Haven en de Stamgasten organiseren:

Kermis in je eendje 2021!
Kijk voor wat er echt gaat
gebeuren
op FB, Insta en
destamgastenvandehaven.nl

WEGENS HET GROTE SUCCES IN 2020 DOEN WE HET GEWOON NOG EEN KEERTJE!
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“WIJ ZIJN ORANJE,

Van links naar rechts: Jeroen van der Geest, Frank van der Meer, Joris Koek, Vincent Prins, Jim Rietbroek, Rick Hogenboom,
Marco Hogenboom, Ed Hoogenboom, Ingmar van Klink, Harold Straathof, Niels Verdel, Marco van Benten, René van der
Pouw Kraan, Coen Boers.

www.oranjecomite.eu

ZIJ ZIJN ORANJE”
Holex • Travel Club • De Veense Volkstuin • Auto Verdel • Family Oude Wetering
Christine Creation • NVR • Van Zeil Uitvaartverzorging • Loox Kappers
Wesselman Bouwbedrijf • RZND • ReisGuru • De Oevers Tweewielers
Henny’s Rits • A. Jong Transportdiensten • Wim Loos • Hillebrand Techniek
René Dobbe • Bij Bianc • JS Hairdesign • Verdel ICT & Media
Hogenboom Alstroemeria • Bert Bakker • Karwei • Kindkracht • J. de Groot
Klein Optiek • Paul Klein Watertechniek • Plus • Wijn en Thijs • Hogenboom Transport
Primera Koek • Wesselius Sports • Wesselius Watersport • Twood
Yachtclub Noorderhem • Von Hertzberg • Andy Janssen • Carla’s Knipperie
Jaimy’s Beauty • It’s Your Hair • De Kaaswereld • Akerboom Bouw
Eureka Camping • Yorflow • Taxi Hogenboom • M. van Benten
Gall & Gall • M. Tuinenbreijer • De Rustende Jager • De Fietsshop • Puzzlingworld

Het actuele programma van de Oranjefeesten
lees je natuurlijk ook in de Hier! online app.
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IVO VAN KLINK
06 460 621 96

Praxis Automation
wenst iedereen
een fantastische
kermisweek !

fijne kermisweek!
n een 5hele
| 2371 EV Roelofarendsveen
De Lasso-Zuid
Wij wensen iederee

Uw partner voor elektrotechnische,
Veenderveld 2
alarm-, camera-installaties en het aanleggen
van toegangssystemen.
2371 TV Roelofarendsveen

T 071 3314378 E info@johlexbouw.nl I www.johlexbouw.nl

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

Wij wensen iedereen een gezellige Kermisweek

Tel. 071 331 22 23
Fax 071 331 40 75
E-mail info@efmbv.nl

www.efmbv.nl

www.praxis-automation.com
Stationsstraat 1h
2371 SH
Roelofarendsveen

info@administratie1015.nl
www.administratie1015.nl

Vanuit onze nieuwe locatie met zicht op het
feestterrein wensen wij iedereen een

Fijne
Punt Kermis
Café Jan

Gek op tulpen, gek op de Veen

ar,
ouw!

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!

administratieve
dienstverlening

Declaratie
Postbus
15434
Spoorstraat
2370
Roelofarendsveen
2371 AD
XC Roelofarendsveen
T
331 52 00
W 071
www.stolpkab.nl
E info@stolpkab.nl
roelofarendsveen
W
T www.stolpkab.nl
071
331 52 00

USHI BIJ
E CORSO?

BTW nr.
NL0010.56.013.B.01
IBAN
NL98
INGB 0652410847
KvK 28027485
BTW
nr. NL0010.56.013.B.01

CONSERVENWEG 3 - 2371 DT ROELOFARENDSVEEN - 071 - 331 7030

Tijd voor een toetje!

Bowls maakt het mogelijk!

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

s van tevoren aan waar je trek in hebt
r je staat tijdens de Bloemencorso, en

rzien je van een onvergetelijke lunch!

BOWLS.NL / INFO@STICKSANDBOWLS.NL

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 2018 ook voor de organisatie van het enige, echte
Veense senioren schuurfeest! We hebben er weer
onwijs veel zin in!

wensen je een te gekke kermisweek!

R:
LIST VOO
UW SPECIA
& SERVICE
O
H
ER UD
APK, OND
INFO@WERELDAUTO.NL

Aalsmeer

WWW.WERELDAUTO.NL

Wormerveer

uwplein wenst
e kermisweek!

G. de Koning

KIJK OP ORANJECOMITE.EU/SPONSORS
VOOR ALLE ORANJEHELDEN!

innen 30 dagen na factuurdatum te betalen o.v.v. het declaratienummer.

stingadviseurs en de Federatie Financieel Planners.
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Zondag 12 september

KROEGENTOCHT

Maandag 13 september

DARTS

Aanvang: 20.00 uur, inschrijfgeld: € 3,00

Dinsdag 14 september

KLAVERJASSEN

3 x 16 afgiftjes, elke ronde een nieuwe maat

Aanvang: 14.00 uur

Woensdag 15 september

VEENSE KROEG KWIS

Wat heeft de Veender het afgelopen jaar uitgespookt, wij zochten het uit.
Maximaal 4 mondkapjes per team, check de socials voor meer info.
Aanvang: 20.00 uur
Donderdag 16 september

DANSORKEST SCHEUREND HART

De smartlappentoppers van de Veen zijn het ondanks een jaartje pauze nog niet verleerd.
Aanvang: 20.00 uur
Vrijdag 17 september

10 JAAR FISSA OP HET PLEIN
10 Jaar geleden begonnen als geintje, nu het leukste feestje van de
Veense kermis.
Alle knallers zijn er weer bij, en speciaal voor deze editie
hebben we wat oude bekenden opgetrommeld.
Er mag gedanst worden.

Zaterdag 18 september

FAMILIEFEEST

Voor jong en oud met diverse kapellen, springkussen en nog veel meer!
Zondag 19 september

ONTNUCHTERINGSWANDELTOCHT
Hou onze socials in de gaten m.b.t.
coronamaatregelen en doorgang.

WWW.T–VEEN.NL

Langeweg 16, 2371 EG Roelofarendsveen
Telefoon:071 331 4585
40

24 SEPTEMBER 2022

VEENS VERBOND 2022
TOT VOLGEND JAAR!

de wurft
weet het zelf ook nog niet!

doorstrepen wat niet van toepassing is

41

17 &18 SEPTEMBER

dansen eten zitten messi

FIJNE KERMIS
TOEGEWENST!

Wij wensen u
een fijne kermis.
Zie voor het programma
onze website en volg
de socials over de coronamaatregelen en doorgang.

Kermisweek 2021
Op vrijdag 17 & zaterdag 18 september
van 12.00 tot 23.00 uur staan we buiten
met een mobiele eetgelegenheid.
We bieden weer diverse hapjes
en (alcoholische) drankjes aan!

Openingstijden:

Ma gesloten
Di t/m Do van 16.00 tot 21.30 uur
Vr t/m Zo van 16.00 tot 22.00 uur

Adres:
Noordeinde 100
2371 CW Roelofarendsveen
www.newpeking.nl
071 33 14 775
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DE HUISREGELS VAN DE ORANJEFEESTEN

GOED OM TE WETEN ...

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.
Genoemde afsluitingen zijn alleen van toepassing als betreffend evenement doorgang vindt.
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 volgen en indien gewenst zich te legitimeren.
• Drugsbezit, gebruik van drugs, gebruik van lachgas en
openbaar dronkenschap zijn niet toegestaan.
• Ongewenste intimiteiten, vechtpartijen, racisme, geluidsoverlast, milieuverontreiniging en/of ander hinderlijk gedrag 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 evenementenlocaties.

A. Zondag 12 september 2021
tussen 11.00 en 17.00 uur i.v.m. Uitkaik
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising
met Braassemdreef-Oeverdreef (inclusief Noordplein en
Noordhoek). De Oevers en Waterryck blijven (via brug Oevers)
bereikbaar

Voor het kopen en drinken van alcohol moet je minimaal 18
jaar zijn. Dit geldt ook tijdens de Oranjefeesten. De Gemeente,
Politie, Horeca en Oranjecomité hanteren ook dit jaar weer
de Kermis Identificatiebandjes. Ben je 18 of heb je een ‘jonge
look’? Door het dragen van het bandje is eenmalige identificatie voldoende. Bandjes zijn gratis af te halen bij de Horeca
en E.M.M. ‘21. Ook dit jaar gaan toezichthouders van de Gemeente actief controleren op alcoholgebruik door minderjarigen.
Daarnaast zal de Politie zichtbaar en onzichtbaar gaan controleren op lachgasgebruik, drugsgebruik en -bezit.

D. Maandag 13 september 2021
tussen 18.00 en 21.00 uur i.v.m. Oranjeloop
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising
met de Kerkweg. (Inclusief Noordplein en Noordhoek). Op
de kruising Braassemdreef-Noordeinde-Oeverdreef worden
auto’s in fases doorgelaten. (Alleen verkeer van en naar de
Oevers en Waterryck)

B. Zondag 12 september 2021
tussen 17.00 en 21.00 uur i.v.m. Stappen met Steppen
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising
met de Kerkweg (inclusief Noordplein en Noordhoek). Op de
kruising Braassemdreef-Noordeinde-Oeverdreef worden auto’s in fases doorgelaten. (Alleen verkeer van en naar de Oevers en Waterryck)
C. Zondag 12 september 2021
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.

E. Zaterdag 18 september 2021
tussen einde Bloemencorso (ca. 10.00 uur) en 18.00 uur
Zie B. (i.v.m. wandelgebied)
tussen 18.00 uur en 02:00 uur
Zie C. (i.v.m. wandelgebied)

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

Personen die tussen de genoemde tijdstippen met een gemotoriseerd vervoersmiddel het Zuideinde e.o. willen bereiken, dienen over de Alkemadelaan te rijden en vervolgens via
de Braassemdreef de Floraweg te pakken. Via de Kerkweg kan
vervolgens het Zuideinde worden bereikt (geldt niet tijdens
het Bloemencorso en de Verenigingenoptocht!). Personen
die juist het Zuideinde met een gemotoriseerd voertuig willen 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.

VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS DE ORANJEFEESTEN
(zie overzicht hiernaast, ook voor uw visite)
Er dient rekening te worden gehouden met de volgende afsluitingen i.v.m. wandelgebied en optochten waarbij gemotoriseerd verkeer de omleidingsroutes dient aan te houden.

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

wijnkoperij

anno 1870
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ACHTER DE SCHERMEN BIJ ...
... HET EFM LUCHTKUSSENFESTIVAL!
Op woensdagmiddag beleven honderden basisschoolkinderen een geweldige middag
op de Landijsbaan in Oude Wetering. Maar wat komt er allemaal bij kijken om de ijsbaan
om te bouwen tot luchtkussenparadijs? Je ziet het hieronder!

Het ophalen van de kussens
Dinsdagmiddag worden de luchtkussens
door onze eigen transportmensen gehaald
bij de verhuurder. Donderdagochtend
voor zonsopkomst worden ze weer
teruggebracht.

Uitzetten van de kussens
Woensdagmorgen worden de kussens met
behulp van een shovel op hun plek gereden.
De kussens wegen behoorlijk wat. Oud-comitélid Ivo van Klink zorgt voor een goede
stroomvoorziening vanuit het aggregaat van
Keurslagerij van der Meer.

Kussens staan opgesteld
Als de opgeblazen zijn beginnen we met de
muziekinstallatie en het neerzetten van het
terras. In samenwerking met Poel en
De Schelp zorgen we ook voor de inwendige
mens

Maatschappelijke stage
Leerlingen van Visser ’t Hooft kunnen hun
maatschappelijke stage bij ons volbrengen
door te helpen bij het evenement. Zonder
hen zouden we het niet redden. De stagiaires
krijgen uitleg over taken, het roulatiesysteem
en natuurlijk hun pauze.

Kom op de fiets of lopend
Omdat de ijsbaan niet toegankelijk is voor
auto’s zorgen we dat er genoeg fietsenstallingen zijn. Het terrein is op twee manieren te
bereiken.

Veiligheid voor alles
Omdat het er op luchtkussens soms wild
aan toe kan gaan, wordt er door de stagiaires goed gekeken of de kussens niet te vol
zijn. Maar ondanks dat zit een ongelukje
soms in een klein hoekje. Daarom zijn we blij
dat ook de EHBO aanwezig is.

Even testen
Natuurlijk moeten alle kussens eerst
vakkundig worden getest. Soms moeten we
elkaar even een handje helpen. Wij zijn ook
geen 18 meer.

Even bijkomen tussendoor
De kussens zijn best zwaar en we hebben er
al een paar dagen opzitten. Daarom wordt er
soms ook even uitgerust tussendoor. Aan het
einde van de middag laten we de lucht eruit
lopen en rollen we de kussens weer netjes op
zodat het de volgende ochtend weer netjes
weggebracht kan worden.
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Veel plezier tijdens de kermisweek!

Trotse supporter van de ballonnenoptocht

Spireastraat 2 2371NA Roelofarendsveen 7 dagen per week geopend www.schelp.nl 071-3312454

k en
Kijk op onze Faceboo
or
Instagram pagina vo
ties!
onze leuke kermis ac
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- advertorial -

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK KAAG & BRAASSEM
TROTSE NIEUWE SPONSOR! VPKB biedt sinds 2013 verloskunde & echoscopie in de ge-

meente. Ruim 1500 kinderen werden geboren met begeleiding van de praktijk.
Het team bestaat uit verloskundigen Lana Gras – de Langen, Cindy de Groot, Annelotte Antheunissen en Kaylee
Haneveld ondersteund door praktijkassistente Tamara
Leeflang.

FIJNE T!
CH

OPTO

‘Heel graag bieden wij de kinderen van Kaag & Braassem een
ballon aan, het idee dat de meeste kinderen geboren zijn onder begeleiding van onze praktijk, maakt ons uiteraard erg
trots.’

FIJNE 16E
VERJAARDAG!
GENIET VAN JE DAG!

Ons team wenst de kinderen en hun ouders een plezierige dag! Meer informatie of nieuwsgierig geworden naar de praktijk? Zie onze website of social media
kanalen.

VPKB.NL

CIRCUS STYLE

BALLONNENOPTOCHT
VRIJDAG

17 SEPTEMBER
ochtend 10.00 uur

Je ziet ze steeds minder, de ballonnenoptochten. Maar omdat wij een milieuvriendelijke manier hebben gevonden om toch met een kleurrijke stoet door het dorp
richting het Kermisterrein te trekken, gaan we het gewoon weer doen! Naast wat
heerlijke Veense lucht, blazen we ook een vleugje Hooymans Products- helium in
de ballonnen, dit zorgt ervoor dat ze vrolijk door de lucht ‘zweven’, maar niet het
luchtruim kiezen.
De eerste week na de zomervakantie ontvangen de kinderen een ballonnen(inkleur)
kaart op school. Vul deze thuis alvast in, kleur de kleurplaat mooi 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 3 oktober inleveren bij sponsor Snacksalon De Schelp op Spireastraat 4. 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 komen in het thema Circus. Dus we verwachten de mooiste clowns en misschien wel
een verdwaald circusdier! We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat de ballonnen sinds dit jaar beschikbaar worden gesteld door Verloskundigenpraktijk Kaag
& Braassem. Dat de ballonnenoptocht populair is hebben we geweten! Ook Regiobank Roelofarendsveen draagt de Ballonnenoptocht een warm hart toe. Bedankt
allemaal! Het uitdelen van de ballonnen begint om 9:30 uur op de onderstaande
locaties:
De kinderen van de Kiem en de Roelevaer krijgen bij de Kiem hun ballon en gaan
onder begeleiding van de gezellige klanken van de Aarebeieplukkers, een geluidswagen en een draaiorgel naar het ijsuitgiftepunt t.h.v. de Lindelaan.
Route*: Noordeinde - Noordhoek - Langeweg - Essenweg – Lindelaan

De ballonnenoptocht wordt mogelijk
gemaakt door:

De kinderen van de Elckerlyck en de Klimboom krijgen hun ballon op het plein bij
de Gogherweide. Begeleid door Liefde voor Harmonie, 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 Veldenstraat – Europaweg – Lijsterbesstraat – Dijkstraat – Elzenstraat - Populierenstraat
Na afloop worden alle deelnemende kinderen getrakteerd op een heerlijk koud ijsje,
aangeboden door Snacksalon De Schelp! Na de optocht zal de Kermis gaan draaien.
*Routes onder voorbehoud. Check voor de actuele routes op oranjecomite.eu of op
de dag voor de optocht op onze socials.
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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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WANDELSPEURTOCHT MET VERRASSINGEN

VERRASSINGSTOCHT
VRIJDAG

17 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Gisteren ben je toch zeker wel op het kermisterrein geweest? Wat een gave attracties zijn er dit jaar gelukkig weer hè!? Je hebt je opgespaarde zakgeld voor
de kermis vast alweer uitgegeven en bent nu dringend op zoek naar vrijkaartjes!
Neem vandaag je vader, moeder, oom, tante, opa en/of oma bij de hand om te
speuren, letters te ontdekken en spelletjes te doen om zo weer vrijkaartjes te
verdienen voor de kermis! Ook dit jaar hebben we weer een mooie route uitgestippeld, alleen dit jaar gaan we het iets anders doen. Nou ja, er moet natuurlijk
nog steeds gewandeld en gespeurd worden, maar nu aan de hand van X-Y coördinaten en QR-codes. Dus zorg voor een volle batterij en internet op je mobieltje! Om alvast te oefenen kun je kijken of je telefoon werkt met de onderstaande
twee QR-codes. Misschien denk je nu wel waarom twee? Nou, dit jaar zijn er 2
startlocaties. En het mooie is; je eindigt ook weer op je startlocatie. Natuurlijk
zijn er onderweg gewoon weer verschillende spelletjes en plekken om te chillen
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 op de finishlocatie. De winnaars van vorige keer waren Sam van Zanten, Ivy Kap en Guido de Rooi. Zij weten inmiddels hoe leuk de prijzen zijn, dus
echt iets om voor te speuren!
• Kosten: Gratis (en voor niets)
• Start: Kan dit jaar tussen 14.00 en 14.30 uur bij EMM ‘21
of natuurlijk bij ’t Veen eten & drinken
• Finish: Bij het startpunt tot 16.30 uur
• Prijzen: Worden in de week na de kermis thuisbezorgd

VOOR ALLE JONGENS EN MEISJES T/M 15 JAAR

VISWEDSTRIJD
VRIJDAG

17 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

In samenwerking met Visclub ’t Looze Vissertje organiseren we weer de Kermisviswedstrijd. Ben je de herrie van de Kermis even zat? Kom dan lekker je hengeltje uitgooien en rustig naar je dobbertje turen. Wie weet bijt de beroemde Veense Bullebak van 502 centimeter wel toe! Als je hem vangt dan kun je meteen wel
stoppen en ben je de viskoning(in) van 2021!
Dion de Koning was in 2019 met maar liefst 172cm verschil de echte kermisviskampioen! Met 397cm gevangen vis ging hij met de mooie wisselbokaal naar
huis. Zo zie je maar; je hoeft echt niet groot te zijn om zoveel vis te kunnen
vangen!
Ook voor de Viskampioen van 2021 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 made in China.
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)
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leet,
Je kermis is niet comp
bent geweest!
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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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ZINGEND DOOR DE KERMISWEEK
De Veense Wim Loos is een muzikale duizendpoot. Van accordeon tot eeuwenoud kerkorgel. Van keyboard tot het dirigeren van een groot koor; hij beheerst
het allemaal. Ook tijdens de Oranjefeesten zit Wim niet stil. Bijna iedere dag is
hij wel (muzikaal) in de weer. En daar gaat natuurlijk een lange voorbereiding
aan vooraf. Daarnaast viert hij natuurlijk ook graag mee!

Dansorkest Scheurend Hart

Wim vertelt: ‘In juni komen de eerste contacten weer tot stand met horecaondernemers en het Oranjecomité; wat gaan we dit jaar voor leuke dingen doen?
Als dan de afspraken gemaakt worden gaat het weer leven. Inmiddels zijn veel
optredens tot een traditie uitgegroeid, zoals natuurlijk bij veel kermisactiviteiten het geval is. Zo omschreef ik het ook in het kermislied van de Tomeloosband: ‘Zo eind augustus glijdt het boekje weer door de brievenbus, je kijkt erin,
maar veel is hetzelfde dus je loopt de marathon of je loopt van kroeg naar kroeg’.
Voor mij persoonlijk begint de kermis, na alle voorbereidingen, met het lopen
van de estafette-marathon.’
Kermisgevoel
‘Het kermisgevoel is voor mij het doorlopen van onderdelen van het weekprogramma, een aantal met vrienden en een aantal optredens. Dat loopt van de marathon tot
de ontnuchteringswandeltocht aan het eind van de week. Die laatste haal ik overigens niet altijd, soms ben ik na het Zingen bij de Haven zaterdagavond wel helemaal
uitgeknepen.

De Accordeon Fanfare

Het Bloemencorso heb ik nog nooit overgeslagen. Ik mag ook graag de Taptoe zien,
maar dat lukt niet elk jaar. Wat ik weleens oversla is een bezoek aan het Kermisterrein,
er zijn jaren dat ik het zo druk heb met andere activiteiten dat dat erbij inschiet. Ik
hoef natuurlijk ook niet meer met mijn kinderen naar de kermis, die zie ik wel in de
kroeg, als publiek of muzikant!’
De drukke week van Wim
‘De kermisweek begint voor mij muzikaal met de Kermisviering in de Petruskerk, dan
dirigeer ik en speel ik piano bij koor Cadans en aansluitend begeleid ik de optocht
‘van Kerk naar Koffie’ met DAF, De Accordeon Fanfare. Deze traditie is ontstaan in
2007. Soms heb ik ook weleens een optreden tijdens de Uitkaik, de laatste keer was
dat met The Notes.

Zingen bij de Haven

Kermismarathon

Al veel langer speelden we met De Tranentrekkers op donderdag- of vrijdagavond
in ’t Veen. De laatste keer was in 2014, we zijn toen na Leidens Ontzet gestopt. Maar
ja, wat moet je dan in het jaar daarop? We konden de fans toch niet zonder smartlappen laten zitten? We zijn toen een gelegenheidsband begonnen met een aantal
oud-muzikanten van de Tranentrekkers, aangevuld met nieuwe talenten: Dansorkest
Scheurend Hart. Elk jaar is het weer een puzzel om de band bij elkaar te krijgen, maar
ook dit jaar is het weer gelukt! (Als het allemaal door mag gaan….)
We genieten er enorm van om na donderdagavond ook nog op te treden bij het
Senioren Schuurfeest. Daar ben ik in de loop van de jaren op verschillende manieren
bij betrokken geweest. Wel eens solo met accordeon, op piano met The Notes, met
DAF en de laatste jaren met Dansorkest Scheurend Hart. We zeggen weleens gekscherend dat we Willeke Alberti, Ben Cramer, Corrie Konings en vele andere bekende
artiesten in ons voorprogramma hebben gehad!
Op zaterdag hebben we met DAF twee keer meegelopen in het bloemencorso.
Vooral die keer dat ik behalve de accordeon ook nog een trommel op mijn bovenbeen had hangen (de slagwerkers waren natuurlijk allemaal bezet door Liefde voor
Harmonie en Door Gunst Verkregen) was erg zwaar.
Het muzikale toppertje vind ik toch altijd wel het Zingen bij De Haven. Vanaf 2003
speel ik daar accordeon en worden de tophits meegezongen door het publiek. Dat
begon ín het café en onder de overkapping met 100 man (en vrouw) en groeide uit
tot een zangspektakel met honderden zangers rondom de Zwet. In de loop der jaren
hebben we wat gevarieerd. Een paar blazers erbij, een project ‘Helden van de Haven
Live’ met band en gastzangers, samen met zoon Jasper op drums en de laatste jaren
weer alleen met accordeon onder de noemer ‘Heel de Haven zingt.’
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VEEL PLEZIER TIJDENS
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Zelf kermis vieren
‘Naast het vele spelen spreken we (met vrouw Miranda red.) graag af voor een drankje bij vrienden. Op mijn vrije donderdag- of vrijdagavond een rondje door het dorp
en dan blijven plakken waar het gezellig is. Tijdens de kroegentocht of op vrijdagmiddag na het Seniorenschuurfeest gaan we naar de Haven en op zaterdag kijken
we corso bij de Veilingbrug. Dan kan ik daarna nog even rustig aan doen voordat ik
ga spelen bij de Haven.
De hele kermisweek is opgebouwd uit tradities, ik volg elk jaar een beetje hetzelfde
patroon met kleine variaties. Eén fijne traditie is het eten bij onze vrienden Eric en
Kristel na afloop van het Zingen bij de Haven. Ik ben dan helemaal leeggetrokken en
kan daar even op adem komen. En als ik dan zondag nog tijd en fut heb, lopen we
met vrienden de Ontnuchteringswandeltocht.’

Seniorenschuurfeest

Wim en de Bloemencorso
‘Mijn eerste deelname aan het corso was natuurlijk als verklede kleuter met school.
Daarna een versierde fiets, en ook weleens met vriendjes verkleed als matroos bij het
schip The Onedin Line, gemaakt op een skelter. Ik heb ook een keer een reclamekar
gemaakt toen ik krantenbezorger was van het Alphens Dagblad. Later heb ik nog
weleens op een kar gezeten met de Blumenländer Musikanten en de laatste keren
was het meelopen met DAF. Maar wat nou de leukste keer was? Die moet misschien
nog komen!’
Wim’s kermiswens
‘Ik zag laatst op de televisie een documentaire over een 1000-koppige band die een
nummer van de Foo Fighters uitvoerde. Het zou toch geweldig zijn als we zo’n project met alle Veense muzikanten zouden kunnen doen? Er zijn zoveel bandjes, koren,
orkesten. Ik weet niet of dat dan in de Kermisweek past, want iedereen heeft het dan
al druk. Maar het triggerde me wel!
Corso met schip

SENIOREN SCHUURFEEST
VRIJDAG

17 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

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 kermisweek voor onze 60-plussers. Vele feestgangers komen naar de “tot
feestzaal omgetoverde” tulpenschuur om zich lekker in de watten te laten leggen door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Sinds 2018 zijn we te gast op één van de productielocaties van Wesselman
Flowers/Tulpen.nl aan de Sotaweg in Roelofarendsveen. Het was wel even puzzelen, 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 feestweek terechtkunnen om op te bouwen, zodat er niets aan het toeval overgelaten
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!
Als u lekker wilt genieten van een middag topentertainment waarbij u ook nog
eens helemaal wordt vertroeteld, dan bent u deze middag van harte welkom in
de tulpenschuur van Wesselman Flowers. We zijn verheugd te kunnen melden
dat onze vaste Opperspreekstalmeester Pieter van Ruiten weer aanwezig is om
de middag op een leuke manier aan elkaar te praten.

Dansorkest Scheurend Hart

Dansorkest Scheurend Hart
Wegens succes geprolongeerd, en ook dit jaar mag er natuurlijk weer volop
meegezongen worden! Voor deze gelegenheid zal Dansorkest Scheurend Hart u
allen begeleiden bij het zingen van klassiekers als‘ Dans je de hele nacht met mij’,
‘Ik ben Gerrit’ en ‘Tulpen uit… de Veen’. Zing dus van harte, hard, recht uit uw hart
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Voor al uw elektrische installaties,
zowel particulier als bedrijf.
• Licht- en krachtstroominstallaties
• Camera- en alarmsystemen
• Verlichtingsystemen, waaronder LED
• Installaties in de tuinbouw

Massada Grillroom-Pizzeria

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

Noordplein 3, 2371 DA Roelofarendsveen
Telefoon: 071 331 0112

RZ installaties • Oude Wetering • 06-158 323 44

info@rzinstallaties.nl

•

www.rzinstallaties.nl

WIJNWINKEL
& WIJNBAR

Centrumoever 10

regenboogweg 39
2376 ad nieuwe wetering
071 331 60 37
info@2BIM.nl || www.2BIM.nl
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mee met de muzikanten van Dansorkest Scheurend Hart uit Roelofarendsveen
en omstreken. Orkestdirecteur Wim (pagina 49) heeft weer een hoop nieuwe
artiesten uit zijn hoge hoed getoverd, dus verwacht een nieuw orkest overgoten
met een welbekend Veens sausje.

Marco de Hollander

Marco de Hollander
Vervolgens komt ‘de Vrolijkste Volkszanger van Nederland’ weer naar Roelofarendsveen. Na het daverende succes van twee jaar geleden (iedereen liep de
polonaise) hebben we hem direct weer vastgelegd. De uit Ter Aar afkomstige
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 gedacht’
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 Hollandse meezingers zet Marco de Hollander ieder publiek op zijn kop. Wanneer er een feestgarantie zou bestaan, dan zouden
wij het geven op een optreden van Marco de Hollander!
De Aarebeijeplukkers
Dit jaar komen de Aarebeijeplukkers, opgericht tijdens de Veense Kermis van
1974, weer naar de schuur. Om het slotspektakelstuk, waar u stiekem de hele
middag al op zit te wachten, voor u te verzorgen. Zij zullen met hun blaasinstrumenten gegarandeerd weer alle voetjes van de vloer proberen te krijgen. Dus
eet en drink genoeg en bewaar in ieder geval nog wat energie voor dit daverende slot, want de polonaise mag zeker niet ontbreken tijdens hun optreden.

De Aarebeijeplukkers

Het schuurfeest is vanwege de maatregelen alleen toegankelijk met een
vaccinnatiebewijs (papieren of een QR-code), testbewijs of herstelbewijs.
Kaarten zijn dit jaar alleen verkrijgbaar in de voorverkoop.
De kaartverkoop start maandag 6 september.
Kosten: 7 euro per persoon
Kaarten: Veenerick en Primera Domien Koek
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.

Pieter van Ruiten

Is het vervoer voor u een probleem? 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 Roelofarendsveen vertrekt de bus om 13.30 uur vanaf de Zuidhoek. Op een teken van u zal de
bus stoppen en u naar de Sotaweg brengen.
U kunt ervan uitgaan dat wij u weer de service zullen bieden die u van ons gewend bent. Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u altijd even bellen naar het
informatienummer op pagina 1.
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Veel plezier
tĳdens de kermis!
“Bij Stolp+KAB nemen we de tijd voor een
persoonlijk gesprek en zijn we benieuwd wat
er speelt bij u en in uw onderneming.’’
Stolp+KAB ondersteunt en adviseert u graag op ﬁscaal, juridisch
en ﬁnancieel gebied. Daarbij doen we nét dat stapje extra.

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

www.stolpkab.nl
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LAMPIONNENOPTOCHT
VRIJDAG

17 SEPTEMBER
avond 20.00 uur

Vorig jaar ging, zoals zoveel dingen, de lampionnenoptocht niet door. Maar nu gaan we
er weer voor! Dus zeg: ‘OE A LAMPION’, zeg: ‘OE A LAMPION’! Het mooiste is natuurlijk om
de lampion zelf te maken, maar je vader, moeder, opa of oma lief aankijken omdat je een
hele mooie hebt gezien in de winkel, kan natuurlijk ook.
En dan is het zover! Misschien eerst nog wel even op de kermis geweest vandaag, maar
nu in het donker op pad. Niet in je eentje natuurlijk, maar met je ouders, want alleen is
het nog veel te spannend. En gelukkig doen er nog veel meer kinderen mee en gaan we
gezellig starten onder begeleiding van de politie en een muziekvereniging voor de gezellige en meeslepende muziek. Eerst is het groepje nog klein, maar dan sluiten er steeds
meer liefhebbers aan, hoe gaaf!
Met z’n allen lopen we met de lampionnenlichtjes in het donker, een prachtig gezicht! En
dat vinden veel mensen in ons dorp, want iedereen langs de route komt wel even naar
buiten om te kijken naar deze lichtjesstoet!

Route Noord start vanaf de Dotterbloem onder begeleiding van muziekvereniging Door Gunst Verkregen.
Route Noord*: Dotterbloem – Watergang – Saskia van Uylenburglaan – R. van Rijnsingel – Rotonde – Populierenstraat – Meerkreuk – Europaweg – Iepenstraat – Populierenstraat – Kermisterrein
De Zuidelijke route start gelijktijdig, maar dan vanaf de parkeerplaats bij de Kiem. De subcommissie Zuid heeft onze Burgemeester 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

*Routes onder voorbehoud. Check voor de actuele routes op oranjecomite.eu of op de dag voor de optocht op onze socials.

Veenerick maakt zich klaar voor de toekomst!
Veenerick groeit de komende weken met wel 50%!

- advertorial -

Het buurpand wordt begin september toegevoegd aan de bestaande
winkel én er volgt daarnaast een complete metamorfose.
Op 23 september opent een gloednieuwe winkel van ruim 250m2 aan
het Noordplein welke klaar is voor de toekomst.
Het assortiment breidt uit, er kan beter worden gepresenteerd én de
toegankelijkheid krijgt een upgrade. Joris Koek vertelt: 'We kunnen mooi
meegroeien met het dorp, wat ook betekent dat onze focus komt te
liggen bij jonge gezinnen. Het assortiment kinderboeken,
cadeauartikelen en kwaliteitsspeelgoed breiden we uit. Maar natuurlijk
krijgt ook de rest van het assortiment meer aandacht'.

De winkel is gesloten van 5 t/m 22 september
De verbouwing en herinrichting duurt ongeveer 2,5 week. Wel blijft
Veenerick 'gewoon' bereikbaar, net zoals tijdens de lockdown van begin
dit jaar.
Bestellen kan via de twee webshops, telefoon, Whatsapp en mail.
Afhalen kan bij het ludieke pick-up point welke voor de winkel staat
opgesteld van 6 t/m 17 september. Daarnaast wordt er met man (en
vrouw) en macht bezorgd in Kaag en Braassem.
Vanaf donderdag 23 september kan iedereen het resultaat komen
bewonderden.

Benieuwd? Volg de verbouwing op de socials van Veenerick
of check www.veenerick.nl voor alle informatie over
afhalen en bezorgen tijdens de verbouwing
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bij

Sien

06 34622855

071 3315062

uitsluitend op afspraak

alleen zondag gesloten
Floraweg 40 - de Veen

Laten we de bloemetjes buiten zetten!
www.straathof.nl

Chrysanthemums • Chrysanthemen • Crisantemi • Crisantemos

ELKE DAG WERKEN MET EEN LACH?
Bloemen en planten dragen
bij aan onze dagelijkse portie
geluk. Ze brengen kleur in ons
leven en zorgen voor een
gezonde atmosfeer in huis of op
kantoor.
Dagelijks maken we miljoenen
consumenten, wereldwijd, blij
met onze kleurrijke boeketten
en planten en daar zijn we trots
op!
Wil jij ook werken in een kleurrijke en dynamische omgeving?
Kijk voor de actuele vacatures
op: www.dfg.nl
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JEUGDBLOEMENCORSO
Deze zaterdag had de mooiste dag van de week moeten zijn. Helaas mag het
Jeugdbloemencorso dit jaar weer niet doorgaan. We balen hier als oranjecomité
enorm van. Omdat we zo genieten van de voorpret die alle bouwgroepen hebben, omdat we zo genieten van de mensen langs de route, omdat het altijd mooi
weer is, omdat het altijd gezellig is, omdat we het kippenvel gaan missen.
Daarnaast zijn corsogroepen al twee jaar niet meer samen geweest om te bouwen aan een prachtige creatie of een ludieke act. We hopen van harte dat deze
groepen bij elkaar blijven, enthousiast blijven en volgend jaar alsnog meedoen
aan het corso. Alsjeblieft, hou vol! Want zonder jullie kan het dorp niet!
Er was in 2019 zoveel leuks dat de jury zéér veel moeite had om de prijzen te verdelen. Ook waren de scholen weer van de partij! De Roelevaer won de prijs voor
spectaculairste praalwagen, De Klimboom had de origineelste praalwagen en De
Kiem was de gezelligste school.
Bij de verenigingen ging de prachtige kar van DOSR er met de wisselbeker vandoor. De leukste act was van de Proseccorupsen en Cozacrea (Cock Zandvliet)
ontving de originaliteitsprijs voor wederom een uniek en buitenaards bouwwerk.
De wisselbeker ging vorige editie naar de Strakke Tulp met hun Botoxkliniek. Mooi
gemaakt, origineel, veel humor en een passende act rondom de kar. Zomaar wat
opmerkingen uit het juryrapport.
De Familie Klein sleepte met hun Corso Ker(st(mis) de publieksprijs bij de grote
praalwagens in de wacht.
Deze corsogroep zorgde wederom voor open monden, lachende gezichten en
kilometerslang applaus. De met zorg geselecteerde muziek en de dansjes waren
hilarisch maar bovenal erg knap uitgevoerd.
Via deze weg willen wij onze sponsoren van het corso;
Ruiten Foodpack, 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.
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PARTYVERHUUR

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

Oude Wetering

www.partyverhuurdemeerpaal.nl
Roelofarendsveen • 071 501 83 47

Transport van en naar de sierteelt sector.

HOGENBOOM TRANSPORT

Turbineweg 10 - Roelofarendsveen
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PK TONKNUPPELEN
ZATERDAG

18 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

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 inmiddels alweer twee jaar te popelen om de knuppels ter
hand te nemen en een houten ton aan vellen te gooien. Sinds 2018 wordt het
tonknuppelen ondersteund door Thomas en Rolf van der Pouw Kraan van PK
Betonbewerkingstechnieken BV. Sindsdien is het niveau aanzienlijk gestegen,
want als er iemand verstand heeft van slopen, zijn het deze mannen wel.
Normaal slopen ze met zagen en diamanten, maar deze zaterdag nemen ze
gewoon een heerlijk houten knuppeltje ter hand.
Kom dus allemaal gezellig knuppelen bij EMM ‘21. 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 spelletje 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 E.M.M. ‘21
Inschrijfgeld: 10 euro p.p. (voor alle tonnen)

Dit evenement is onder voorbehoud van vergunningsverlening.

- advertorial -

JULLIE VERWERKEN TOCH AUGURKEN? JA, EN NOG VEEL MEER!
Ruiten Foodpack is een Veens familiebedrijf, met meer dan 135
jaar ervaring in het conserveren en verpakken van voedsel in
alle verschijningsvormen. Naast de welbekende Oma’s augurken
houden wij ons bezig met het verpakken van voedingsmiddelen
in glas en kunststof verpakkingen voor grote A merken, conceptbedenkers en huismerken in heel Europa. Met 6 flexibele productielijnen verlaten wekelijks enkele honderdduizenden eenheden
onze fabriek. Wij blijven ambitieus, nieuwsgierig en vooral vernieuwen. Eind 2021 gaan wij als organisatie over naar een nieuw
ERP-systeem wat de eerste stap is naar volledige digitalisatie van
onze fabriek. “Een grote stap voor ons als familiebedrijf” aldus Erwin van Ruiten.
Ambitie en groei voor Ruiten Foodpack
Vanwege de grote groei hebben we meerdere open vacatures.
We zoeken collega’s voor onze productieplanning, medewerkers
bereiding, medewerkers productie en teamleiders. Bij ons geen
cultuur met vele management lagen die je afrekenen op prestaties, maar juist ruimte voor eigen initiatief en ideeën! Naast passie voor het vak en hard werken (wat wij graag belonen) houden
we ook van gezelligheid! Uiteraard kunnen we daarom ook niet
wachten om weer gezellig met elkaar kermis te vieren en een
borrel te drinken.
We wensen iedereen een gezellige kermis!
Zien we je daarna?
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Kom genieten bij de Yachtclub Noorderhem
Scan de QR
code voor
ons menu
eer

Met prachtig uitzicht op het Braassemerm

Yachtclub Noorderhem | Noorderhem 2, 2371 EC, Roelofarendsveen | www.yachtclub-noorderhem.nl

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

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

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

www.wesseliuswatersport.nl

SAUNA’S & HOT TUBS
Zuideinde 1d
2371 BP Roelofarendsveen
071 888 5 333 / 06 220 022 33
info@bastu.nl www.bastu.nl

Haal het luxe gevoel van een wellness bij u in huis en tuin.
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MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN
De Wandelspeurtocht (met verrassingen) is al jarenlang een hit op de vrijdagmiddag. Hele volksstammen speuren door onze mooie dorpen en komen
daarbij op plekken waar je normaal niet zomaar komt. Daarnaast zijn er natuurlijk enkele spellen onderweg waarbij er voor de kinderen leuke prijzen te
verdienen zijn. We zien Joost Ouwerkerk uit Oude Wetering al heel wat jaren
speurend in een grote groep voorbij wandelen en gingen met hem in gesprek.
Hoe lang doe je al mee aan de Wandelspeurtocht Joost?
Wij doen zelf een jaar of 10-12 mee aan de wandelspeurtocht. We hebben ons destijds aangesloten bij een groep oud-SplotsZers (poppodium in Roelofarendveen,
red.) die wij kenden.

Joost als spelleider

Leuke spellen onderweg

En hoe is die groep dan ontstaan?
Hiervoor moest ik wel even bellen met Sil Knibbe en Eugene Wesselman. Ik begrijp
dat zij een jaar of 20 geleden zijn gestart met het wandelen en speuren. Vrijdagmiddag was er natuurlijk van alles te doen. Bij de Haven. Maar ook bij de andere kroegen
was het altijd wel gezellig. Maar helaas niet helemaal geschikt voor kinderen. Het
was voor jonge moeders Eugene en Sil vooral te doen om het lekker bezig zijn en
toch meedoen met het feestgedruis. Samen spraken ze af om mee te doen. Naarmate er meer kinderen kwamen, werd de groep groter en sloten ook de mannen
(en dat waren SplotsZers) aan. Danielle en ik hebben ons vanwege dezelfde reden
aangesloten.
En Joost, hoe groot is de groep nu?
De groep is dus met 2 moeders met 2 kinderen begonnen. Ik denk dat we op het
hoogtepunt soms wel met 40-50 volwassenen en kinderen liepen. De laatste keer
met de kermis liepen we met ongeveer 30 personen. Vorig jaar (toen we het zelf
organiseerde) met een stuk of 20, maar later sloten er nog wat anderen aan.
Hebben jullie een vaste starttijd?
Tja. Dat is wat lastig. De eersten zijn echt wel op tijd, maar er zijn er altijd wel een paar
die net te laat zijn. Meestal drinken we wat op het terras van ’t Veen en kijken we wel
wat er gebeurt. We hebben geen WhatsAppgroep voor de Wandelspeurtocht met
elkaar, maar meestal merken we wel of we compleet zijn. Doorgaans is het vertrek
net na 14.30u.

Joost is streng, maar rechtvaardig

Hebben jullie een vaste eindtijd?
Dat is ook wel wat. Onderweg is het altijd gezellig. Als wij aankomen bij de spelonderdelen moeten wij vaak lang wachten. Kinderen moeten hun puzzelkaartje inleveren en worden op volgorde van inleveren opgeroepen om een spelletje te doen.

- advertorial -

WAREHOUSING &
EUROPEAN DISTRIBUTION

www.verdel-logistiek.nl

+31 (0)297-210001

info@verdel-logistiek.nl

Poelweg 42
1424 PB De Kwakel

63

Heeft u vragen over
onze werkzaamheden
of wilt u een vrijblijvende
offerte ontvangen?

Brug Bouwbedrijf
De Lasso Zuid 7
2371 EV Roelofarendsveen

roelofarendsveen
Telefoon: 071-8875180
E-mail: info@brugbouwbedrijf.nl
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Het enige wat wij kunnen doen is wachten en omdat wij vaak laat beginnen met de tocht zijn onze kinderen ook vaak het laatst aan
de beurt. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de vaart er soms echt niet in zit. Oranjecomitéleden komen vaak niet uit hun stoel om de spelvoorwerpen weer terug te krijgen. Dan sporen ze de kinderen aan om dit te doen, maar dat komt de snelheid vaak echt niet ten goede.
Soms heb je een fanatieke nieuweling bij het Oranjecomité die wél enthousiast de spullen voor de kinderen ophaalt, maar dat zijn echt
uitzonderingen. Meestal zijn we rond 17.00u bij het eindpunt bij DOSR/EMM ‘21.
Wat doen jullie na de speurtocht?
Na de speurtocht gaan we uiteraard de rebus of slagzin oplossen. Daarnaast vragen we natuurlijk ook aan Eef (oud-OC-lid red.) wat de
oplossing is en kijken we bij anderen af. De kinderen krijgen een ijsje en de volwassenen nemen een heerlijk koud drankje. Daarna staan
de kinderen te popelen om naar de kermis te gaan. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen gaan ouders mee of wordt er aan de
kinderen wat geld gegeven om zelf (met andere kinderen van de groep) naar de kermis te gaan. Soms herhaalt het geldgeven zich, en
om een uur of 19.00u - 19.30u waait iedereen weer uit.
Wat maakt onze Wandelspeurtocht uniek ten opzichte van andere Wandelspeurtochten?
Toen we voor het eerst deelnamen wisten we niet wat we konden verwachten. De groep was toen nog niet zo groot (15-20 personen),
maar we kwamen wel in een warm nest terecht. Wij hadden niets bij ons, maar de anderen hadden koude versnaperingen, fris, chips en
snoep mee voor onderweg. De kinderen hebben het samen leuk en de volwassenen ook. Leuk om te zien dat leeftijd ook niet uitmaakt.
Het is trouwens ook (bijna) altijd mooi weer.
Wat hebben jullie vorig jaar gedaan, toen de wandelspeurtocht geen doorgang vond?
Vorig jaar hebben wij de wandelspeurtocht zelf georganiseerd. We begonnen bij ’t Veen om 14.30 uur en deden ook zoals gebruikelijk
2 spelletjes onderweg. Dit keer eindigden we niet bij DOSR (want die was dicht op vrijdagmiddag), maar bij een Wandelspeurtochter in
de achtertuin. Daar hebben we wat gedronken, gegeten en bij een kampvuur gezeten.
Was dit een succes?
Jazeker, maar voor mij was dat net iets anders. Ik bemande de spelonderdelen en was de zelfbenoemde spelleider. Als het Oranjecomité
de organisatie in handen heeft is dat net wat relaxter. Omdat er maar een paar kinderen mee liepen deden ook de volwassen mee met
de spelletjes. Dat was erg leuk. Zo kregen we toch nog wel een beetje het kermisgevoel.
Ziet de wandelspeurtocht groep elkaar alleen tijdens de kermis en leven jullie de rest van het jaar langs elkaar heen?
Ja en nee. Het is ook geen vaste groep, en dat hoeft ook niet. Naast de oud-SplotsZers zijn er Nozems en Kippen aangesloten (bijnamen
red.). De groepen lopen ook deels door elkaar heen en natuurlijk zijn er via het verenigingsleven, muziek maken en de kroeg diverse
verbanden te leggen. Zo vieren sommigen samen verjaardagen, maken anderen samen muziek, wordt er ook in verschillende samenstellingen naar festivals gegaan en wordt er jaarlijks een Pinkster Jeu de boules toernooi georganiseerd.
Hebben jullie (kinderen) wel eens gewonnen?
Ja, een ijsje. Zelfs al we te laat binnen waren zorgde Eef ervoor dat er een ijsje was en dat er vrijkaartjes waren voor de kinderen.

- advertorial -

Is meedoen belangrijker dan winnen? Of zitten er wel fanatiekelingen bij?
Meedoen is belangrijker dan winnen. Er zijn natuurlijk ook fanatiekelingen die meedoen met de andere activiteiten. Wij zijn wel eens
begonnen met de Ballonnenoptocht, daarna de Wandelspeurtocht en in de avond de Lampionnenoptocht. Dat was best pittig. Ook
de voorbereidingen voor de bloemencorso maken het meedoen wel eens ingewikkeld. Er is die week zoveel leuks te doen, dat kiezen
best moeilijk kan zijn!
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voor een
kermisproof kapsel
even naar

Blijf met de Hier!
online app op de hoogte

071-3311811
www.carlasknipperie.nl

van het actuele
programma
tijdens de
Oranjefeesten.

e
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e
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e
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Ramingen en begrotingen - Second opinion - Beoordelingen
Bouwkostenadvies - Haalbaarheidsstudies
Prijsonderhandelingen - Aanbestedingsadvies - BIM
Stationsstraat 1Z - 2371 SH Roelofarendsveen
06 21390034 - www.andyjanssen.nl

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

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

Wij wensen u een gezellige
zellige ker
kermisweek!

www.vonhertzberg.nl
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TOBBETJE STEKEN
ZATERDAG

18 SEPTEMBER
middag 14.00 uur

Jazeker, je leest het goed, dit jaar wordt het Tobbetje Steken voor het eerst gehouden bij voetbalvereniging EMM ‘21! In 2019 bleek de combinatie Tonknuppelen en Tobbetje Steken op één veld in samenwerking met een heerlijk zonnetje een gouden formule te zijn!
De baan wordt weer opgebouwd op het eerste veld van EMM ‘21 zodat ook de
dames en heren van het Tonknuppelen 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 EMM ‘21 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 2021 Veens Kampioen Tobbetje Steken bent geworden! En we
kunnen gerust vertellen dat er maar weinig mensen op deze aardbol zijn die
deze kans krijgen!

De kampioenen van 2019 waren Wessel Hogenboom en Manon Groot. Wessel en Manon gingen
niet alleen met de wisselbeker en een machtige geldprijs op stap, maar wonnen ook nog eens
eeuwige roem. Om hun titel dit jaar te prolongeren zijn ze inmiddels al twee jaar in training. Ook
bezochten ze samen het WK Tobbetje Steken in Antananarivo. Wie gaat ze de loef afsteken en neemt
de felbegeerde wisselbeker mee naar huis? Twijfel niet en kom gezellig Tobbetje Steken bij E.M.M. ‘21
Inschrijfgeld: 2,50 euro per persoon - Leeftijd: vanaf 16 jaar - Plaats: voetbalvereniging E.M.M. ‘21
Dit evenement is onder voorbehoud van vergunningsverlening.

ONTNUCHTERINGS

WANDELTOCHT
ZONDAG

19 SEPTEMBER
ochtend 09.00 uur

Heerlijk is het! Op tijd uit bed, wandelschoenen aan, lekker bakkie en daarna
de frisse polder in. We adviseren iedereen om deze kermisafsluiter niet aan je
voorbij te laten gaan. De kermisverhalen zitten bij iedereen nog kersvers in het
hoofd en je wilt toch 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 in 2019 bijna 700 bikkels de benenwagen namen. Na een
mooie tocht door de lokale polders konden ze zich daarna weer met volle overgave in de afterparty storten.
Kortom, de ideale overgang tussen de kermisweek en de
rest van het jaar. En natuurlijk laten wij u weer niet weggaan
zonder een onvergetelijk hebbedingetje.
Afhankelijk van uw fysieke en mentale gesteldheid kunt u kiezen uit drie afstanden: 5, 10 of 15 kilometer.
Starten voor 10 en 15 kilometer: van 9.00 tot 10.00 uur
Starten voor 5 kilometer: van 9.00 tot 11.00 uur
Locatie: ’t Veen eten & drinken
Inschrijfgeld: 2,50 euro
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Alles voor een heerlijke borrelplank

met kaas - wijn - noten - olijven - gedroogde worst en vleeswaren - toast
tapenade - dips - Italiaanse lekkernijen - etc.

De kermis wordt hoe dan ook een feestje!
Welkom bij de Kaaswereld, Noordplein, winkelhart Roelofarendsveen
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GROOTS MET DE FAMILIE KLEIN

De Familie Klein. Iedereen die de afgelopen decennia een editie van het Bloemencorso heeft gezien,
weet welke groep er wordt bedoeld. De deelnames van de Familie Klein kenmerkten zich door de
hilarische acts rondom de corsokar. Met mooie muziek en schitterend ingestudeerde dansjes lieten
zij menig toeschouwer ‘oh’ en ‘ah’ roepen. Maar bovenal werd er gelachen. Iets wat de Familie Klein
voor, tijdens én na het corso ook doet! We spraken met kartrekker Roland Klein.
In de genen
‘Mijn ouders deden al mee met het Corso toen ik nog geboren moest worden. Ik
ben er dus mee opgegroeid. Toen ik zelf corsokarren ging bouwen deden, naast
mijn ouders en zus, een aantal neven en nichten en (later ook) hun partners mee.
Het percentage familie Klein lag dus erg hoog. Overigens hebben we die naam
niet zelf verzonnen. In het Oranjeboekje werden we al jaren zo genoemd, feitelijk
omdat er niet echt een naam was. We hebben de naam ‘Familie Klein’ maar zo
gehouden.’

Roland met vader John

Trendsetter
‘Ik ben zelf in 1999 écht begonnen met de Nonnenkar, waarop een nonnenkoor
met muziek van de film ‘Sisteract’ het publiek toezong. In die tijd was er nauwelijks nog muziek (behoudens de fanfare) te horen. Dat is nu wel anders! De corsogroep veranderende steeds van samenstelling, maar wel met een vaste kern.
De laatste jaren hebben we een behoorlijk stabiele groep. Inmiddels bestaat de
groep uit ongeveer 30 personen. Sommige stoppen ermee, nieuwe enthousiastelingen komen erbij! Dat vind ik juist leuk. Je moet ook zorgen dat je een beetje
verjonging hebt, met nieuwe frisse en leuke ideeën. Je kunt je niet aanmelden,
maar wordt gevraagd. Het moet natuurlijk wel klikken. Het gaat eigenlijk altijd
een soort vanzelf, misschien net zoals bij het Oranjecomité.’
De eerste ‘vergadering’
‘Altijd pas ná de zomervakantie, zo eind augustus, komen we bij elkaar. Meestal
is er dan wel een idee en dat werken we dan met een klein groepje uit. Tot 10
jaar geleden bouwden we de kar altijd bij mijn ouders op het erf; dan moet je er
natuurlijk geen half jaar over doen. De laatste jaren bouwen we de kar vaak bij
mij en mijn neef, tevens buurman, Maarten. Het is altijd een korte en intensieve
periode, maar wel erg leuk. Op de zaterdag 3 weken voor het corso is dan onze
eerste bouwdag.’

Goed eten is belangrijk

- advertorial -

VDK Producties is inmiddels 12,5 jaar dé expert
op het gebied van borduren en bedrukken van
bedrijfskleding, relatiegeschenken en promo
artikelen. Dennis en Hendrike van der Kamp
zijn maar wat trots op hun bedrijf en hun team.
Met een eigen productie, drukkerij, DTP
afdeling en showroom in huis staat het team
van VDK Producties altijd voor u klaar en
kunnen zij ook snel schakelen! Is uw
order klaar dan wordt het ook nog
persoonlijk geleverd. Wij hanteren geen
minimale afname op onze artikelen en textiel,
vanaf 1 stuks is er al veel mogelijk. Zo kunnen
wij iedere particulier, vereniging, ZZP’er en
ondernemer helpen!
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Kom langs in onze showroom. Maak vrijblijvend
een afspraak voor een adviserend gesprek.
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Wenst u
een jne kermis toe!
Gratis draadloze muis bij
aanschaf van een laptop.

Richard van Hameren PC`s
Floraweg 74
2371AM Roelofarendsveen

Gratis draadloos
toetsenbord en muis
bij aanschaf van een
PC.

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

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

De act van 2019

Taakverdeling
‘Er is zeker een duidelijke taakverdeling en dat gaat eigenlijk altijd van nature
goed. We zijn een hele diverse groep en iedereen kan wat anders. Zo is er een
bouwgroep, een groep voor de muziek, een groep voor de danspasjes, de kleding en voor de techniek. En we hebben natuurlijk onze Corsomoeder Anja die
altijd zorgt voor een hapje, drankje, broodjes en een aantal avondmaaltijden. Zo
blijft iedereen ook gezellig hangen en is de voorpret eigenlijk net zo leuk als het
corso zelf.’
De vrijdagavond
‘Of we er rekening mee houden op vrijdagavond? Nou eigenlijk niet. We stoppen
vrijdagmiddag om 16.00 uur en gaan dan lekker naar het Haventje. Het wordt
zoals 20 jaar geleden niet meer 4.00 uur, zaterdagochtend om 6.30 uur gaat de
wekker weer. Door de jaren heen zijn er daarom ook een aantal te laat geweest,
of stonden anderen nog groen en geel op de kar, maar dat is alweer een aantal
jaren geleden. Het lijkt wel of er nu veel meer discipline is.’

Gezelligheid, met moeder Gré
rechtsvoor

Kippenvel
‘Als in de vroege ochtend iedereen zijn tenue aan heeft, de muziek door de
speakers galmt, de bloemen er mooi en fris uitzien; dat is toch wel het mooiste moment! Het plaatje is dan compleet en klopt. Dan valt voor mij vaak alles
samen. Het corso zelf is ook echt genieten. Het publiek houdt van de Veense
Bloemencorso en iedereen is dan zo enthousiast. Daar geniet ik enorm van. Qua
corsokarren zijn er heel veel hoogtepunten geweest, maar ik denk toch dat de
corsokar met de paardendressuurshow het meest enthousiast ontvangen werd
door het publiek.’
Nieuwe generaties helpen
‘Hoe lang we nog doorgaan? Dat is moeilijk te zeggen. Zo lang we het leuk vinden. Het blijft toch een Jeugdcorso, en dat zijn we allang niet meer, haha. We
vinden het ook leuk om de komende jaren nieuwe vriendengroepen te helpen
om een mooie kar te bouwen. Het is zo’n leuk evenement en het is belangrijk dat
nieuwe generaties dit ontdekken en hiervan kunnen genieten.’

De paardendressuuract

SOLID RENTAL EN SOLID INSTALL - 20 JAAR EEN BEGRIP

- advertorial -

Misschien herinner jij je de start van Dansen bij de Tulp
nog in 2005? Dit begon vanuit een hoogwerker, maar
groeide uit tot een imponerend feest met een knallende
show. Inmiddels zie je de dames en heren gekleed in het
‘Solid-zwart’ nog jaarlijks over de verschillende evenemententerreinen in Roelofarendsveen lopen.
Wat niet iedereen weet, is dat de Veense Kermis maar een
klein onderdeel is van het werk van Solid Rental. Guido Hogenboom, oprichter van Solid Rental en Solid Install: “Inmiddels werken wij voornamelijk voor zakelijke nationale
en internationale opdrachtgevers. Maar ook zij weten maar
al te goed hoe je een feestje bouwt, een product lanceert
of een congres organiseert.”
Daarnaast is Solid Install uitgegroeid tot een volwaardige
speler in de installatie-branche. Patrick Seelbach, operationeel directeur van Solid Install, zegt: “Wij hebben onze
kennis, werklust en klantgerichtheid meegenomen uit de
evenementenbranche, om audio-, video- en verlichtingsinstallaties te maken voor onze opdrachtgevers. Hierbij
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combineren wij slimme innovaties met een goede voorbereiding, zodat we altijd een passende oplossing hebben.”
Solid Install en Solid Rental zijn op zoek naar enthousiaste collega’s! Benieuwd? Kijk op solidrental.nl en
solidinstall.nl voor het actuele vacature aanbod.

Voor een optimale balans van het
fysieke, mentale en energetische systeem

De vertrouwde taxi in de regio!

YorFlow

Rolstoelvervoer | Groepsvervoer | Luchthavenvervoer | Ziekenfondsvervoer

071 331 28 80

Coaching, Cranio, Fysio en Dry Needling

UW EVENEMENT, LIVESTREAM OF VIDEO COMPLEET VERZORGD.
EVENTS

LIVESTREAM

u
Het team van HS wenst
een gezellige kermis!
Pasteurweg 60 | 2371 DW Roelofarendsveen
071 – 331 53 34 | info@hs-events.nl | WWW.HS-EVENTS.NL
WWW.HS-EVENTS.NL
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VIDEO

Onze grootste fan
‘Voor mij persoonlijk vind ik het echt heel bijzonder dat de corsogroep mijn overleden moeder afgelopen juli van haar huis naar de Petruskerk heeft gebracht.
Mijn moeder was onze grootste fan en dit gebaar zegt wel iets over de hechtheid van de groep.’

- advertorial -

Corsomomentje
‘Een traditie is dat we op de zondag ná het corso altijd met elkaar uit eten gaan
en dat iedereen apart een korte speech houdt om zijn mooiste ‘corsomomentje’ met de groep te delen. Dat is altijd ontzettend leuk en grappig! Het is gewoon ontzettend leuk om met een groep een gezamenlijk doel na te streven.
Dat geeft zoveel verbondenheid en energie en dan komt er altijd iets moois uit.
Meedoen dus!’
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Laten we samen genieten
van de kermisweek!
Feestje?
Feest
Kijk eens
Kijk eens
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Noordplein 14 | Roelofarendsveen
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Händelplein
| Nieuw-Vennep | 0252 687552
Händelplein 27 | Nieuw-Vennep
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Wij wensen iedereen een
veilige en leuke kermis!

Tel. 071 3310744 - www.vakgaragestraathof.nl

Wij wensen iedereen een gezellige Kermisweek
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“iedereen veel plezier toegewenst
tijdens de kermisweek!”

Nieuw Vennep

www.hotelderustendejager.nl

0252-629 333

PROOST!

WE WENSEN JE ALSNOG EEN SOLID KERMIS

WWW.SOLIDRENTAL.NL

WWW.SOLIDINSTALL.NL

