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Een aandeel in elkaar

Kijk op www.rabobank/ghn of bel (0172) 712 100.

Wilt u ook uw bankzaken met de computer regelen? Volg dan tussen 4 en 8

september één van de workshops Rabo Internetbankieren en ontvang een gratis

toegangskaart voor het Senioren Schuurfeest op 22 september in Oude Wetering!

Schrijf snel in voor één van de vijf workshops! 

Voor deze actie geldt vol=vol.

omdat u 
online kunt 
bankieren.

Zo lang
mogelijk

meedoen.

Gratis kaartje
Senioren
Schuurfeest!
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VOORWOORD ORANJEFEESTEN 2017VOORWOORD ORANJEFEESTEN 2017
WELKOM BIJ DE ORANJEFEESTEN!
Tien dagen feest in Roelofarendsveen en Oude Wetering. 
Editie 2016 was er weer één om in te lijsten. Fantastische 
temperaturen, zon, druk bezochte evenementen en heel 
veel blije mensen!
Een speciaal welkom voor alle nieuwe (en toekomstige) 
inwoners! De Oranjefeesten zijn hét moment om kennis 
te maken met uw nieuwe woonomgeving, verenigingen 
en dorpsgenoten. Of dit nu is bij de Uitkaik, het luchtkus-
senfestival, de ballonnenoptocht of met een biertje in de 
hand bij één van de horecagelegenheden. In dit boekje 
vindt u alle activiteiten! Wellicht zorgt een afgesloten 
straat of omleiding voor wat overlast. Toon begrip en zoek 
contact, u krijgt er veel gezelligheid voor terug!
Ook dit jaar hebben we weer een prachtig programma 
samengesteld voor jong en oud. Voor sommigen volledig 
nieuw en voor velen ook traditie en ‘gesneden koek’.  Van 
donderdagavond tot en met zaterdag verzorgt de familie 
Boesveld de prachtige kermis op het DOSR-parkeerter-
rein. Speciaal voor de allerkleinsten start de kermis op 
vrijdagmorgen direct na het oplaten van de ballonnen. 
Minder luidruchtig en druk, dus alle ruimte voor de jeugd 
om gezellig over het terrein te wandelen, in een attractie 
te kruipen of een gokje te wagen. En natuurlijk ga je na 
afloop met een zak oliebollen, suikerspin, zuurstok of 
gewonnen prijs naar huis..
Op vrijdag 22 september zal voor de laatste keer het 
Senioren Schuurfeest georganiseerd worden aan de Baan, 
in de hal van MaToCo. Maar liefst 13 jaar waren wij te gast 
bij de familie Olyerhoek en we kunnen ze hiervoor niet 
genoeg bedanken: Geweldig! Voor deze editie hebben 
we met de familie Olyerhoek een speciaal programma 
samengesteld en we gaan er met elkaar voor zorgen dat 
het dak eraf gaat! Maar geen paniek! Inmiddels zijn we in 
gesprek over een alternatieve locatie om ervoor te zorgen 
dat dit geweldige feest ook in de toekomst kan blijven 
bestaan.
Helaas gaat na 15 jaar trouwe dienst René Koek, beter 
bekend als René PR, ons Oranjeco-
mité verlaten. Betrokken bij zeer veel 
activiteiten, aanspreekpunt voor 
de media en de ‘stem’ achter ons 
informatienummer tijdens de Oran-
jefeesten. Daarnaast al vele jaren de 
motor bij de samenstelling van het 
programmaboekje en verantwoor-
delijk voor de heerlijke, pakkende 
teksten. We gaan je inzet, kennis, 
vriendschap en gezelligheid missen! 
René, bedankt voor de mooie jaren! 
Gelukkig hebben we inmiddels ons 

team kunnen versterken met Jim Rietbroek. Jim is er één 
van Peter Rietbroek en Olga Hogenboom en heeft de 
afgelopen maanden al warmgedraaid.
Lees voordat je op pad gaat het katern ‘Goed om te 
weten…’ op pagina 34. Hierin staan de spelregels rond 
de Oranjefeesten beschreven.  Belangrijke informatie 
omtrent alcoholgebruik, het wandelgebied, wegafslui-
tingen ect. vindt u op deze pagina. Alle afspraken die wij 
met Gemeente, Politie, Brandweer en Horeca hebben 
gemaakt en die wij ook graag met u willen maken!
Waar politiek Kaag en Braassem enkele jaren geleden het 
voornemen had inwoners meer te betrekken bij de be-
sluitvorming, moet ik constateren (zonder partij te kiezen) 
dat dit nog niet erg is gelukt. Het lijkt erop dat politiek en 
inwoners alleen maar verder van elkaar af komen te staan.
Gelukkig zijn de  Oranjefeesten dé gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te komen! Ik roep hierbij B&W en poli-
tiek Kaag en Braassem op deze kans te grijpen.. Laat de 
stokpaardjes in de hoek staan, de ego’s in de bureaulade, 
politieke correctheid aan de kapstok hangen en de 
achterkamertjes voor wat ze zijn. Bezoek tijdens 10 dagen 
Oranjefeesten de meer dan 50! evenementen, en raak in 
gesprek met ons: inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat we 
allemaal hetzelfde doel hebben. Namelijk met heel veel 
plezier wonen, werken en leven in één van de gaafste 
gemeentes van het Groene Hart. Waar betrokkenheid en 
saamhorigheid hand in hand gaan!
Al deze evenementen kunnen alleen plaatsvinden met 
de onvoorwaardelijke hulp, steun en enthousiasme 
van vrijwilligers, bedrijven, verenigingen, adverteerders, 
gemeente, deelnemers en natuurlijk de vele bezoekers. 
Ik wil iedereen hiervoor alvast hartelijk bedanken! Heeft 
u vragen of opmerkingen? Het Oranjecomité is heel 
benaderbaar en herkenbaar tijdens alle activiteiten. Ook 
hebben we een speciaal telefoonnummer waar u terecht 
kunt met uw vragen. Deze gegevens vindt u achterin dit 
boekje.

Houd de site www.oranjecomite.
eu en onze pagina: Facebook.com/
OC Juliana in de gaten voor al het 
nieuws rondom de Oranjefeesten en 
upload je beste kermisfoto’s voor een 
mooi plekje op onze site.
Namens het Oranjecomité wens ik u 
een geweldige week!

Jeroen van der Geest
Voorzitter
voorzitter@oranjecomite.eu



2

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

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

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

Natuurlijke
houtnerf 

Extreem
isolerend

Sinds 1980 eigen productie & montage

Ploeg kunststof kozijnen zijn mooie, duurzame 

kwaliteitsproducten die een woonleven meegaan. 

Wij hebben 7 kenmerken voor u op een rij gezet.

• 40% besparing t.o.v. traditionele kozijnen 
• Onderhoudsvriendelijk • Geluidsisolatie 
• Lange levensduur • Warmte-isolatie 
• Niet van hout te onderscheiden
• Sterk inbraakwerend

Openingstijden showroom: Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Pesetaweg 45 | Nieuw-Vennep

Duurzame keuze, 
zorgeloze montage

ploegkozijnen.nl

Waar binnen 
en buiten 
samenkomen

Noordplein 23, 2371 DA Roelofarendsveen  T +31 (0)71 331 95 04  E info@reisguru.nl

Ook tijdens de kermis online bereikbaar!
www.reisguru.nl
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www.efmbv.nl

Veenderveld 2
2371 TV Roelofarendsveen

Tel. 071 331 22 23
Fax 071 331 40 75

E-mail info@efmbv.nl

APK 

Onderhoud 

Verkoop occasions 
en nieuwe auto’s

Schade reparatie

Tuning

Conservenweg 1 
Roelofarendsveen

tel 071-33 170 30
info@wereldauto.nl

www.wereldauto.nl

Wij wensen  
iedereen een  

gezellige kermis!
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*De roodgekleurde tekst betekent een wijziging ten opzichte van vorig jaar!

PROGRAMMA OVERZICHTPROGRAMMA OVERZICHT
TIJD EVENEMENT PLAATS PAGINA

Vrijdag 15 september

20.00u  Fr!sdance 4.0 The Orange Edition          Splotsz  7

Zaterdag 16 september

 12.00 uur Der Eins und Einzige Supertolle Schlager 
Blumen Lauf

Veenderveld, Hazenpad, Floraweg 9

Zondag 17 september 

11.15 uur 
12.00-17.00 uur 
13.00-17.00 uur 
11.15 uur 
14.00 uur 
17.00 uur

Kermisviering 
Winkels geopend  
Straattheaterfestival Uitkaik 
Straattoernooi Jeu de Boule 
Ponnystappen 
Stappen met steppen

Petruskerk 
Noordeinde –Noordplein 
Noordeinde –Noordplein 
Noordeinde 
Parkeerterrein Noordplein achter Hema 
door gehele dorp

11 
12 
12 
11 
15 
17

Maandag 18 september

19.00 uur 
19.00 uur 
20.00 uur 

Oranjeloop  
Finale Oranjebiljart 
Oranje Darttoernooi

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

19 
21 
23 

Dinsdag 19 september

19.45 uur 
20.00 uur 
20.00 uur 

Taptoe 
Oranje Bridgedrive  
Kermis Tafelvoetbal Toernooi 

2e veld DOSR 
Restaurant Wagenaar 
Tafeltennisvereniging de Treffers 

25 
27 
29 

Woensdag 20 september

14.00 uur 
14.00 uur 

Kermistoernooi Sjoelen  
EFM Luchtkussen Festival 

‘t Veen eten & drinken  
Leliestraat (voetbalveld) 

31 
45

Donderdag 21 september

19.00 uur 
± 20.00 uur

Verenigingen manifestatie 
Kermisterrein geopend (na optocht) 

Rondgang door het dorp. 
Parkeerplaats DOSR

47 
49

Vrijdag 22 september

10.00 uur 
11.00 uur 
14.00 uur 
14.00 uur 
14.00 uur 
16.00 uur 
20.00 uur 

Ballonnenoptocht 
Kermisterrein geopend 
Wandelspeurtocht 
Viswedstrijd (jeugd) 
Rabo Senioren Schuurfeest 
De Legende van Mexikoos
Lampionnenoptocht

Vanaf Kiem en Elckerlyc naar Leliestraat 
Parkeerplaats DOSR 
‘t Veen eten & drinken 
Gerberastraat, visvijver 
MaToCo, de Baan 55 Oude Wetering 
Nabij Café de Haven 
Vanaf Kiem en Dotterbloem naar 
Kermisterrein

51 
49 
53 
53 
55 
41 
59 

Zaterdag 23 september

10.00 uur 
12.00 uur 
13.00 uur 
13.30 uur 
14.30 uur 
22.30 uur

Bloemencorso 
Kermisterrein geopend 
Minifestival Veens Verbond 
Tonknuppelen 
Tobbetje Steken 
Vuurwerkspektakel

Rondgang door het dorp 
Parkeerplaats DOSR  
Noordhoek 
1e veld DOSR 
Wilgenstraat 
DOSR-terrein

61 
49 
35 
67 
69 
71

Zondag 24 september

09.00 uur Ontnuchterings wandeltocht ‘t Veen eten & drinken 73

ALGEMEEN 

De spelregels van de Oranjefeesten  34  
Informatie Oranjecomité + website     75
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Veenderveld 116
2371 TX Roelofarendsveen

T  (071) 331 29 74
F  (071) 331 51 60

                      •  Transport  •  Opslag  •  Handling        www.dobbetransport.nl     

I N  É É N  O O G O P S L A G  B E T E R

Noordplein 21  •  2371 DA Roelofarendsveen  •  Telefoon 071 331 56 90

KLIK EENVOUDIG JOUW  PROFESSIONELE WEBSITE IN ELKAAR
Ga voor meer info naar: www.christinecreation.nl • Nieuw! kijk ook eens op: www.mijn-samos.eu

EEN HELE 
FIJNE KERMIS! 

logo’s • huisstijlen • flyers • kaarten & uitnodigingen • websites • webshops • fotografie
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FRISDANCE 4.0 – THE CONTEST FRISDANCE 4.0 – THE CONTEST 
Vrijdag 15 september ,  ‘s avonds 20.00 uur.

Alweer voor de 4e keer trappen we samen met 
VJR en Splotsz de Oranjefeesten officieus af met 
Frisdance. 

Dit jaar geven we met een DJ-contest een nieuwe 
draai aan de avond. Tot en met zondag 10 september 
kunnen kandidaten hun mixtape van ± 10 minuten 
insturen via WeTransfer naar info@oranjecomite.eu. 
Dinsdag 12 september worden er 5 DJ’s geselecteerd 
om tijdens Frisdance hun kunsten te vertonen. Aan 
het eind van de avond kiest de deskundige jury de 
grote winnaar welke dan de afsluitende set mag 
draaien! Daarnaast is ook DJ Yobkinz weer van de 
partij. Hij zal met diverse bekende top 40 krakers alle 
voetjes van de vloer krijgen en er voor zorgen dat 
iedereen uit volle borst mee kan zingen.

FRISDANCE is voor jeugd van de brugklas t/m 
15 jaar en duurt van 20.00u tot 23.30u. 

Het DJ-contest start om 20.30u. Kaartjes zijn voor 
€ 2,- te koop bij Veenerick aan het Noordplein. Door 
een kaartje te kopen voorkom je een eventuele 
teleurstelling aan de deur. Voor vaders en moeders 
is de toegang tot Splotsz deze avond natuurlijk ten 
strengste verboden, maar nieuwsgierige papa’s en 
mama’s worden vanaf 23.00u buiten opgevangen 
met een bakkie leut en een keurige koek! 

Locatie: Splotsz

Domien Koek   |   Meerkreuk 42   |   2377 VM Oude Wetering   |   071 331 26 35   |   www.primera.nl

De gemakkelijke winkel
voor wenskaarten, kansspelen,

tabak en tijdschriften.
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STOLP+KAB Roelofarendsveen
Spoorstraat 34
2371 XC Roelofarendsveen
T. +31 71 3315200
E. info@stolpkab.nl

STOLP+KAB Voorburg
Charlotte van Pallandtlaan 24
2272 TR Voorburg
T. +31 70 3209355
E. info@stolpkab.nl

www.stolpkab.nl

Veel 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 fi scaal, juridisch 
en fi nancieel gebied. Daarbij doen we nét dat stapje extra. 

Contact

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

www.partyverhuurdemeerpaal.nl • Rijpwetering 071 5018347

PARTYVERHUUR

Westeinde 13 - 2371 AS Roelofarendsveen | Tel. 071-3312550 | www.poelvers.nl
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DER EINS UND EINZIGE SUPERTOLLE 
SCHLAGER UND BLUMENLAUF

Zaterdag 16 september ,  ‘s morgens 12.00 uur.

De inschrijving van de leukste marathon van Neder-
land opende vrijdag 7 april om 19.00u en evenals 
vorig jaar was binnen een dag het maximale aantal 
van 125 teams ingeschreven. Deze ludieke marathon, 
die dit jaar z’n 3e lustrum gaat vieren, is nog steeds 
ongekend populair. Het Oranjecomité feliciteert de 
organisator, loopvereniging Plantaris, van harte 
met de 15e editie van deze kermismarathon. 
Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor het thema 
“Trumpexit, Deutschland, Schlager, Slagers, Blumen 
en Biertrinken”. Wij zijn natuurlijk zeer benieuwd hoe 
die “supertolle Mädchen in Dirndel” met 10 volle 
literpullen bier in hun handen over het parcours 
zullen gaan. Ook de lederhosen zullen deze dag 
ongetwijfeld niet ontbreken. Zorg er wel voor dat je 
nog voldoende lucht over hebt als je het slachthuis 
in gaat, zodat je nog weg kunt sprinten als je een 
verwarde halbe Schwein achter je aan krijgt. 

Dennis van Berkel was vorig jaar wederom de 
snelste individuele marathonloper. Hij liep de de 
Copakuilbana Marathon in slechts 3 uur en 15 minu-
ten en was ruim 20 minuten sneller dan de nummer 
twee. Hoe lang zal Dennis deze hegemonie in stand 
kunnen houden? We zullen het dit jaar met spanning 
gaan beleven. Bij de dames was de Engelse Linda 
Major de snelste loopster met een tijd van 5 uur en 
1 minuut. Het snelse sambateam van vorig jaar was 
Corredores do castelo. Deze “Speedy Gonzalessen” 
liepen met z’n vieren de estafettemarathon in een 
toptijd van 2 uur en 33 minuten. 

Afstand: Hardloopwedstrijd over 42.195 meter, 
individueel af te leggen of met team van 4 
personen als estafette. Het parcours gaat over 15 
rondjes van ongeveer 2813 meter.

Thema: Trumpexit, Deutschland, Schlager, Sla-
gers, Blumen en Biertrinken.

Start: Zaterdag 16 september 2017 om 12.00 uur. 
Veenderveld 35, 2371 TT Roelofarendsveen.

Parcours: We starten vanaf het Veenderveld en 
gaan door het slachthuis van de slager. Hierna 
een felle klim de dijk op, over de Ringsloot, en dan 
door de Bloemenkas van Agrofleur. Maar liefst 300 
meter overdekte bloemen- en planten pracht. 
Linksaf de Floraweg op en al snel hierna rechtsaf 
om een bezoek aan de Florahoeve te brengen. 
Terug richting Geestweg, waarna een prachtige 
passage bij de Veense Bukker en via het Hazen-
pad weer naar beneden het Veenderveld op.

Verzorging: Water, thee, sportdrank, fruit (elke 
ronde beschikbaar). Kleedruimten aanwezig op 
start/finish locatie. Er is douche gelegenheid bij 
de Treffers.

Deelnemersaantal: Er is ruimte voor 125 teams 
en ongeveer 40 marathonners. De inschrijving 
voor de estafette teams is vol. U kunt nog wel 
inschrijven voor de individuele marathon.

Prijzen: De gefinishte marathonners ontvangen 
een medaille en een certificaat. Voor de winnaars 
1,2,3 en winnaressen 1,2,3 is er een bijzonder 
“aandenken” beschikbaar. Naast prijzen voor de 
drie snelste teams, is een extra prijs voor het best 
verklede estafetteteam (ook 1,2,3). Aan het eind 
van de rit ontvangt iedereen een verrassing. 

Minimum leeftijd:
De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar. 
Jongere deelnemers verwijzen wij naar de Oranje-
loop van maandag 18 september. 

DER EINS UND EINZIGE SUPERTOLLE 
SCHLAGER UND BLUMENLAUF
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Sotaweg 104
2371 GG Roelofarendsveen
06 52 38 49 46
ajong.transport@gmail.com

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

De speciaalzaak voor uw
bril - contactlenzen - oogmeting - optometrie

Noordeinde 21, 2371 CM Roelofarendsveen, 071-3313727
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KERMISVIERING PETRUSKERKKERMISVIERING PETRUSKERK
Zondag 17 september ,  ‘s morgens 11.15 uur.

JEU DE BOULESJEU DE BOULES
Zondag 17 september ,  vanaf 11.30 uur

KERMIS STRAATTOURNOOI

Dit jaar houdt de werkgroep alweer voor de elfde 
keer de Kermisviering. Iedereen, jong en oud, is van 
harte welkom op zondag 17 september om 11.15 
uur in de Petruskerk voor een feestelijke viering aan 
het begin van de kermisweek. Wat is er nu mooier 
om de feestweek in eenheid en verbondenheid te 
beginnen met een sfeervolle viering. Het thema zal 
zijn: “De tel kwijtraken”.
Pastoor J. Glas zal in deze speciale viering voorgaan 
en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de 
koren: Emanuel-koor, Faith en Little Stars.

Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst en 
voor de allerkleinste kinderen is er crèche.
Trekt u iets oranjes aan om die eenheid en verbon-
denheid te laten zien?

Daarna gaan wij zoals ieder jaar onder de vrolijke 
noten van ‘De AccordeonFanfare DAF’ o.l.v. Wim Loos 
naar het Noordplein, waar koffie, thee en limonade 
klaar staat met iets lekkers erbij.

Anneke Rietbroek

Het Jeu de Boules, ook wel bekend onder de Franse 
naam Petanque, is tegenwoordig niet meer weg 
te denken uit ons dorp. ‘De Boel de Boule’ is een 
springlevende vereniging, die ook dit jaar – alweer 
voor de zestiende maal - het open Kermisstraattoer-
nooi organiseert voor wedstrijdboulers, die in het 
bezit zijn van een licentie van de Nederlandse Jeu de 
Boulesbond. Ruim 120 boulers uit Kaag en Braassem 
en de verre omtrek zullen zich melden om in een 
toernooi van 4 voorgelote partijen mee te dingen 
naar het zo fel begeerde kampioenschap, dat vorig 

jaar werd gewonnen door Teus van de Tonnekreek 
en Jaap Kivits van Le Boule Fleuris uit Lisse.
Er wordt gespeeld op diverse opritten en werven aan 
het Noordeinde en op een gedeelte van het bouw-
terrein nabij de Oevers. De locaties zijn gemarkeerd 
met vlaggetjes. Als toeschouwer zult u hier menig 
spannend en gezellig uurtje kunnen meemaken. 
De aanvang van het toernooi is om 11.30 uur.
De prijsuitreiking vindt naar verwachting plaats tus-
sen 17.30 en 18.00 uur.
Locatie: Noordeinde
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UITKAIKUITKAIK
Zondag 17 september , vanaf 13.00 uur.

STRAATTHEATERFESTIVAL

De Uitkaik, het meest bizarre, te gekke, leuke, ontroe-
rendste en muzikaalste straattheaterfestival van de 
Gemeente 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 u graag naar 
de Uitkaik-flyer, welke een week voor het festival 
verkrijgbaar is bij o.a. de winkels die aangesloten 
zijn bij Winkelhart Roelofarendsveen. Ook wordt het 
programma natuurlijk op de dag zelf uitgedeeld.

Het living-statue van Status Apart door John Hoog-
enboom. Ieder jaar maakt John weer een nieuwe act 
voor de Uitkaik en ieder jaar weer verrassend en van 
hoog niveau. Is het nu een pop of is het echt?  En dan 
de knipoog… Bij het Jan Bakkerpad.

Tall Tale Acrobatics: een prachtige voorstelling op 
HOOG niveau. Acrobate Maartje Bonarius, over de 
(on)mogelijkheden van romantische liefde waarin ze 
niet alleen in haar gedachten, maar ook in haar tissue 
verstrengeld raakt. Een solo over komische misverstan-
den, onvrijwillige prinsen en kwetsbaar durven zijn.

17uitkaik
een bonteverzameling straattheater
zondag 17 september
van 13.00 tot 17.00 uur
Noordhoek, Noordeinde in Roelofarendsveen

de winkels
zijn open:

12.00- 17.00
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Voetbal jongleur Erik Borgman komt naar de Uit-
kaik. Het voetbalseizoen is net begonnen dus wil je 
nog trucjes afkijken, kom dan zeker langs. Wat kun je 
allemaal met een paar ballen  behalve er hard tegen 
schieten? Toen Johan Cruijff het zag, zei hij: ‘Hier heb 
ik het grootste respect voor’.

Trossen los, we kiezen het ruime sop! Shantykoor 
de Marconisten uit Leimuiden zal dit jaar samen 
met blaaskapel de Aarebeieplukkers uit de Veen 
het muziekprogramma verzorgen in de fraaie 
muziektent op het Noordplein. Dat beloofd in ieder 
geval veel mooie muziek en prima sfeer.

We zijn blij dat we dit jaar The Notes kunnen ont-
vangen. Drie zangeressen uit Roelofarendsveen, met 
vaste begeleider muzikale duizenpoot Wim Loos, 
brengen een mooi Uitkaik-repertoir. Normaal in een 
besloten ruimte zoals muziekzaal of kerk maar nu in 
de openlucht. Klinkt prachtig!
 
Op de Noordhoek kan men SplotsZ vinden voor 
Man meets Monkey. Man meets Monkey is comedy 
solo-artiest met absurde liedjes. Zoals de naam van 
deze artiest uit Gent al doet vernoemen tovert hij 
misschien ook nog wel een aap uit zijn mouw. Tevens 
kunnen er bij SplotsZ ook seizoenskaarten gekocht 
worden en kaartjes voor de cabaretvoorstellingen 
voor aankomend seizoen.  

Haak-inn bij Ellen Deckers en maak het grootste 
haakwerk van de Veense kermis! Is het niet groot 
genoeg, dan breien we er gewoon nog een stukkie 
haakwerk aan.

Ook aanwezig op de Uitkaik: Liefde voor Harmonie 
leerlingenorkest - De Regiobank Zilvervloot 
Parade – Kindkracht 0/12  - Zorgtuin De Tas met 
een lekker bakkie koffie in de Huigslotertuin.

Naast bovenstaande acts is er nog veel meer te zien 
en te doen op de Uitkaik. Ook zijn de winkels deze 
dag geopend van 12.00u tot 17.00u.

Wij zien u graag op zondag 17 september.

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. Uitkaik 
2017 wordt georganiseerd door Stichting WIJ, 
Winkelhart Roelofarendsveen en het Oranjeco-
mité.

Stichting Oranjecomite Juliana
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              Floraweg 61
2371 AM Roelofarendsveen
             06 517 195 08
            wendykapsalon.nl

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

Massada Grillroom-Pizzeria
Noordplein 3, 2371 DA Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 0112



15

PONYSTAPPENPONYSTAPPEN
Zondag 17 september ,  ‘s middags 14.00 uur.

Tijdens de kermis kunnen de pony’s van Hoogen-
boom Ruitersport natuurlijk niet ontbreken! Dit jaar 
zijn wij niet te vinden op de Noordakker of het landje 
achter de Chinees maar vlak bij de Uitkaik: Namelijk op 
de parkeerplaats achter de Hema! De organisatie heeft 
een keer gekozen voor iets anders dan normaal, ieder-
een kan kennis komen maken met onze lieve pony’s. 
Even knuffelen met Daan, op de foto met Chico, een 
poetsbeurt voor Rakker en voor de echte avonturiers 
een rondje stappen op een van de pony’s. 

Ben je ook in voor andere spelletjes of weet je nog niet 
of je een rondje op de pony’s wilt? Kom dan hoefijzer 
gooien, ponyverven of waag een ritje op ons mecha-
nisch voltigepaard Mien! De pony’s zullen rond 14:00 
aanwezig zijn en rond 16:00 gaan ze weer richting hun 
stal. Jongens en meisjes, papa’s en mama’s en zelfs 
opa’s en oma’s, iedereen is welkom!

Noordeinde 15 - 2371 CM Roelofarendsveen - Tel. (071) 331 60 56 - facebook.com/�rstlady.roelofarendsveen

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

PONYSTAPPEN IN HET STRODORP VAN HOOGENBOOM RUITERSPORT!
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Zondag 17 september,  ‘s middags 17.00 uur.

OP MAAT GEMAAKT INTERIEUR, SCHUIFKASTEN, BEDRIJFS- HORECA- EN WINKELINRICHTING

Conservenweg 53 - 2371 DT Roelofarendsveen - tel: 071-3317705 - info@twood.nl - www.twood.nl

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

Alle kleuren direct leverbaar met kleurcomputer
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STAPPEN MET STEPPENSTAPPEN MET STEPPEN
Zondag 17 september,  ‘s middags 17.00 uur.

KROEGENTOCHT OP DE STEP

Het lijkt wel of de kroegentocht op de step ieder jaar 
populairder wordt! Dit jaar hadden 3 van de 6 deel-
nemende kroegen zelfs al binnen 5 dagen -na de 
opening van inschrijving begin juli- een volle deel-
nemerslijst. Eind juli waren zelfs alle 240 steppen al 
vergeven, dus helaas kun je niet meer inschrijven. Bij 
elke kroeg vertrekt aan het eind van de zondagmid-
dag weer een groep enthousiaste sportievelingen. 
Gelukkig is er bij de volgende kroegstop genoeg tijd 
om even de route te bespreken en vooruit te blikken 
op de volgende etappe. Onder het genot van een 
stukje livemuziek, je favoriete DJ en natuurlijk een 
ijskoude versnapering is dit best een lekker pauze-
momentje. Na een minuut of 20 zal de toeter weer 
klinken voor de rit naar de volgende stop, en als 
het gezellig is gaat de tijd soms best snel… Bepaal 
daarom vooraf alvast wat je juiste stepbeen is, want 
anders zou je wel eens naast je step kunnen stappen. 

Bedenk dat je direct na afloop van de tocht persoon-
lijk verantwoordelijk bent voor het inleveren van 
jouw step bij je startkroeg. Wij willen natuurlijk graag 
alle steppen weer terug zien, zodat dit evenement 
nog jaren voort kan.

Natuurlijk verwachten wij niet alleen veel mensen op 
de step, maar nog veel meer mensen langs het par-
cours en bij de kroegen om onze steppende stappers 
aan te moedigen! (of zijn het stappende steppers…?)

Deelnemende kroegen:
Café de Haven (VOL)                                 
Café de Pepersteeg (VOL)
‘t Veen eten & drinken (VOL)                          
Café Hogenboom (VOL)
Café Jan Punt (VOL)                   
De Alkeburcht (VOL)

Wij vragen de deelnemers om uiterlijk 16.30 uur aan-
wezig te zijn in de kroeg waar ingeschreven is. 

Iedere deelnemer ontvangt bij de start een 
prachtig T-shirt. 

Deelname 15 euro
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www.plantage87.nl

071 542 77 33

wenst u een fijne kermis!

watersportcentrum
BRAASSEMERMEERVAST E -  E N  PAS S A N T E N  L IG PL A AT SE N  M ET  A L L E  VO OR Z I E N I NG E N

Watersportcentrum Braassemermeer
Plantage 91

Oude Wetering
071 - 331 40 02

06 - 5320 70 51
 Een échte thuishaven 

voor watersporters

watersportcentrum
BRAASSEMERMEERVAST E -  E N  PAS S A N T E N  L IG PL A AT SE N  M ET  A L L E  VO OR Z I E N I NG E N

Watersportcentrum Braassemermeer
Plantage 91

Oude Wetering
071 - 331 40 02

06 - 5320 70 51
 Een échte thuishaven 

voor watersporters

watersportcentrum
BRAASSEMERMEERVAST E -  E N  PAS S A N T E N  L IG PL A AT SE N  M ET  A L L E  VO OR Z I E N I NG E N

Watersportcentrum Braassemermeer
Plantage 91

Oude Wetering
071 - 331 40 02

06 - 5320 70 51
 Een échte thuishaven 

voor watersporters

Plantage 91  -  Oude Wetering  -  071-331 40 02  -  06-53207051

Hondenschool Your Perfect Dog
Floraweg 94a
2371 AP Roelofarendsveen
06-15337774

www.yourperfectdog.nl
Facebook: hondenschool your perfect dog
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ORANJELOOPORANJELOOP
Maandag 18 september,  ‘s avonds 19.00 uur.

Natuurlijk hopen we dit jaar weer op een massale 
opkomst van kinderen (en volwassenen) die 1, 3 
of zelfs 5 keer heen en weer gaan lopen door het 
centrum van Roelofarendsveen, waar zoals elk jaar 
rijen dik publiek langs het parcours zal staan om 
jullie aan te moedigen. Eet ruim van te voren je bord 
spinazie op, haal je mooiste Adidas Nazareths uit 
de kast en kom op tijd naar Jan Punt. Niet om bier 
te drinken of te biljarten, maar om voor slechts een 
piekie je startnummer op te komen halen. Om 18.45 
uur starten we met z’n allen met een goede warming 
up en opzwepende muziek verzorgd door de dames 
van More Motion

Vorig jaar was Lesley Verdel de trotse winnaar bij 
de kleinste jongens op de kortste afstand. Bij de 
meisjes was het Jonna van der Post die de beker 
van de 1e prijs op de 2 kilometer in ontvangst mocht 
nemen. Bij de 6 kilometer liep Vincent van der Berg 
iedereen aan snot met een tijd van 23.48 minuten. 
Ook Marin van der Meer had er flink zin in deze 
avond en liet deze afstand alle andere meiden “een 
poepie ruiken” met een toptijd van 26.24 minuten. 
John van Laar was de snelste 10 kilometerloper. Hij 
vond het nodig om net geen 38 minuten de tijd te 
nemen om deze afstand te beslechten. Sonja van 
Zeelt kon met recht zeer trots zijn op haar 1e plaats 
op de 10 kilometer, welke ze liep in 49.10 minuten. 
En dan hebben we natuurlijk nog de winnaars van de 

prijzen voor de best verkleede en best geschminkte 
loper, want dat maakt deze loop nu juist zo leuk. 
Nigel Prins ging als “Superman” en best verklede 
deelnemer over het parcours en Sterre Verhaar was 
zo geschminckt dat ze zo een sprookje in kon lopen. 

Je kunt weer kiezen uit de afstanden: 2, 6 of 10 
kilometer. 

Let op: als je ouder bent dan 12 jaar mag je niet 
meer met de wedstrijd van de 2 kilometer meedoen. 
Aan de finish is er voor alle deelnemers een herin-
nering en voor de jeugdige deelnemers hebben we 
een lekkere koude verrassing aan een stokkie!

Inschrijven vanaf 18.00 uur in Café Jan Punt.
Inschrijfgeld: 1 Eurootje per persoon.
De start is om 19.00 uur. (2 km start i.v.m. de 
veiligheid 5 minuten voor de rest van de lopers)

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

Noordhoek, Noordeinde (tot Kerkweg), Langeweg 
(tot ‘T Veen) en de Braassemdreef zullen voor het 
verkeer worden afgesloten. (zie voor meer informatie 
over verkeersmaatregelen pagina 34).
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PIMPRINT .nl
Uw internetdrukker om de hoek!

Snacksalon | Party- en Cateringservice De Schelp
Spireastraat 2 | 2371 NA Roelofarendsveen | 071 331 24 54

info@schelp.nl | www.schelp.nl

Kermisactie

Patat runderstoofvlees

Met Veens bier  van ’t achterrekkie 

       
Royale portie € 6,-
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FINALES ORANJEBILJARTKAMPIOEN-
SCHAPPEN 2017
FINALES ORANJEBILJARTKAMPIOEN-
SCHAPPEN 2017

Veerstraat 15
2377AL 
Oude Wetering

info@administratie1015.nl
www.administratie1015.nl

������������������������������ ����������������

Fijne kermis!

Maandag 18 september,  ‘s avonds 19.00 uur, Café Jan Punt

FINALES 2017

In tijden van robotisering en digitalisering blijkt er 
grote behoefte aan een paar ouderwetse avondjes 
biljarten met je vrienden. Dit bleek maar weer tijdens 
de voorrondes van de Oranjebiljartkampioenschap-
pen die vanaf eind april van start zijn gegaan. Zo’n 
35 teams van 4 personen zijn de strijd met elkaar 
aangegaan om een finaleplaats bij het libre of het 
driebanden te bemachtigen. Natuurlijk doen we als 
Oranjecomité ook mee aan deze voorronden, welke 
we dit jaar tot ieders verbazing helaas niet overleef-
den. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel; hierdoor 
konden we ons weer focussen op het schrijven van 
teksten voor het Oranjeboekje.   

Natuurlijk heb je deze maandagavond al maanden 
geleden in je agenda geblokt en is het eigenlijk 
vanzelfsprekend dat je op je fietsie springt, naar Café 
Heemskerk rijdt en de unieke kans grijpt om gratis en 
voor niks je favoriete team te komen aanmoedigen.   

Finale Driebanden tussen:

DE KLOS
Nico Bouwmeester, Michel van der Star, Emiel Jansen 
& Gerard Hillebrand

GANG IS ALLES
Peter den Edel, Maurice Olijerhoek & Frank Kok

Finale Libre tussen:

FC BIJBAL
David Wesselman, Mitchell van Iterson, Vincent Prins 
& Borris van Berkel

MALEROBA
Marco Klink, Leon Kerkvliet, Rob Huigsloot & Bart 
Dobbe

Wij zijn zeer verheugd om te kunnen vermelden dat 
de bekers dit jaar wederom beschikbaar zijn gesteld 
door Sjaak de Haas.

Wij bedanken natuurlijk ook weer Café de Pepersteeg 
en Café Hogenboom welke al jaren de uitstekende 
organisatie voor hun rekening nemen.
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Jhr. Mr. O.W.D.C. von Hertzberg
Notaris

www.vonhertzberg.nl

Kantooradres:
Veerstraat 38
2377 AP Oude Wetering

Telefoon: 071 331 91 15
Telefax: 071 331 79 58
E-mail: notaris@vonhertzberg.nl

Wij wensen u een gezellige kermisweek!Wij wensen u een gezellige kermisweek!

Tel. 071 3310744  - www.vakgaragestraathof.nl

Wij wensen iedereen een 
veilige en leuke kermis!
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ORANJE DARTSTOERNOOIORANJE DARTSTOERNOOI
Maandag 18 september,  ‘s avonds 20.00 uur.

Wie mag zich dit jaar de “King of Kermisdarts” van 
de Veen en omstreken gaan noemen? Normaal 
gesproken zijn alle pijlen gericht op iemand met 
de achternaam van Veen, maar het is dit jaar lastig 
te peilen of dit gaat uitkomen. Als je een liefhebber 
bent van darts, kom je dit jaar op maandagavond in 
de kermisweek naar Braassemerlakeside en gooi je 
gezellig een pijltje mee. Dartsparadijs ’t Veen eten & 
drinken opent deze avond haar deuren en biedt ie-
dereen de kans om mee te doen of te komen kijken. 
Je hoeft geen topper te zijn, want als je winnaar van 
de verliezersronde wordt, krijg je ook een prachtige 
prijs. Haal je pijlen uit het vet en kom meedoen. Ook 
als je zelf geen pijlen hebt, is er altijd wel een setje 
over waar je mee mag gooien.

Vorig jaar was het Johan van Velzen die de topfa-
voriet Sjors van Veen in een zinderende finale wist 
te verslaan en naar huis ging met de felbegeerde 1e 

prijs van de winnaarsronde. Ronald van der Meer en 
Ruud Hoogenboom werden respectievelijk 3e en 4e. 
Laat je toetje maar een keertje staan en kom pijlsnel 
naar ’t Veen eten & drinken om effe lekker te gooien.

Er worden prijzen door het Oranjecomité beschik-
baar gesteld voor zowel de winnaars - als verliezers 
ronde.

Vanaf 19.00 uur zijn spelers en supporters van harte 
welkom.

Plaats:  ‘t Veen eten & drinken
Inschrijfgeld:  3,00 Euro p.p.
Inschrijven vanaf:  19.00 uur

Voor meer informatie: ‘t Veen eten & drinken 
071- 3314585 

TE GEK! EINDELIJK EEN KERMISJACK! Bejajoh…

10% korting met code VK17 op www.uitkaagenbraassem.nl/kermis
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Marieke Wortman

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

Persoonlijke zorg 
& aandacht

Zuidweg 12 ●  2375 AP Rijpwetering ●  www.vanzeiluitvaartverzorging.nl 

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

Van der Meer
keurslager

ROELOFARENDSVEEN - NIEUW VENNEP
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TAPTOETAPTOE
Dinsdag 19 september,  ‘s avonds 19.45 uur.

Dinsdagavond is de traditionele taptoe avond en 
vaak ook de traditionele regenavond waarna het 
tijdens het kermisweekend altijd fantastisch weer 
is. Toch is vorig jaar bewezen dat goed weer met 
de taptoe én de kermis echt mogelijk is in de Veen! 
Gelukkig maar, want er staan weer een paar prach-
tige korpsen voor dit jaar op het programma en wij 
verwachten de grote massa trouwe taptoebezoekers 
weer langs de lijn bij het trainingsveld van DOSR. 
Met trots kunnen wij melden dat Drumfanfare TTH 
uit Hazerswoude en Showkorps Juliana uit ‘s-
Gravendeel ons gaan vermaken met een prachtig 
optreden. Kom allemaal kijken, want iedereen is 
welkom en de toegang is gratis. 

Ook onze eigen Liefde Voor Harmonie zal traditio-
neel niet ontbreken deze avond en laten zien waar-
om zij al bijna 130 jaar in het vak zitten. De muzikale 
avond wordt aan elkaar gepraat door taptoespeaker 
Arjan Bakker.

Drumfanfare TTH
De Hazerswoudse Drumfanfare TTH bestaat uit 
een jonge en enthousiaste groep muzikanten die 
uitdagingen niet uit de weg gaan. Deze instelling 
heeft al met regelmaat geresulteerd in de winst bij 
verschillende concoursen, met als kers op de taart 
een 1e prijs op het Nederlands Kampioenschap. 
Naast concoursen is deze dynamische muziekver-
eniging van alle markten thuis. Zo verzorgen zij 
bijvoorbeeld statige marsen in straatparades maar 
ook spetterende shows op grote taptoes in zowel 
binnen- als buitenland. De veelzijdige groep staat 
onder de bezielende leiding van algemeen muzikaal 
leider Hans Dubbelaar en tamboer-maître Rene van 
Haaren. Zij zullen speciaal voor ons de show ‘To the 
Stars and Beyond!’ opvoeren.

Showkorps Juliana
Showkorps Juliana, opgericht in 1928, is een korps 
met een eigen gezicht. Dat blijkt wel uit de keuze 
van de uniformering door de jaren heen. Ook het 
muzikale vlak krijgt de nodige extra aandacht evenals 
de diverse shows die het showkorps in binnen- en 
buitenland verzorgd. Het ledental van de vereniging 
schommelt tussen 55 en 70 leden (inclusief Jong-
Juliana). Hiervan heeft Juliana tijdens optredens de 
beschikking over ca. 33 leden. De choreografie van 
de shows wordt geschreven door Corps Style Con-
cepts. Optredens in binnen- en buitenland worden 
met veel inzet verzorgd. In het Drechtsteden gebied 
is Juliana een graag geziene gast. De optredens 
bestaan onder andere uit (carnavals-) optochten, 
(show-) taptoes enzovoort. Ook wordt medewerking 
verleend aan andere evenementen zoals de intocht 
van Sinterklaas, Koningsdag, Nationale Dodenher-
denking en het inhalen van de avondvierdaagse. 

LIEFDE VOOR HARMONIE - ROELOFARENDS-
VEEN
De samenwerking tussen Liefde voor harmonie en 
het Oranjecomité is niet meer weg te denken. Ruim 
100 jaar duurt deze samenwerking al tussen het 
104-jarige Oranjecomité en de 129-jarige muziek-
vereniging. Een harmonie die aan de weg timmert 
en veel tijd en energie steekt in de opleiding van de 
jeugd.

Natuurlijk zal Liefde voor Harmonie deze avond 
weer aan iedereen laten zien wat voor fantastische 
muzikanten ons dorp rijk is! Zij behoren met recht tot 
het belangrijkste meubelstuk van dit evenement en 
gaan dit nog vele jaren voortzetten. Naast hun eigen 
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Opslagruimte thuisbezorgd.
Nu e 59.- per maand!
KUBOX geeft iedereen de ruimte. Of u nu gaat 
verhuizen of tijdelijk veilig uw spullen wilt opslaan.
Een KUBOX biedt u eenvoudig en flexibel de ruimte 
die u zoekt. Gratis bij u aan huis bezorgd en opgehaald 
wanneer u dat wilt. Kijk voor meer informatie of boek 
direct uw eigen KUBOX op kubox.nl.

■ Box (10m3) gratis bezorgd

■ U kunt zelf uw box inladen 

■ Wij slaan uw box veilig op 

■ Weer bezorgd wanneer u dat wilt

■ B 59.- per box per maand

www.kubox.nl 

Zo werkt KUBOXGratis bezorgen.Zelf inladen.Wij slaan op.Terug wanneer jij wilt!

Dinsdag 19 september,  ‘s avonds 20.00 uur.



27

ORANJE BRIDGEDRIVEORANJE BRIDGEDRIVE
Dinsdag 19 september,  ‘s avonds 20.00 uur.

Na vele jaren bij de Pepersteeg te hebben gebridged, 
zijn de kaarten geschud en heeft Bridgeclub Alkema-
de een nieuw onderkomen. De Oranje Bridgedrive 
wordt dit jaar namelijk gespeeld bij Wagenaar, het 
restaurant bij de ‘veilingbridge’ op het Zuideinde. Na-
tuurlijk weerhoudt dit niemand ervan om samen met 
bridgepartner op de fiets of in de auto te stappen 
en gezellig een potje te komen bridgen. Gastheer 
Dennis gaat er zeker voor zorgen dat u niets te kort 
zult komen. De felbegeerde wisselbokaal staat te 
popelen om met de nieuwe eigenaar mee naar huis 
te gaan. Maar het is natuurlijk ook niet verkeerd om 
met een lekker flesje wijn thuis te komen. Waarschijn-
lijk went u snel aan de nieuwe locatie, of bent u in 
het begin misschien een beetje van de kaart. Het 
maakt allemaal niet uit, want met de kermis staat 
gezelligheid centraal en is meedoen belangrijker dan 
winnen. 

Vorig jaar waren Thea van der Fits & Annie Knibbe 
de absolute toppers met een score van 63,44%, 
behaald in de C-lijn. Zij mochten naast hun 1e prijs 
en een fles wijn ook nog eens de wisselbeker in 
ontvangst nemen.

Er kunnen maximaal 64 paren meedoen. Iedereen 
is welkom, je hoeft dus niet persé lid te zijn van de 
bridgeclub. De uitslag zal direct na het laatste spel 

beschikbaar zijn en bekend gemaakt worden. Ook is 
er na afloop voor ieder paar een persoonlijke uitdraai.
Er wordt gespeeld in 4 ‘lijnen’ waarbij rekening wordt 
gehouden met ervaren en niet ervaren bridgers. In 
iedere groep krijgen de winnaars een flesje wijn en 
een beker.

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per paar. 

De inschrijving sluit vrijdag 15 september of bij het 
bereiken van het maximum aantal paren.
Voor informatie en/of opgave kunt u contact op-
nemen met Peter Mulder, tel 071-3315803, e-mail 
capesubr@hetnet.nl 

optreden zullen zij zoals gebruikelijk ook voorop 
gaan in de grande finale met de andere 2 korpsen. 
We zijn bijzonder blij dat ze weer een mooie Taptoe 
gaan lopen en ook bij andere evenementen zoals de 
Verenigingenmanifestatie, de Lampionnenoptocht 
en natuurlijk het Jeugdbloemencorso zal Liefde voor 
Harmonie voor muziek zorgen! 

Plaats: Oefenhoek DOSR.
De taptoe wordt dit jaar weer tot in de puntjes ver-
zorgd in samenwerking met onze eigen
LIEFDE VOOR HARMONIE

Tezamen met Drumfanfare TTH en Showkorps 
Juliana

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier!
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BEDRIJVENPARK NIEUW-VENNEP ZUID   
PONDWEG 2 TEL: 0252-621122  

HOOFDDORP 
IND.TERR. HOOFDDORP- NOORD   

NOORDMEERSTRAAT 38  TEL:023-8009987  
WWW.PROFILE.NL 

Banden - remmen - 
accu’s - apk -
olie verversen -
airco service -
sportvelgen - 
auto onderhoud

Noordplein 16
2371 DA Roelofarendsveen
071-3316438
info@alkemademakelaardij.nl
www.AlkemadeMakelaardij.nl

...en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet...
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KERMIS TAFELVOETBALTOERNOOIKERMIS TAFELVOETBALTOERNOOI
Dinsdag 19 september,  ‘s avonds 20.00 uur.

Het Treffers Kermis Tafelvoetbaltoernooi is inmid-
dels een begrip in de regio. En niet alleen in de 
regio; want het plezier wat iedereen hier beleeft is 
ook de NTVB (Nederlandse Tafel Voetbal Bond) niet 
ontgaan. Het zou dus zomaar kunnen dat je tijdens 
deze 9e editie tegen één van vaderlands grootste 
tafelvoetbalspelers komt te spelen. Werk daarom 
nog snel aan je Foosball skills of kijk nog gauw wat 
Youtube filmpjes zodat je je tegenstanders met een 
dubbele schaar op een panna trakteert. Vorig jaar 
gingen Paul Bisschop en Thijs Boonenkamp er 
met de gloednieuwe wisselbeker vandoor. De finale 
van de B klasse werd gewonnen door Lars Wes-
selman en Barend Vreeken. Laatstgenoemde van 
dit duo verklapte aan het einde van de avond wel 
dat hij ‘smiddags op alle tafels al een tijdje had staan 
oefenen, we zullen zien hoe het hem dit jaar in de A 
klasse vergaat!

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. Hier-
door is het niveauverschil in de wedstrijden beperkt. 

Er is plaats voor iedereen (jong en oud, man en 
vrouw). Je speelt in koppels, dus geef je samen met 

je vriend(in) zo snel mogelijk op via mail@ttvdetref-
fers.nl of via de website www.ttvdetreffers.nl en geef 
daarbij aan of je wenst te spelen in klasse A (top) of 
klasse B (subtop). De winnaars van klasse B worden 
uiteraard verplicht om zich in 2018 aan te melden 
voor de A klasse. Het toernooi wordt gehouden bij 
TTV de Treffers, Sportpad 2. We starten om 20.00 
uur en de finale staat op het programma rond mid-
dernacht. Gaarne aanmelden vóór 19 september. 

De kosten bedragen 5 euro per koppel.
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Andrea Madelon Femme Anne

Andrea Madelon Femme Anne

  Andrea  -  Faye  -  Madelon  -  Femme  -  Anne  

Kom ook genieten op ons terras 
tijdens de kermiskoopzondag!

Een gezellige kermis toegewenst!

Roelofarendsveen • T 071 501 84 77 • www.akerboombouw.nl
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KERMISTOERNOOI SJOELENKERMISTOERNOOI SJOELEN
Woensdag 20 september,  ‘s middags 14.00 uur.

Organisator Lex Koek heeft bij ons aangegeven 
dat hij na deze kermis helaas gaat stoppen met de 
organisatie van het kermissjoelen. Lex heeft de afge-
lopen 20 jaar z’n hele ziel en zaligheid in dit toernooi 
gestoken en hoopt dat er iemand zal opstaan die het 
stokje van hem wil overnemen. Zeker nu de laatste 
jaren het Kermissjoelen weer flink in de lift zit en de 
sjoelvereniging dit jaar haar 30 jarig bestaan viert! 
Het zou toch zonde zijn als er na deze kermis geen 
sjoelschijf meer zou glijden op de woensdag van 
de kermisweek. Daarom plaatsen wij dan ook de 
oproep: 

WIE WIL DE ORGANISATIE VAN HET KERMIS-
SJOELEN OVERNEMEN!?

De sjoelmasters van vorig jaar waren de mensen van 
het team De Schuivers. Joep, Edith en Lenie kwamen 
compleet afgetraind naar Sjoeltempel ’t Veen eten 
& drinken en gleden tezamen een superscore van 
3.381 punten bij elkaar. Ze schijnen al in beeld te zijn 
bij de bondscoach van ons nationale sjoelteam. De 
Sjoelmutsen en El Ria’s haalden met respectievelijk 
3.042 punten en 2.915 de 2e en 3e prijs binnen.  

Jong en oud: iedereen is welkom, dus kom niet te 
laat maar wel op tijd! 

• Aanvang inschrijven 14.00 uur totdat het vol is. 
• Teams bestaan uit 3 personen met maximaal 1
  clubspeler.
• Individueel inschrijven is ook mogelijk, er wordt
  dan voor een team gezorgd. 
• 3 Teams met de hoogste score ontvangen een    
  beker voor elk teamlid. 
• Alle deelnemers ontvangen een aandenken. 

Inschrijfgeld: 3 Euro per persoon 
Plaats: ’t Veen eten & drinken

Voor de liefhebber is er een extra tussendoortje “de 
paardenbakcompetitie”. De prijzen hiervan worden 
verloot en voor de hoogste score is er een extra prijs.

NB: vergeet Lex niet te bedanken (en dames, er mag 
gezoend worden….).
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Meer dan 150 auto´s op voorraad, kijk op www.autoverdel.nl
Zuideinde 29c Roelofarendsveen

Wij wensen u een
gezellige kermis!

GOEDHART
MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975

www.goedhartvastgoed.nl 

DE MAKELAARS VAN KAAG EN BRAASSEM

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

Wij wensen u een geweldige kermisweek!
Wij zijn u graag van dienst bij:

verkoop, aankoop, huur of verhuur van uw woning.
Ook voor een volledig gecertificeerd

en gevalideerd taxatierapport
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Transportbedrijf M. van Benten & Zn.
Kerkstraat 53, 2377 AV Oude Wetering
Telefoon: 071 331 23 65
E-mail: info@mvanbententransport

Bezoekadres: Veenderveld 55a, Roelofarendsveen

wenst iedereen   
een super 

kermisfeestje!
wenst iedereen

een super
kermisfeestje!



34

DE SPELREGELS VAN DE ORANJEFEESTEN

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

Voor het kopen en drinken van alcohol moet je minimaal 
18 jaar zijn. Dit geldt ook tijdens de Oranjefeesten. De Ge-
meente, 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 eenma-
lige identificatie voldoende. Bandjes zijn gratis af te halen bij 
de Horeca en DOSR. Ook dit jaar gaan toezichthouders van 
de Gemeente actief controleren op alcoholgebruik door 
minderjarigen. Daarnaast zal de Politie zichtbaar en onzicht-
baar gaan controleren op drugsgebruik en –bezit.

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

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

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

Zondag 17 september 2017 tussen 12.00u en 17.00u 
i.v.m Uitkaik 
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de 
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de krui-
sing met Braassemdreef/Oeverdreef (inclusief Noordplein 
en Noordhoek). De Oevers en Waterryck (via brug Oevers) 
bereikbaar.

GOED OM TE WETEN ...GOED OM TE WETEN ...
Zondag 17 september 2017 tussen 17.00u en 24.00u 
i.v.m Stappen met Steppen
De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de 
Essenweg. Het Noordeinde tussen Noordhoek en de krui-
sing met de Kerkweg (inclusief Noordplein en Noordhoek).  
De Braassemdreef vanaf de kruising met de Floraweg tot de 
kruising met het Noordeinde.

Maandag 18 september 2017 tussen 18.00u en 20.30u 
i.v.m. Oranjeloop
Het Noordeinde tussen Noordhoek en de kruising met de 
Kerkweg (inclusief Noordplein en Noordhoek). De Braas-
semdreef vanaf de kruising met de Floraweg tot de kruising 
met het Noordeinde. 

Zaterdag 23 september 2017 tussen einde Bloemen-
corso en 02.00u
Zie zondag 17 september (Stappen met Steppen) + extra 
afsluiting van de Wilgenstraat i.v.m. het evenement Tobbe-
tje Steken. Bij het kruispunt Noordeinde/ Braassemdreef zijn 
verkeersregelaars aanwezig zodat De Oevers, Noordplein en 
Waterryck bereikbaar zijn.

Personen die tussen de genoemde tijdstippen met een 
gemotoriseerd vervoersmiddel het Zuideinde e.o. wil-
len bereiken, dienen over de Alkemadelaan te rijden en 
vervolgens via de Braassemdreef de Floraweg te pakken. 
Via de Kerkweg kan vervolgens het Zuideinde worden 
bereikt (geldt niet tijdens het bloemencorso!). Personen die 
juist het Zuideinde met een gemotoriseerd voertuig willen 
verlaten dienen de boven beschreven route andersom 
te volgen. Oude Wetering en het gedeelte van Roelofa-
rendsveen ten noorden van de Alkemadelaan zijn gewoon 
bereikbaar via de Alkemadelaan. Ambulances, politieauto’s 
en brandweerwagens hebben uiteraard overal toegang.

Wij wensen u een plezierige kermisweek.
Het Oranjecomité
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FEESTEN MET VRIENDEN

NOORDHOEK - NA DE CORSO
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Vanaf 15 september zijn ze weer te koop, per stuk of per bossie, bij 
Café Hogenboom, ’t Veen Eten en Drinken en Ed de Burcht, 

Café de Pepersteeg en Café de Haven.

Tulpies hebben een beperkte houdbaarheid nl. t/m 1 oktober 2017.

VEENSE KERMIS IS
BETALEN MET TULPIES

Veense Tulpenbroeiers

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

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

Tulpies worden dan
ook mogelijk
gemaakt
door de volgende
broeiers:
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KROEGENTOCHT

ORANJEDARTS
Dartvereniging ‘t Veen organiseert weer een gezellig darttoernooi.
Aanvang: 20.00 uur | Inschrijfgeld: € 3,00

KLAVERJASSEN
3 x 16 afgiften, elke ronde een nieuwe maat o.l.v. kaartsoos “De Club”. Aanvang: 14.00 uur

SJOELEN
Voor de laatste maal zal spreekstalmeester Lex de microfoon ter hand ne-
men om de sjoelers te laten starten met schuiven. Aanvang: 14.00 uur

VEENSE KROEG KWIS
Voor de 11e maal het wel en wee van De Veen en zijn bewoners. 
Aanvang: 20.00 uur. Teams van maximaal 5 personen kunnen zich 
woensdag 23 augustus opgeven.

SILENT DISCO
8 DJ’s en een hele berg koptelefoons. Dat is de silent disco in ‘t Veen. Maar wees 
op tijd want vol=vol. 
Check de line-up op de site of op facebook.

TOTALLY LEKKER WEER
Totally Lekker Weer, totally gekkigheid! Maffe spelletjes, kekke beats en een toffe liveshow 
van Lekker Weer. Vandaag wordt het parkeerterrein omgedoopt tot de strip van Costa las 
Veenas en daar is niks te gek! Aanvang: 17.00 uur...

BOMMETJE XXL
De hotrubbers presenteren: bommetje XXL. Ga de uitdaging aan en lanceer 
jouw vriend of vriendin zo ver en hoog mogelijk. Teams bestaan uit 3 perso-
nen. Inschrijving tijdens de kroegentocht. 
Aansluitend LATE OR NEVER op het podium. 
Natuurlijk het kermismenu voor de inwendige mens en voor de kids het 
springkussen.
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EP ONTNUCHTERINGSWANDELTOCHT
De kermis wordt traditie getrouw afgesloten met een fikse wandeling, koffie 
met een appelpunt, of toch nog één klein biertje.

WWW.T–VEEN.NL
Langeweg 16, 2371 EG Roelofarendsveen
Telefoon:071 331 4585

‘tVeen

‘tVeen
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ZO 17
SEPT

Kroegentocht
Rampscenario (Coverband)
Medleys met een grote knipoog! Aanvang 17.00 uur

De Tompoezen Club Aanvang 20.00 uur

DI 19
SEPT

Zwingo
Schrijf je in! Aanvang 20.00 uur

DO 21
SEPT

Kaarten met Cok en Rineke
Een traditie verbreken? No way! Inschrijven. 
Aanvang 20.30 uur

VR22
SEPT

De Stamgasten presenteren:
`De legende van Mexikoos’ 
 

 

Reinier Haas
Plaatjes vullen Gaatjes

VR23
SEPT

ZA23
SEPT

Heel de Haven Zingt met Wim
Op en Top Kermis vanaf 15.30 uur

De Gestelse Toppers
De verrassing van 2016 op herhaling. 

O’Nine  
De (nog) ongekroonde opvolgers van Komen Lopen.

Reinier Haas

Aanvang 16.00 uur

Lekker 

happen 

van Rob’s Catering

Aanvang 20.30 uur

Aanvang rond

18.00 uur 
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De Stamgasten presenteren in samenwerking met Café de Haven

In 1989, toen het in Mexico nog een 
zooitje was, woonde er een Mexicaan 
genaamd Mexikoos, beter bekend als 
de achterbuurman van Zorro. Hij vulde 
zijn dagen en buik met quesadillas en  
tequila; The Mexican Dream. Na de 
bezetting van zijn geliefde tequila-
brouwerij door de Bandidos Desperados, 
verkoos hij bonen voor zijn pesos en 
vluchtte hij richting het noorden om
een Amerikaanse burger te worden.

Met torenhoge verwachtingen en 
een poncho ging hij op pad. Eenmaal 
aangekomen bij de grens groef hij onder 
invloed van zijn laatste fles tequila, met 
behulp van niets meer dan een taco, 
een tunnel naar het beloofde land. Het 
verhaal gaat dat hij vermomd als piñata 
in de postzakken van een ezel de Border 
Patrol om de cactus leidde. 

Met deze actie opende hij de poort naar 
de vrijheid voor vele landgenoten en zo is 
de legende van Mexikoos geboren. 

In het land van de ongekende  
mogelijkheden had hij zijn nacho en
droogie goed voor elkaar. Maar na het 
verrijzen van ‘de muur’ werd het 
Mexikoos te heet onder zijn voeten en 
vluchtte hij terug naar Mexico.

Word ook een hero met je stambrero en 
volg het pad van de levende legende van 
Mexikoos op vrijdag 22 september nabij 
Café de Haven om 16:00 uur. Inschrijven 
kan op zondag 17 september tijdens de 
kroegentocht of vrijdag 22 september 
vanaf 15:30 uur. Meedoen voor chicos 
en chicas vanaf 15 jaar. Voor vrouwelijke 
hero’s hebben we een eigen poule. 
Meedoen op eigen risico.

Total disaster #covfefe #welgelachen
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Zaterdag 16 september

APRÉS SKI PARTY
Inswingen met

DJ Deutsche Peter

Dinsdag 19 september

BIBA
LADIEZZ Quiz

Donderdag 21 september

DUBBELFEEST
JEWELSTE Buitenpodium

DJ’s Job, Tim & Marius binnen

Zaterdag 23 september
AMSTERDAMSE MIDDAG

Zangers Stanley en Chiel
& Gier en Gaar

Zondag 17 september

Band LOS
&

DJ Tulipano

Woensdag 20 september

BIBA
MANNEN Quiz

Klaverjassen bij de BUREN

Vrijdag 22 september

Band No One Knows
Tom Haver, Danny Nicolay 

DJ Jordy van de Eisbar

Met de kermis eten
wai bai de BUREN

Zondag 17, vrijdag 22
en zaterdag 23 september. 
Kom langs en schuif aan!
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ZONDAG  17 SEPTEMBER
KROEGENTOCHT  BASSTA !!

aanvang 17.00 uur

MAANDAG 18 SEPTEMBER
FINALE ORANJEBILJART

aanvang 19.00 uur

DONDERDAG 21 SEPTEMBER
HOLLANDSE SMARTLAPPENAVOND

MAMA’S JONGENS en DJ JOS
aanvang 21.30 uur

VRIJDAG 22 SEPTEMBER
POPTROUBADOUR

ED CITROEN
aanvang 17.00 uur

ROCKEN EN LOLLEN 
MET COVERBAND LEKKER 

aanvang 21.00 uur

ZATERDAG 23 SEPTEMBER
LADDER(S)ZAT

aanvang 14.00 uur

BAMBOOZE LIVE
aanvang 19.00 uur

Vanaf 18.00 uur KERMISMENU JAN PUNT
ZEKER ZIJN VAN EEN PLEKJE ??

RESERVEER TIJDIG !

BIJ ONS GEEN MUNTEN/TULPIES INNAME !!
Team Jan Punt wenst u een gezellige kermis!
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Fa. J. Dobbe & Zn.
Geconditioneerd transport

Veenderveld 37
2371 TT Roelofarendsveen

Tel. 071 331 77 39
Fax 071 331 93 50

info@dobbe.nl
www.dobbe.nl

80’s & 90’s party
LAST PARTY @ Alkeburcht!

Donderdag 21-9-2017
Vanaf 20.00 uur
Gratis entree -  18+
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EFM LUCHTKUSSENFESTIVALEFM LUCHTKUSSENFESTIVAL
Woensdag 20 september,  ‘s middags 14.00 uur.

Jongens en meisjes opgelet, we gaan weer sprin-
geeeeen!

Het EFM Luchtkussenfestival staat inmiddels 
al weer voor de 7e keer op het programma! We 
zijn apetrots dat we ook dit jaar weer, dankzij onze 
nieuwe sponsor EFM, een fantastisch luchtkussen-
speelparadijs voor jullie kunnen neerzetten. Een mid-
dag springen, duiken, wakeboarden, vallen, rennen, 
vliegen en weer opstaan. De locatie van dit springfes-
tijn is weer op het grasveld aan de Leliestraat, beter 
bekend als ‘het veldje achter het postkantoor’. (De 
Leliestraat is tijdens dit evenement afgesloten) 

HET LUCHTKUSSENFESTIVAL…
…is een terrein vol met luchtkussens voor diverse 
leeftijden met o.a.:

• Clown Maxi 
• Happende Haai
• Kasteel Maxi / IJspaleis
• Kinder Wipe Out Survival bestaand uit:
 - Hindernisbaan
 - Klimglijbaan
 - Survivalbaan
• Monkey
• Oerwoudpret
• Rat Race
• Rodeostier
• Wipe Out Apenkooi
• En nog veel meer.......

De kinderen kunnen het hele parcours uitproberen 
van leuke springkussens tot de survivalbaan, lekker 
spannend en hoog! Voor de allerkleinsten is er ook 
genoeg te doen!

Wij zorgen voor gezellige muziek en een toiletwagen. 
Het terras wordt verzorgd door De Schelp en samen 
met de enthousiaste begeleiding van onze Bonaleer-
lingen wordt het weer een fantastisch springfeest!

Het luchtkussenfestival wordt mogelijk gemaakt door 

Locatie : Voetbalveld achter het oude postkantoor  
   (Leliestraat)
Tijdstip : Van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Leeftijd : 3 t/m 12 jaar
Kosten : 0,00 euro!
   (deelname voor eigen risico)
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PASSIE,
VAKMANSCHAP, 
TOPKWALITEIT, 
VOOR DE MOOISTE 
KAPSELS.

WIJ WENSEN 
U EEN GEZELLIGE
VEENSE KERMIS.

NOORDEINDE 5, 2371 CM, ROELOFARENDSVEEN, TEL 071-3316566, WWW.ITSYOURHAIR.NL

 

 Wij werken
samen met:

Openingstijden kermisdagen:
• Vrijdag 22 september tot 21.00 uur
• Zaterdag 23 september van 
  16.00 uur tot 21.00 uur

Wij wensen jullie een plezierige kermis! 

Weteringlaan 5, Oude Wetering
Telefoon: 0713312449
www.cafetariacozijn.nl
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KERMIS IN JACOBUSKERMIS IN JACOBUS
Donderdag 21 september,  ‘s ochtends 10.30 uur.

VERENIGINGENMANIFESTATIEVERENIGINGENMANIFESTATIE
Donderdag 21 september,  ‘s avonds 19.00 uur.

‘’Màààm, ik heb geen trek meer in mijn worteltjes…
Pààààp, mag ik al van tafel…? Dan kan ik de attrac-
tielijst nog een keer doorkijken in het Oranjeboekje, 
even kijken waar we als eerste ingaan vanavond.. Ik 
heb met Sven afgesproken bij het tunneltje, hij loopt 
mee met de tennis omdat hij vorig jaar al met de 
voetbal meeliep’’
Ja mensen, de kermisspanning stijgt vanavond tot 
grote hoogte! Honderden stuiterende kinderen ver-
zamelen zich in hun tennue om zich met hun sport-
vereniging trots te presenteren aan de duizenden 
mensen langs de route. Deze traditionele optocht zal 
weer aan de opening van het kermisterrein vooraf-
gaan. En natuurlijk mogen de oranje rittenkaartjes 

niet ontbreken! Mocht je tijdens het wachten voor 
de optocht je plas niet meer kunnen ophouden van 
de zenuwen, doe het dan niet in je broek of in het 
wild, maar loop gewoon even naar onze mobiele wc 
wagen bij de Westmeerlaan! 

Het kermisgevoel komt pas echt opzetten als je 
richting de Noordhoek loopt, de vele toeschouwers 
langs de kant ziet staan en de beats van de Kermis al 
hoort dreunen. Jippie, de Kermis is begonnen!

De muzikale medewerking wordt deze avond ver-
zorgd door de volgende muziekkorpsen:

Liefde voor Harmonie          Roelofarendsveen
Door Gunst Verkregen         Nieuwe Wetering
Mavileo                               Leimuiden
Drumfanare Altesa De Zilk   
 

De deelnemers worden getrakteerd op enkele rit-
tenkaarten voor de kermisattracties. 

Route: opstellen op Westmeerlaan. Start-Zuideinde-
Noordeinde-Noordhoek-Sotaweg-Middenweg-Rem-
brandt van Rijnsingel-Populierenstraat-Kermisterrein.

Dringend verzoek aan ouders om hun kinderen 
i.v.m. veiligheid zoveel mogelijk lopend
of per fiets naar de Westmeerlaan te brengen!!

Zoals elk jaar houdt Zorgcentrum Jacobus in september weer een spellenkermis! U kunt 

deelnemen aan diverse Oudhollandse spellen en er zijn weer leuke prijzen te winnen! In de 

ochtend is de kermis vanaf 10.30 uur voor de bewoners van Jacobus en hun familie, in de 

middag is iedereen welkom. Komt u ook een kijkje nemen? Het Oranjecomité verzorgt elk 

jaar een heerlijke traktatie voor bij de koffie.
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Elektro
techniek 

Klimaat
installaties 

Service en 
onderhoud

Sanitaire
installaties 

Totaal Installateur 
Veenderveld 13, 2371 TS  Roelofarendsveen  

T (071) 332 01 10   F (071) 331 54 02

www.vinkinstallatiegroep.nl

Mooren Doe Het Zelf b.v.
Lasso Zuid 21 
Roelofarendsveen 

Eerst naar Karwei 
      en dan aan de slag.

Alles onder één dak voor 
  (ver-) bouwen en klussen.

Mooren Doe Het Zelf b.v.
Lasso Zuid 21 
Roelofarendsveen 

Eerst naar Karwei 
      en dan aan de slag.

Alles onder één dak voor 
  (ver-) bouwen en klussen.

Karwei Roelofarendsveen
Lasso Zuid 21

Tel. 071 331 34 03
www.karwei.nl
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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. 
Net als voorgaande jaren is door het Oranjecomité 
besloten om de kermis op vrijdag om 11.00 uur 

te openen. Op zaterdag opent de kermis om 12.00 
uur. In onderstaand overzicht staan alle attracties en 
kramen die garant zullen staan voor een spetterend 
en gezellig kermisterrein! Tien ton staal verticaal over 
de kop- kop-kop-koppaaahhh!

-Deze lijst is onder voorbehoud  

De kermisexploitanten wensen u een gezellige 
feestweek toe.

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

LET OP: Rittenkaarten (alleen voor kinderen t/m 
12 jaar) zijn niet geldig bij de attracties aange-
duid met een * en alleen geldig op:
Donderdag tot 22.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur 
en zaterdag tot 19.00 uur.

Wil je alvast zien hoe sommige attracties eruit zien? 
Op www.kermisroelofarendsveen.nl worden veel 
foto’s van de attracties en opbouw geplaatst.

OPENING KERMISTERREINOPENING KERMISTERREIN
Donderdag 21 september,  ‘s avonds na de optocht.

Mega Booster*
Bungee*
Summer Party Polyp
Future Dance
Crazy Dance Wipp
Autoscooter
Uncharted Funhouse
Dragon Familie Acht-
baan (nieuw)
Adventure Ride

Aladin Ride
Crazy Jump Trampoli-
nes*
Waterballen*
Monsterdrop (nieuw)                                   

American Skeeball
Dunk Tank
Schiettent
Kamelenrace
Lijntrek

Pusher
Lucky Duck
Herrie in de Keuken
Bussensport
Suikerspin/Popcorn
Gebakkraam
Suiker/Nougatkraam
Snack Counter
Schwenkgrill
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Vrijdag 22 september,  ‘s morgens 10.00 uur.

Sponsor van het gas tijdens de ballonnenoptocht

Veel plezier tijdens de kermisweek!
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BALLONNENOPTOCHTBALLONNENOPTOCHT
Vrijdag 22 september,  ‘s morgens 10.00 uur.

Het is elk jaar weer een indrukwekkend gezicht als de 
2 optochten (noord en zuid) bij elkaar komen op “het 
veld achter het oude postkantoor” aan de Leliestraat 
en meer dan 2000 kinderen tegelijkertijd hun ballon 
met kaartje op reis sturen naar een ver land. Dan mag 
Noord Korea trots zijn op hun lange afstandsraketten, 
maar wij zijn veel trotser op onze lange afstandsbal-
lonnen die bovendien ook nog eens geen vlieg 
kwaad doen! De ballonnen zijn namelijk wederom 
selectief uitgekozen om zo weinig mogelijk schade 
aan het milieu te brengen. Ook zijn we superblij dat 
Hooymans Products weer bereid is gevonden 
om het meest milieuvriendelijke ballonnengas te 
sponsoren dat er bestaat. Niets staat jullie dus in de 
weg om deze kermisvrijdag je papa of mama, je opa 
of oma uit hun bed te lichten en een ballon op te 
komen halen om gezellig achter de muziek aan te 
hobbelen. 

Vorig jaar was het de lange afstandsballon van de 
3-jarige winnares Fiene Felix die na 520 kilometer 
vliegen dacht, “laat ik hier maar eens neerstrijken 
en op zoek gaan naar de gelukkige vinder”. In het 
Glottertal in Duitsland werd de ballon gevonden en 
het kaartje teruggestuurd. De ballon van de 4 jarige 
Maez Hartog deed het zeker ook niet slecht en 
bereikte met 506 kilometer het plaatsje Pfaffenheim 
wat goed was voor de 2e plaats. De 5 jarige Manou 
van Blijswijk werd 3e, want haar ballon legde een 
afstand af van 498 kilometer en landde in Rupt Sur 
Moselle in Frankrijk. De prijswinnaars kregen mooie 
prijzen en eeuwige roem omdat ze op de foto in het 
Witte Weekblad stonden. 

De kinderen krijgen enkele dagen voor de optocht 
de ballonkaart op school uitgedeeld. Vul deze thuis 
alvast in en neem hem vrijdagochtend mee om hem 
dan aan een ballon te binden. De ballonnen worden 
ook dit jaar beschikbaar gesteld door Snacksalon 
De Schelp, waarvoor bedankt! Voor de allerkleinsten 
zijn er nog enkele kaarten bij de start van de optocht.
Het uitdelen van de ballonnen begint om: 9.30 uur. 

Wij verzoeken vriendelijk om de ballonkaarten niet te 
plastificeren en geen ballonnen aan elkaar te binden.

De kinderen van de Kiem en de Roelevaer krijgen 
bij de Kiem hun ballon, en gaan onder begeleiding 
van de gezellige klanken van de Aarebeieplukkers, 

een geluidswagen en een draaiorgel naar het veldje 
aan de Leliestraat. Route: Noordeinde-Noordhoek-
Sotaweg-Leliestraat. 

De kinderen van de Elckerlyck en de Klimboom krij-
gen hun ballon op het plein bij de Gogherweide. 
Begeleid door de Blumenländer Muzikanten, een 
geluidswagen en een draaiorgel, gaan zij ook op weg 
naar het veldje aan de Leliestraat. Route: Rembrandt 
v.Rijnsingel-¬Middenweg-Sotaweg-Lupinestraat-
Chrysantsingel- Leliestraat. 

Op de sirene van de politie gaan alle ballonnen 
gelijktijdig de lucht in. Hierna worden alle deelne-
mende kinderen door het Oranjecomité getrakteerd 
op een ijsje bij De Schelp! 

De kaarten die terugkomen moeten vóór 22 oktober 
worden ingeleverd bij Veenerick in Roelofarends-
veen. Prijswinnaars krijgen omstreeks 1 november 
bericht, waarna iedereen zijn ingeleverde kaartje 
weer terugkrijgt.
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Vrijdag 22 september,  ‘s middags 14.00 uur.

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

Ondernemer of particulier?
Uw aangifte een probleem? Niet voor ons!
Voor ondernemers bieden wij een totaalpakket w.o. boekhouding,
jaarwerk en loonadministratie. De particulier helpen wij graag met 
de aangifte inkomstenbelasting. Natuurlijk tegen een redelijk tarief.

Wij kunnen het 
ECHT makkelijker 

voor u maken! Loop 
even binnen of bel 
voor een afspraak.

Rouwkooplaan  22      Postbus 21      2250 AA Voorschoten      Tel. (071) 560 05 75
Fax (071) 560 05 85      info@jdegroot.nl      www.jdegroot.nl
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WANDELSPEURTOCHT MET VERRASSINGENWANDELSPEURTOCHT MET VERRASSINGEN
Vrijdag 22 september,  ‘s middags 14.00 uur.

VERRASSINGSTOCHT

VISWEDSTRIJDVISWEDSTRIJD
Vrijdag 22 september, ‘s middags 14.00 uur.

VOOR ALLE JONGENS EN MEISJES T/M 15 JAAR

Staan jullie nog te trappen van energie en zijn je 
vrijkaartjes op? Dan is de wandelspeurtocht hét 
evenement waar je aan mee moet doen! We hebben 
dit jaar weer een mooie, avontuurlijke tocht uitgezet 
langs bijzondere plekken waar je nog niet eerder 
bent geweest! Grijp je vader of moeder bij de hand 
en hol met elkaar naar ’t Veen eten & drinken waar 
je vanaf 13.45 uur kunt inschrijven, Kom kijken, kom 
speuren, kom het ontdekken. Natuurlijk moet je ook 
nog twee spellen doen en krijg je onderweg nog een 
lekkere verrassing en strijd je voor de vrijkaartjes!
Degenen die de speurtocht als beste doorlopen ver-
dienen daarnaast nog een mooie prijs! En hoe mooi 
deze prijs is, kun je vragen aan Batuhan Can, Zoë van 
der meer of Evi Pauw, want zij hadden vorig jaar de 
1e prijzen in hun leeftijdscatergorie.

• Inschrijfgeld: gratis (en voor niets)
• Prijzen in de week na de kermis thuisbezorgd
• Start bij ’t Veen eten & drinken
 tussen 13.45 en 14.30 uur
• Finish bij DOSR tot 16.30 uur

In samenwerking met Visclub ’t Looze Vissertje 
organiseren wij weer de Kermisviswedstrijd. Hengel-
sport is één van de oudste sporten die er bestaat! 
Zelfs Julius Ceasar was 90 jaar voor Christus niet van 
zijn hengel te scheiden en sloeg regelmatig wat aan 
de haak. Gerard Goudkarper en Bep Baars hebben 
deze zomer weer flink wat kuit geschoten en al hun 
visvrinden uitgenodigd op hun kraamparty in de 
sloot bij de Gerberastraat. Hé gast en weet je wat pas 
echt nice is? Laat hun feessie nu precies gelijk vallen 
met de viswedstrijd van de kermisweek! Kortom vis 
genoeg, dus kom allemaal je hengel uitgooien en 
vang de vangst van je leven! 

Kiano van der Meer was vorig jaar met slechts 
één schub verschil de kermisviskampioen 2016 
geworden. Met 104 centimeter vis hield Kiano de 
kampioen van 2015 Julia Wolvers (102 centimeter vis) 
op afstand.  Ook voor de Viskampioen van 2017 
heeft Visclub ’t Looze Vissertje weer een fantasti-
sche 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 gebakken kibbeling.
Zoals altijd zijn er weer leuke prijzen te verdienen 
voor de beste vissers en alle deelnemers krijgen twee 
vrijkaartjes!

Inschrijfgeld: gratis
Tijdstip : 14:00 uur
Locatie : Gerberastraat
   (visvijver aan het Sportpad)
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Vrijdag 22 september,  ‘s middags 14.00 uur. (zaal open vanaf 13.30 uur)

Noordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 |         facebook.com/plusrveen

Noordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 | www.plusvandijk.nl

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

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

voordeel
kwaliteit

...meer
service

...meer

...meer

voordeel
kwaliteit

...meer
service

...meer

...meer

VEEL PLEZIER TIJDENS
DE ORANJEFEESTEN!

 Zaterdag 23 september
GESLOTEN

Mooren Auto
De Lasso Zuid 2 ● 2371 EW Roelofarendsveen ● Telefoon 071 - 33 198 67 
Website www.moorenauto.nl ● E-mail info@moorenauto.nl

Mooren Auto biedt  
meer dan u verwacht!
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RABO SENIOREN SCHUURFEESTRABO SENIOREN SCHUURFEEST
Vrijdag 22 september,  ‘s middags 14.00 uur. (zaal open vanaf 13.30 uur)

Voor alle inwoners van 60 jaar en ouder.
Locatie: hal van MaToCo op de Baan 55 in Oude 
Wetering.

Als je het over het Senioren Schuurfeest hebt, dan 
komt er echt iets los bij de oudere generatie dorpe-
lingen. Ieder jaar, als ze na het einde van het feest met 
een glimlach van oor tot oor de schuur verlaten en 
wij bij de deur ‘tot volgend jaar’ zeggen, krijgen wij 
standaard het antwoord: ‘ik hoop dat ik het dan ook 
weer mag meemaken, maar je weet maar nooit, want 
ik ben al behoorlijk oud hoor’. Blijkbaar zit dat meestal 
toch wel goed, want de laatste jaren is de zaal telkens 
weer tot de laatste stoel bezet! Ook dit jaar hopen wij 
weer op een grote opkomst. Als u lekker wilt genieten 
van een middag topentertainment waarbij u ook nog 
eens helemaal in de watten wordt gelegd, dan bent u 
deze middag weer van harte welkom op de Baan 55 in 
Oude Wetering in de prachtig tot feestzaal omge-
toverde tulpenschuur van kwekerij MaToCo. Door 
de groei van de kwekerij zijn we dit jaar helaas voor 
de laatste keer te gast bij de familie Olyerhoek. Beide 
partijen vinden dit heel jammer, maar we kunnen 
terugkijken op 13 geweldige edities met een keur aan 
artiesten. Als knallend afscheid krijgt u een heerlijke 
Amsterdamse middag voorgeschoteld met niemand 
minder dan Willeke Alberti als hoofdact! 

Al tientallen jaren staat ze hoog op onze wensen-
lijst, maar telkens weer lukte het net niet om haar te 
strikken. Toen Mathé Olyerhoek besloot dat de laatste 
editie in zijn ‘schuurtje’ een onvergetelijk feest moest 
worden, deed hij de laatste duit in het zakje waardoor 
we haar hebben kunnen vastleggen! Supertrots zijn 
we dat niemand minder dan Willeke Alberti een 
groots optreden komt verzorgen in de tulpenschuur 

in Oude Wetering! Als dochter van wijlen Willy Alberti 
kreeg Willeke de muziek met de paplepel ingegoten. 
In 1958 maakte ze samen met haar vader al haar eerste 
plaat. Inmiddels zit ze ruim 60 jaar in het vak en kent 
iedereen haar hits Niemand laat zijn eigen kind alleen, 
Ome Jan, De glimlach van een kind en Samen zijn.

Dit mag u dus weer niet missen! Natuurlijk staat deze 
oergezellige middag garant voor ook nog diverse 
andere muzikale verrassingen.

Mokums Dansorkest Scheurend Hart
Ook dit jaar mag er natuurlijk weer volop meegezon-
gen worden: voor deze gelegenheid zal het Mokums 
Dansorkest Scheurend Hart u allen begeleiden bij het 
zingen van klassiekers als Saberiosia, Pikketanussie en 
Tulpen uit…..de Veen. Zing dus van harte, hard, recht 
uit uw hart mee met de muzikanten van Dansorkest 
Scheurend Hart uit Mokum. En wie dat eigenlijk zijn? 
Dat ziet u deze middag wel!

De Aarebeijeplukkers 
Dit jaar komen de Aarebeijeplukkers, opgericht 
tijdense 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.
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Westeinde 44   2371 BD Roelofarendsveen   Mobiel (06) 20 59 41 05

  BEREGENING

  WATEROPSLAG

  DRUPPELBEVLOEIING

  SUBSTRAAT

  DRAINAGE

TrofeeëN van groot tot klein

zowel in assortiment formaat
als in budget.

Vriezenweg 10a
2451VG Leimuiden

0172-507941

www.BalderLeimuiden.nlwww.BalderZeilmakerij.nl

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

Specialists in customised productions 
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Toegangskaartjes á 7 euro zijn vanaf heden verkrijg-
baar bij de voorverkoopadressen. Wij gaan ervan uit 
dat dit nog steeds een mooie prijs is voor een hele 
middag met topartiesten compleet verzorgd met 
drank, hapjes en een kalanchoë. 

Wilt u verzekerd zijn van een toegangsbewijs, 
dan raden we u aan om het kaartje in de voorver-
koop aan te schaffen. Zeker gezien de drukte van 
vorig jaar!

Kosten    : 7 euro per persoon
Kaarten  : Veenerick Boek en Kantoor, Primera 
    Domien Koek en op vrijdagmiddag
   aan de deur (als er dan nog kaarten 
   zijn)
Tijdstip : van 14.00u - 17.00u
   (zaal open vanaf 13.30u)
 
Sponsoring
Wij zijn heel trots u te kunnen melden dat we met de 
Rabobank Groene Hart Noord een partner hebben 
gevonden die dit evenement minimaal t/m 2018 
financieel zal gaan ondersteunen. De afgelopen 
jaren heeft de Rabobank het Luchtkussenfestival op 
woensdagmiddag geadopteerd. Dit jaar hebben ze 
echter aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar het 
seniorenfeest. 

Samen Bankieren
Om senioren kennis te laten maken met internet-
bankieren organiseert Rabobank Groene Hart Noord 
van 4 tot en met 8 september een aantal Workshops 
Rabo Internetbankieren. Deelnemers die de workshop 
Rabo Internetbankieren volgen ontvangen een gratis 
toegangskaartje voor het Schuurfeest. Voor 
deze actie geldt vol=vol en op=op. Aanmelden kan 
telefonisch via (0172) 712 100 of via de website www.
rabobank.nl/ghn
 

IkWoonLeefZorg.nl  
IkWoonLeefZorg is een initiatief van Rabobank en 
Interpolis. Op deze website kunt u informatie vinden 
over langer zelfstandig wonen, zorg en hulp, financiën 
én sociale activiteiten. Daarmee krijgt u inzicht in 
mogelijke oplossingen voor uw situatie. Want zonder 
zorgen blijven wonen is vanzelfsprekend voor ons, ook 
als het moeilijker wordt.

Natuurlijk is er weer een grote groep vrijwilligers om 
u van een hapje en een drankje te voorzien. Is het 
vervoer voor u een probleem? Geen zorgen. Om 13.00 
uur vertrekt er voor de mensen uit Oude Wetering een 
bus vanaf Kerkstraat 112 en gaat via Veerstraat-Planta-
ge-Gogherweide naar de Baan. 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 Baan 
brengen.

U kunt ervan uitgaan dat wij u weer de service zullen 
bieden die u van ons gewend bent. Mocht u toch 
nog vragen hebben, kunt u altijd even bellen naar het 
informatienummer verderop in dit boekje.

Dit festival wordt
mogelijk gemaakt door

Rabobank Groene Hart Noord



58

Vrijdag 22 september,  ‘s avonds 20.00 uur.

Meerkreuk 30 - 2377 VM Oude Wetering
071 331 73 94 - www.tofkappers.nl

Voor al uw elektrische installaties,
zowel particulier als bedrijf.

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

• Licht- en krachtstroominstallaties
• Camera- en alarmsystemen
• Verlichtingsystemen, waaronder LED
• Installaties in de tuinbouw
• Installaties in de woningbouw
• Renovatie
• Eigen storingsdienst 24/7
• Periodiek onderhoud op maat
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LAMPIONNENOPTOCHTLAMPIONNENOPTOCHT
Vrijdag 22 september,  ‘s avonds 20.00 uur.

Wisten jullie al dat er tegenwoordig ultramoderne 
ledlampionnen bestaan die je voor weinig kunt 
kopen en niet uit kunnen waaien? Snor er snel ééntje 
op en ga gezellig met je paps of mams de duistere 
straten van ons dorp ontdekken. Je hoeft dit niet 
alleen te doen, want er zijn elk jaar vele kinderen die 
dit ook spannend vinden en met hun ouders meelo-
pen. Het is dan ook altijd een prachtig verlichte stoet 
welke ook door feestvierende dorpelingen met veel 
enthousiasme word aanschouwd. Het is niet alleen 
spannend, maar ook gezellig want in de optocht 
loop je achter de harmonie aan. En dat is nog niet 
alles hoor, want de optocht eindigt ook nog eens 
bij het kermisterrein! Met een beetje mazzel heeft 
je papa of mama nog ergens een ouwe sok liggen 
waar wat kermisgeld in bewaard is. Dit is misschien 
dan wel het moment dat die ouwe sok wordt leeg-
gekieperd en je nog even lekker met je ouders de 
kermis op gaat. 

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

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

De Zuidelijke route start gelijktijdig, maar dan vanaf 
de parkeerplaats bij de Kiem.  De subcommissie Zuid 
heeft onze Burgemeester vriendelijke verzocht om 
de chef-carillon van het gemeentehuis een wel-
verdiende 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 - Noordhoek - Langeweg - Essen-
weg - Dijkstraat - Elzenstraat - Europaweg - 
Lijsterbesstraat - Populierenstraat - 
Kermisterrein

Sportschoenen
korting tot 50%

(groot aantal modellen en maten)

 

nog veel meer

aanbiedingen

in onze winkel 

tijdens de

koopzondag

KOOPZONDAG 13 SEPTEMBERKOOPZONDAG 17 SEPTEMBER
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PRODUCTEN | DIENSTEN | KENNIS DELEN | PROJECTEN
DOWNLOADCENTER | ONE-STOP-SHOP FOLDER
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JEUGD BLOEMENCORSOJEUGD BLOEMENCORSO
Zaterdag 23 september,  ‘s morgens 10.00 uur.

Het is zaterdag 23 september en het einde van de 
kermisweek nadert. Het mag gezegd worden dat op 
deze dag de kermisweek z’n climax bereikt. Wat een 
feest om te zien dat ’s morgens vanaf 8.00u het dorp 
langzaam volstroomt en langs de kilometerslange 
route van het corso duizenden mensen hun stekkie 
proberen veilig te stellen. Dat deze tocht al jarenlang 
zo veel toeschouwers trekt is volledig te danken aan 
het ondefinieerbaar grote enthousiasme waarmee 
de honderden deelnemers aan hun prachtige 
creaties en acts maandenlang hebben gewerkt. Wij 
zijn en blijven dan ook supertrots op dit corso en zijn 
erg blij met alle deelnemers! Ook dit jaar hebben we 
alvast een rondje door het dorp gemaakt en bij een 
aantal groepen een kijkje genomen terwijl ze aan 
hun corsokarren aan het werk waren. Wij kunnen u 
alvast verklappen dat het weer een prachtige, zeer 
lange optocht wordt met een groot aantal grote 
praalwagens en veel deelnemende kinderen met 
versierde karretjes en fietsen.   

Via deze weg willen wij onze vijf sponsoren van het 
corso; Rabobank, Dutch Flower Group, Straathof 
Plants, Wesselman Flowers en Umbrio, ontzet-
tend bedanken voor hun bijdrage. Deze vijf lokaal 
zeer betrokken bedrijven zorgen er mede voor dat 
wij de deelnemende kinderen elk jaar van bloemen 
en steekmateriaal kunnen voorzien en dat voor alle 
deelnemers na de optocht een beker klaar staat. 

 

Vorig jaar heeft de jury onder het genot van een 
oranje ochtendzonnetje de verschillende klas-
ses kunnen beoordelen. Gelukkig merken we dat 
deelnemers zich steeds vroeger melden zodat alles 
vlotjes kan verlopen en we rond de klok van tien lek-
ker kunnen starten.
Met bijna 100 fietsen en kleine karretjes was de jonge 
jeugd weer super vertegenwoordigd! Prachtige 
creaties en originele, actuele thema’s waren verwerkt 
op fietsen, skelters en karretjes. 
Bij de grote praalwagens gingen De Koekwauzen 
er voor de tweede keer op rij met de Wisselbeker 
vandoor! Met hun thema Asterix en Obelix hadden 
ze zich kosten nog moeite gespaard en lieten ze zien 
dat ook een ‘act’ voor de Koekwauzen niet te gek was. 
In de wandelgangen wordt al gefluisterd dat ze dit 
jaar voor de 3e wisselbeker op rij gaan. In januari zijn 
‘de karmoeders’ al achter de naaimachines gekropen 
voor de mooie kostuums. De prachtige kar met het 
levensgrote vliegtuig van de Familie Klein met de 
Veense Vlieg Maatschappij mocht bij de prijsuitreking 
de publieksprijs in ontvangst nemen. Deze corsofa-
milie weet als geen ander dat een goede pakkende 
act de helft van het totaalplaatje kan zijn! Natuurlijk 
telde het ruim vier kilometer lange corso nog veel 
meer hoogtepunten. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
de jublileumkar van VIOS en de indrukwekende 
wagen van WVC. Door vriendengroepen werden 
vooral actuele thema’s aangehaald als de Loser Taxi 
Rio en de Vexit. 

Ook dit jaar hopen we natuurlijk weer alle lagere 
scholen, kinderen met leuke fietsen en karretjes, 
vriendengroepen met mooie acts en inspirerende 
karren, (jubilerende) verenigingen en reclameauto’s 
in het corso terug te zien. 

www.straathof.nl

Laten we de bloemetjes buiten zetten!
Chrysanthemums • Chrysanthemen • Crisantemi • Crisantemos
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www.straathof.nl

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

MAAK ER EEN KLEURRIJK FAMILIEFEEST VAN!

Dutch Flower Group is een wereldwijde familie van 30 handelsbedrijven, leidend in de import, 
export, handel en markt-ontwikkeling van snijbloemen, boeketten, decoratief groen alsmede 
planten. Wij geven met onze bloemen en planten graag kleur aan het leven. 
Meer informatie? www.makinglifecolourful.nl
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Hierbij nog even een korte opsomming van de 
belangrijkste spelregels:

De politie zal blaastesten afnemen bij de chauffeurs 
van de gemotoriseerde voertuigen. Houd er rekening 
mee dat overmatig alcoholgebruik van de vorige 
avond ook van invloed is.

De laatste jaren is het aantal decibels van het geluid 
op bepaalde karren naar een dusdanig niveau geste-
gen dat dit zijn doel voorbij streeft en tot hinder is 
van mede-deelnemers. Wij vragen iedereen dan ook 
om hier rekening mee te houden.

Zorg ervoor dat je goed blijft aansluiten bij je voor-
ganger in de optocht. 

Zorg dat het voertuig goed verzekerd is. Dit is na-
melijk op eigen verantwoordelijkheid! Houd hierbij 
rekening met het feit dat het voertuig voor een 
ander doeleinde wordt gebruikt dan waarvoor het 
waarschijnlijk verzekerd is. 

Als je een aggregaat op de kar hebt, zorg dan ook 
voor een brandblusser.

Zorg ervoor dat uw (aanhang)wagen in goede staat 
verkeert. Met de diverse bruggen in het parcours zijn 
de risico’s groter dat er iets mis kan gaan.

Natuurlijk willen wij niets aan het karakter van de 
corso af doen, maar veiligheid gaat boven alles. Met 
zoveel blije kinderen in de optocht wil toch niemand 
dat er ongelukken gebeuren

DE COMPLETE INSTRUCTIE VOOR HET
JEUGDBLOEMENCORSO VIND JE OP 

WWW.ORANJECOMITE.EU
ONDER HET KOPJE JEUGDCORSO

Muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door:
Liefde voor Harmonie Roelofarendsveen
Door Gunst Verkregen Nieuwe Wetering
Mavileo   Leimuiden

Route: Westmeerlaan-Zuideinde-Noordeinde-
Noordhoek-Sotaweg-Middenweg-Rembrandt van 
Rijnsingel-Meerkreuk.

Wilt U er aan meewerken de corsoroute autovrij 
te houden?

Deelnemers aan het corso vragen wij dringend zo 
vroeg mogelijk, doch uiterlijk 9.00 uur, bij het start-
punt van het corso, aan de Westmeerlaan, aanwezig 
te zijn. 

Voorinschrijving is niet nodig. Je wordt ter plekke 
ingeschreven, als je maar op tijd aanwezig bent, zo-
dat de jury voldoende gelegenheid krijgt alle wagens 
goed te jureren. 

Stel strenge eisen aan je voertuig, want met pech 
langs de kant komen te staan is voor jezelf niet leuk 
en het houdt het corso enorm op. De politie maakt 
ons erop attent, dat motorvoertuigen verzekerd en 
goed gekeurd dienen te zijn. Elke deelnemer is zelf 
aansprakelijk voor zijn/haar voertuig. Het Oranjeco-
mité behoudt het recht, wagens te weigeren of te 
verwijderen welke afbreuk doen aan het corso.

Vanaf 12 uur zal het corso aankomen bij de Meer-
kreuk in Oude Wetering en wordt van de ouders 
verwacht dat ze hun kinderen aldaar op (laten) halen. 

De prijsuitreiking is rond 13.30 uur (direct na het 
corso) op het parkeerterrein bij de Watertoren (Veens 
Verbond). Kom alstublieft wel uw prijs ophalen, want 
iedereen verdient een beker!! 
Deelnemers aan het corso vragen wij hun versierde 
wagen, karretje of fiets, deze zaterdag en zondag op 
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Meerkreuk 34  -  Oude Wetering  -  071 331 12 22  -  www.syl-n-meer.nl

Transport van en naar de sierteelt sector.

HOGENBOOM TRANSPORT
Turbineweg 10 - Roelofarendsveen
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een goed zichtbare plaats langs de weg te plaatsen. 
Vele mensen maken een rondje door het dorp om, 
waar mogelijk, de corsowagens nog eens goed te 
bekijken. Houd er s.v.p. wel rekening mee dat wegen 
niet geblokkeerd raken.

Oproep voor kinderen van de basisscholen
Om een groots corso voor onze gemeenschap neer 
te zetten willen wij zo veel mogelijk kinderen oproe-
pen om met een mooie versierde fiets of kar mee te 
doen. Alle kinderen van de basisscholen in Roelofa-
rendsveen en Oude Wetering ontvangen in
het begin van de 1e schoolweek een brief met 
informatie. Op onze website kunnen ze aangeven of 
ze hun fiets of kar samen met stagiares van het Wel-
lantcollege willen laten opsteken en een voorkeurs-
tijd doorgeven zodat het opsteken gestructureerd 
kan verlopen en onnodig lange wachttijden worden 
voorkomen. Doe gezellig mee en maak gebruik 
van dit unieke aanbod om te ervaren hoe het is om 
deelnemer te zijn van één van de grootste bloemen-
corso’s van het land. Het kost niets, bloemen worden 
geregeld, je fiets of kar wordt voor je versierd en je 
krijgt naast een mooie beker ook nog een medaille 
en vrijkaartjes. Nadat je fiets, skelter of kar mooi 
versierd is kun je hem ook laten staan bij de opsteek-
locatie zodat je de andere ochtend niet zo ver meer 
hoeft te lopen richting de Westmeerlaan.

Evenals voorgaande jaren zijn er ook bloemen 
beschikbaar voor de kinderen die toch liever zelf hun 
fiets of kar versieren, maar nog wat bloemen te kort 
komen of wat advies willen hebben.

Kom vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Fa. 
Turk, Noordeinde 242a (vanuit het Noordeinde 
voor de Veilingbrug rechts; Parkeren kan op het 
parkeerterrein bij de Ignatiusschool). 

Wij bedanken Loek Turk voor zijn gastvrijheid.

Via deze weg doen wij een oproep aan alle 
bloemenkwekers of –handelaren om bloemen 
beschikbaar te stellen, zodat zoveel mogelijk kin-
deren hun step, fiets of kar zo mooi mogelijk kunnen 
versieren. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
comitéleden: Marco Hogenboom (tel 06-22774697) 
of Rick Hogenboom (tel 06-51591662). Zij maken 
met u een afspraak zodat u uw bloemen kunt komen 
brengen.
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Elzenstraat 36
071 331 18 11

www.carlasknipperie.nl

MOOI EN

GEZOND HAAR

BEGINT BIJ EEN

GEZONDE

HOOFDHUID.

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR

Arjan Buijs

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

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR
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E arjan.buijs@thetravelclub.nl
W www.thetravelclub.nl/arjanbuijs

UW PERSOONLIJKE REISADVISEUR

  Richard van Hameren PC`s
  Floraweg 74
  2371AM Roelofarendsveen
 

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

Gratis draadloze muis bij 
aanschaf van een laptop.

Gratis draadloos 
toetsenbord en muis 
bij aanschaf van een 
PC.

 Wenst u                     
een  jne kermis toe!

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

Druk en zetfouten voorbehouden.
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TONKNUPPELENTONKNUPPELEN
Zaterdag 23 september,  ‘s middags 13.30 uur.

Ook dit is zo’n fantastisch tradioneel kermisevene-
ment, dat was ons betreft nooit uit het programma 
mag worden gehaald. Menig knuppel uit de Veen 
zit al maanden te popelen om met vele andere knup-
pels ter hand te worden genomen en een houten 
ton aan barrels te vliegen. Laten er nu ook genoeg 
stoere knuppelaars bestaan die zich deze kermis-
zaterdag op willen werpen om de knuppels op de 
tonnen af te vuren. Natuurlijk is het wel belangrijk 
dat er tijdens het knuppelen voldoende lekker koud 
knuppelsientje aanwezig is, anders gaat het echt niet 
lukken! Maar hier weet gastheer DOSR wel raad mee.
Kom dus allemaal gezellig knuppelen bij DOSR. Wij 
zorgen voor de knuppels en de tonnen, maar als je 
zelf een mooie knuppel hebt laat deze dan zeker niet 
thuis! Als je niet wilt knuppelen is het ook zeker de 
moeite waard om deze oud Hollandsche oersport te 
komen aanschouwen. 

Het prijzengeld is wederom 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. 

Ook dit jaar sponsort
Royal van Lent
tientallen tonnen.

Inschrijfgeld: € 10,- per persoon
(voor alle tonnen!)

Plaats: Voetbalvereniging DOSR
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KOM GEZELLIG KERMIS VIEREN!
Dinsdagavond 

Tijdens de taptoe koffie en koek verkrijgbaar op het veld!

Donderdagavond 
Start kermis OOK in de DOSR-kantine

Zaterdagmiddag
Muziek voor jong en oud met DJ

Springkussens voor de jeugd
En een groot terras met lekker bier
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 WWW.VERHAARAUTO.NL

  
• Scherp geprijsd
• Alle prijsklassen
• Personenauto’s
• Bedrijfsauto’s
• Airco service
• Uitlaat- banden-
   en accuservice
• Klein onderhoud
   vanaf €  99,-

• Alle merken nieuw
• Financiering en leasing
• Zoekopdrachten
• Auto import
• Schade afhandeling
• Aanhangwagen- en
   boottrailer onderhoud
• APK slechts €  29,50

NIEUW EN GEBRUIKT

Wij wensen iedereen een f ijne kermis
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TOBBETJE STEKENTOBBETJE STEKEN
Zaterdag 23 september,  ‘s middags 14.30 uur.

Ook vorig jaar hadden we bijna een verdubbeling 
van het aantal deelnemers. Het oud-Hollandsche 
Tobbetje Steken leeft wat dat betreft weer helemaal 
in ons dorpie! Effe geen tijd voor een kudde schapen 
op de dijk deze middag, want wij hebben de gehele 
dijk voor jullie gereserveerd en strontvrij gemaakt. 
Het is niet eng, het is niet moeilijk, het kost slechts 
een knaakie, het is lachen, gieren, brullen en je kunt 
er ook nog een mooi kermiscentje aan overhouden. 
Wat let u om gezellig naar de Wilgenstraat te komen 
om als koppel (of alleen) in het karretje plaats te ne-
men en die ring er aan te speren. Je hoeft ook niet te 
tobben welke je kleren je aan moet doen, want het 
zit allemaal even vervelend en nat word je toch (niet). 
Alleen kijken mag natuurlijk ook, maar dan kun je la-
ter nooit aan je kleinkinderen vertellen dat je in 2017 
Veens Kampioen Tobbetje Steken bent geworden! 
En we kunnen gerust vertellen dat er maar weining 
mensen op deze aardbol zijn die deze kans krijgen! 

De kampioenen van vorig jaar waren de broers Alex 
en Ramon van den Ing. Alex en Ramon gingen 
niet alleen met de wisselbeker en een machtige 
geldprijs naar huis, maar wonnen ook nog eens 

eeuwige roem. De heren komen dit jaar de wissel-
beker terugbrengen en natuurlijk verdedigen ze hun 
titel! Wie gaat ze dit jaar de loef afsteken en neemt de 
felbegeerde wisselbeker mee naar huis? Twijfel niet 
en kom gezellig Tobbetje Steken in de Wilgenstraat.

Inschrijfgeld: 2,50 euro p/p
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Plaats: Wilgenstraat

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

IVO VAN KLINK  
06 460 621 96
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Wesselius Watersport  
voor al uw  

elektrisch varen 

optimaal genieten van reuk en geluidloos 
varen, dat doe je met elektrisch varen 

Elektrisch:  
 Verkoop motoren inboards en 

outboards 
 Inbouw 
 Onderhoud en reparatie   
 Hybride  
 Accu’s  
 
Tevens: 
 Onderhoud en reparatie 

buitenboord motoren 
 Onderhoud en reparatie sloepen 
 Stalling 

www.wesseliuswatersport.nl     06-13621071     Roelofarendsveen 

Geestweg 18 
Roelofarendsveen 

 

Thuis.
Belangrijk voor u. En daarom 
ook belangrijk voor ons.

Inboedel- en 
opstalverzekering

Roelofarendsveen – Stationsstraat 2-A
Telefoon: 015 - 274 24 24 e-mail: zuidholland@unive.nl   www.unive.nl/zuidholland
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VUURWERKSPEKTAKELVUURWERKSPEKTAKEL
Zaterdag 23 september,  ‘s avonds 22.30 uur.

Slingers, ballonnen, confetti: check
dan alleen de stoelen nog!

www.turbit-interieur.nl

Wij wensen iedereen een gezellige Kermisweek

ALARMSYSTEMEN | CAMERASYSTEMEN

LEIMUIDEN | 06558 754 50 | www.mbvtechniek.nl

MBV
Techniek
Beveiliging • Installatie

Molenkade 24
2451 AZ Leimuiden
tel. 0172 50 92 20

info@mbvtechniek.nl
www.mbvtechniek.nl

MBV Techniek levert en installeert
innovatieve, betaalbare
beveiligingsproducten voor de particuliere
en de zakelijke markt.

Vraag vrijblijvend onze beveiligingsscan 
voor uw object aan.

Ook dit jaar is door de Familie Boesveld besloten 
om op zaterdagavond alle festiviteiten feestelijk af 
te sluiten met een geweldig vuurwerkspektakel. Het 
vuurwerk wordt afgestoken op het DOSR-terrein wat 
bereikbaar is via het Kermisterrein. Kom allen weer 
kijken, want zulk vuurwerk zie je zelden!
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ONTNUCHTERINGS WANDELTOCHTONTNUCHTERINGS WANDELTOCHT
Zondag 24 september,  ‘s morgens 09.00 uur.

Denk je alles te hebben overleeft, word je uit je bed 
getrommeld om effe een paar uur door die “prachtige 
Veense polders” te wandelen die je al 1000 keer gezien 
hebt.. En toch adviseren wij jullie om deze kermisaf-
sluiter niet aan jullie voorbij te laten gaan. De kermis-
verhalen zitten bij iedereen nog kersvers in het hoofd 
en je wilt toch niets anders dan tijdens het verbranden 
van al het kermisgif aanhoren wat de overbuurman de 
vorige nacht heeft uitgehaald? Bovendien is het niet 
aan te raden om in één keer abrupt met de feestweek 
te stoppen en kun je beter op deze manier gecontro-
leerd afbouwen. Kortom, ff met het koppie schudden, 
ontbijtje, wandelschoenen aan en aan de wandel. De 
Wandelende Tak, de wandeldivisie van Plantaris, heeft 
weer een prachtige tocht voor jullie uit gezet. Hier 
zijn wij vanzelfsprekend erg blij mee. Dat dit “kermis-
napraatevenement” door vele mensen graag wordt 
bezocht, blijkt wel uit het grote aantal deelnemers 
(vorig jaar ruim 600) dat elk jaar nog steeds toeneemt. 
En het leuke van alles is dat vele lopers na afloop 
weer helemaal fit zijn en zich weer met volle overgave 
storten in de ‘afterparty’. 

Kortom de ideale overgang tussen de kermisweek en 
de rest van het jaar.

En natuurlijk laten wij u weer niet gaan zonder een 
onvergetelijk hebbedingetje.

Afhankelijk van uw fysieke en psychische 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

Tot zondagochtend!

Floraweg 94a
2371 AP Roelofarendsveen
06-21507997, 06-23573010

www.deveensevolkstuin.nl
Facebook: de veense volkstuin
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      Het team van HS Events wenst u 

een gezellige kermis!

catering - decoratie - licht geluid - video - meubilair  

      Het team van HS Events wenst u 

een gezellige kermis!

Pasteurweg 60  |  2371 DW Roelofarendsveen 
071 – 331 53 34  |  info@hs-events.nl  |  WWW.HS-EVENTS.NL
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www.oranjecomite.eu

DE COMPLETE INSTRUCTIE VOOR HET JEUGDBLOEMENCORSO VIND JE OP
WWW.ORANJECOMITE.EU ONDER HET KOPJE JEUGDCORSO

ORANJE INFOORANJE INFO Stichting Oranjecomite Juliana

Wilt u een extra programmaboekje voor uw 
verre familie of is het boekje per ongeluk tus-
sen 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

Het programmaboekje is ook te bekijken op 
www.oranjecomite.eu

Volg ons voor het actuele nieuws op 
Facebook.com/ocjuliana

Voor inlichtingen kunt u terecht bij leden van het 
Oranjecomité. 

Algemeen informatienummer tijdens de feestweek 
(15 t/m 24 september): 06-51783744

Mailadres:
info@oranjecomite.eu

Jeroen van der Geest (Voorzitter)   
 voorzitter@oranjecomite.eu
Harold Straathof (Secretaris)    
            secretaris@oranjecomite.eu
Bob Verhaar (Penningmeester)   
 penningmeester@oranjecomite.eu
Ed Hoogenboom     
Ivo van Klink     
Eef van Haastrecht     
René Koek (PR)    
Marco Hogenboom   
Coen Boers     
Niels Verdel     
Joris Koek     
Rick Hogenboom     
Ingmar van Klink     
Marco van Benten     
Jim Rietbroek 
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BIJ VIRICOM ZETTEN 
WE IEDERE DAG DE BLOEMETJES BUITEN!

Ben jij die allround snijbloemeninkoper? Dan zoeken wij jou!

(071) 331 26 50
www.rijschoolbertbakker.nl

HANS VAN DER POEL

Veenderveld 51
2371 TT Roelofarendsveen
T: +31 (0)71 3315278
F: +31 (0)71 3315380
M: +31 (0)6 53177134
E:   hvdpoel@hansvanderpoel.com

W W W . H A N S V A N D E R P O E L . C O M

Hans van der Poel B.V.
Mechanisatie & Machinebouw
Veenderveld 51
2371 TT Roelofarendsveen

t   +31 (0)71 3315 278
f   +31 (0)71 3315 278
i   www.hansvanderpoel.com
e   info@hansvanderpoel.com

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



In ‘t voorjaar
zullen we

zaaien

en met de kermis 
zwierezwaaien!!

WWW.UITDENBOOGAARDHOVENIERS.NL



PROOST!
WE WENSEN JE EEN SOLID KERMIS

WWW.SOLIDRENTAL.NL                  WWW.SOLIDINSTALL.NL


