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Koninginnedag 2012
Koninginnedag 2012 is de eerste
Koninginnedag die ik als burgemeester van De Ronde Venen mag
meemaken. In de afgelopen vijf
maanden heb ik de betrokkenheid van de inwoners al een flink
aantal keren ervaren. Zoals tijdens
de nieuwjaarsreceptie waar zo’n
tachtig verenigingen zich presenteerden. Er zijn enorm veel actieve
Rondeveense vrijwilligers die allerlei activiteiten mogelijk maken. De
hoge opkomst tijdens de kernentour
van het college geeft eveneens
blijk van de grote betrokkenheid
van inwoners bij onze gemeente. Ik
vertrouw er op dat er ook tijdens

Koninginnedag veel mooie initiatieven zijn.
Ik heb veel zin om deze dag in De
Ronde Venen mee te maken. Ik
heb begrepen dat de gezamenlijke
Oranjeverenigingen en de Stichting
Feestelijkheden Abcoude er weer
in zijn geslaagd een aantrekkelijk
programma in de verschillende
dorpen van onze gemeente samen
te stellen. Als burgemeester ben
ik er trots op dat zoveel mensen
een deel van hun vrije tijd willen
besteden om dit mogelijk te maken.
Een compliment aan hen is zeker
op zijn plaats.

Colofon

Na Koninginnedag maken we ons
op voor bezinning op 4 en 5 mei.
Tijdens de Dodenherdenking op 4
mei, staan we stil bij alle burgers
en militairen die zijn omgekomen
tijdens de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. En terecht, want we mogen
niet vergeten dat onze vrijheid niet
vanzelfsprekend is. In een groot
aantal landen om ons heen geven
mensen ook op dit moment hun
leven voor de vrijheid van anderen.
Op 5 mei, Nationale Bevrijdingsdag,
is het feest in Nederland. Dan graag
de vlag in top!
Graag dank ik iedereen die een
steentje bij heeft gedragen aan de
organisatie van Koninginnedag en 4
en 5 mei.
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Het zit er in dat de kerkbanken in de Mijdrechtse
Rank nog nooit zo feestelijk hebben aangevoeld. Op
30 april zal vanaf 09.45 uur het kerkelijk centrum
worden gevuld met de klanken van muzikale toppers
die voor een onvergetelijke start van Koninginnedag
2012. U kunt daarbij zijn.
Op uitnodiging van de Oranjevereniging Mijdrecht komt een flink
aantal artiesten naar Mijdrecht.
Zij zullen een groots Oranjeconcert
gaan verzorgen dat u nog lang gaat
heugen. Natuurlijk kennen velen
Martin Mans, een befaamd organist en dirigent van vele koren. Hij

was al eerder te
gast in Mijdrecht.
Petra Berger komt
mee en als er
iemand tot de top
van de Nederlandse zangeressen
behoort is het met
recht Petra Berger. Petra heeft
de bijzondere gave om mensen ècht
te raken met haar stem en op die
manier alle mogelijke emoties los
te maken. Ook Jan Vayne zal die
dag zijn bijdrage leveren aan het
concert. Op de vleugel verzorgt Jan
concerten en beheerst een klassiek
repertoire of populaire hedendaagse muziek tot in de puntjes en
brengt dit samen tot een geheel.
De Martin Mans foundation com-

Kermis 2012
Na maanden van onzekerheid over
de locatie keren we toch weer terug
op onze vertrouwde locatie aan
de hoofdweg. Het parkeerterrein
van Argon zal wederom fungeren
als kermisterrein en weer gevuld
worden met vermaak voor jong en
oud. Natuurlijk zijn er dit jaar weer
nieuwe attracties te zien. Naast de
Body Shake, Chaos en Autoscooter
komen dit jaar de "Hollywood" en
"Round Up" de kermis versterken.
De Hollywood is Nederlands
nieuwste funhouse waarin je door
een parcours van hindernissen in
de gekste situaties terecht komt!
De Round Up is een oude bekende.
Deze attractie heeft voorheen
diverse malen in Mijdrecht gestaan
en heeft recent een complete restyle ondergaan. Naast al het draai
en botsvermaak is de kermis verder
ingevuld met de nodige eetzaken
en kan er weer volop meegedaan
worden met allerlei spelletjes.
Hiermee zijn weer de mooiste kado
's te winnen!!
Grijpkraantjes, Pusher, Skeeball,
Jackpot, alle speelautomaten zijn

weer opgepoetst en dagen u weer
uit om een gokje te wagen! Wanneer wij woensdag gaan proefdraaien is er van 19.00-22.00 weer
ladies night.
Alle dames kunnen aan de kassa
van de draai en bots attracties 2
kaartjes halen en hoeven er maar 1
te betalen! Vrijdagavond is het extra lang kermis vieren met als knaller het jaarlijkse vuurwerk! Zaterdag avond is het Caribbean Night!
Zonnige klanken en tropische
sferen doen je wanen dat je in de
Caribbean vertoeft. Zondag is het
weer ouderwets gezellig op onze
familiedag met speciale aanbiedingen voor alle kermiszaken. Elke
attractie heeft zijn eigen voordelige
aanbieding. Mooi meegenomen dus!
Voor onze allerkleinsten zal er nog
een extra verrassing zijn. Maandag
is het zover: Koninginnedag! Oranje
is het woord en vanaf 11.00uur
kunt u zwieren en zwaaien en met
de hele familie kermisvieren.
Er is weer van alles te doen dus
graag tot ziens!!!

Fotografie:
Peter Bakker en anderen.

© 2012 A-side Publishing B.V. Niets uit
deze uitgave mag worden overgenomen
zonder uitdrukkelijke toestemming van
de uitgever.

pleteert het gezelschap. Een groep
mannen die heel veel tijd in zang en
de techniek steekt om die zang te
kunnen verfijnen.
Het zal een voornamelijk gezellig
concert gaan worden. De Zilvervloot komt ongetwijfeld voorbij en
andere vaderlandse liederen zullen
het gebouw kleur en klank gaan
geven. U vindt Kerkelijk Centrum
de Rank op de Prins Bernhardlaan

in Mijdrecht. Vanaf 9.15 uur gaat
de deur open en om 9.45 uur zet
Martin Mans vast de toon. De start
van een feestelijk concert dat om
11.00 uur wordt afgesloten. Om
zeker te weten dat u er echt bij
kunt zijn, bestelt u kaarten via paulbosman@ziggo.nl of 0297-254514.
Deze kosten vijf euro per stuk. Het
aantal plaatsen is beperkt dus haast
u, vol is vol.
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Koninginnedag 2012
Mijdrecht
Voor alle activiteiten geldt dat u meedoet op eigen risico.

Vrijdag 27 april
Lampionnenoptocht
Voor kinderen die mee willen lopen
met de lampionnenoptocht is het
verzamelen vanaf 20.30 uur op het
Raadhuisplein. V.I.O.S. zal aanwezig zijn voor de vrolijke noot en
daar zullen de lampionnen worden uitgedeeld. Kinderen worden
verzocht een stokje met batterij en
lampje bij zich te hebben en wij zullen zorgen voor de lampion die aan
het stokje bevestigd moet worden.
Om 21.00 uur gaat V.I.O.S. met de
kinderen op pad en volgt de route
Raadhuislaan, Pr. Bernhardlaan,
Kerkvaart, Dorpsstraat, Pr. Beatrixlaan, Midrethstraat, Corn. Beerninckstraat, Proostdijstraat, Sporten Recreatiepark naar het terrein
van Argon aan de Hoofdweg.
Mogelijk gemaakt door:
• Schadenet Kranenburg
Opening
Om 22.00 uur zal de burgemeester
van De Ronde Venen,
de heer M. Divendal, met muzikale ondersteuning van V.I.O.S., de
festiviteiten rondom Koninginnedag
officiëel openen.
Een en ander zal plaatsvinden op
veld vijf/zes van Argon.
(Dus niet op het hoofdveld.)
Voor het publiek is er meer dan
genoeg ruimte op het sportterrein
van Argon.
Na deze opening zal een spetterend
vuurwerk worden afgestoken op
veld zes van Argon, gelegen aan de
Oosterlandweg.
Het vuurwerk is mogelijk
gemaakt door:
• Ronde Venen Fonds

Maandag 30 april
Rommelmarkt
Zoals vanouds is er dit jaar weer
de traditionele rommelmarkt in het
centrum van Mijdrecht. Kinderen
(en volwassenen) kunnen weer
naar hartenlust kopen en verkopen.
Voor handelaren is het echter NIET
toegestaan een plek in te nemen op
de rommelmarkt. De rommelmarkt

wordt dit jaar gehouden van 8.00
tot 13.00 uur. Voor vele mensen is
de rommelmarkt het hoogtepunt
van de dag, echter zijn er wel
richtlijnen waar men zich aan moet
houden. De rommelmarkt wordt
gehouden vanaf de ABN/Amrobank
tot aan de Helmstraat. Wat de
Dorpsstraat betreft: de straat voor
Nieuw Avondlicht (Zorgcentrum De
Ronde Venen) vrijhouden.
Het is dus niet toegestaan uw
waren uit te stallen vanaf de Helmstraat tot aan de brug.
Mocht u spullen hebben die niet
verkocht zijn en u wilt ze niet mee
naar huis nemen dan kunt u deze
kwijt in de afvalcontainers die de
gemeente zal verzorgen. De gemeente zal na afloop voor de afvoer
zorgen.
Tevens is het niet toegestaan
auto’s te parkeren op het afgezette
gedeelte op het Burg. Haitsmaplein
in verband met de opbouw van de
attracties. Er geldt een parkeerverbod, dus neem niet het risico van
een geldboete. De politie zal hier
streng op toezien.
Na afloop van de rommelmarkt,
13.30 uur, dient u uw plek SCHOON
achter te laten.
Mogelijk gemaakt door:
• Dukdalf Beheer BV
Optocht versierde fietsen
Om 11.00 uur vertrekt V.I.O.S.
vanaf de brug in de Dorpsstraat
(nabij Huize Nieuw Avondlicht, voor
de rondgang door het dorp voor de
versierde fietsenoptocht. Wij nodigen alle kinderen uit hun fiets, step
of skelter mooi te versieren en aan
te sluiten achter de muziek. De te
volgen route is: Hofland, Dukaton,
Dr. v.d. Berglaan, Ambachtsherensingel, Maarschalkstraat, St. van
Rumelaerstraat, G. van Stoutenborchstraat, Bisschop Koenraadstraat,
Proostdijstraat en via het sport- en
recreatiepark naar het eindpunt van
de rondgang, het speelterrein aan
de Windmolen. De mooist versierde
fiets wint een prijs.
Mogelijk gemaakt door:
• Intermat Mijdrecht
Burgemeester Haitsmaplein
Net als voorbij gaande jaren zal het
dit jaar ook weer een spektakel zijn
voor de kinderen op het Haits-

maplein. Verschillende bekende en
nieuwe acttracties zullen er voor
zorgen dat jong en oud na lieve lust
kunnen springen, rennen en klimmen.Wat dacht je van een etende
haai, een beer springkussen, een
survivalbaan, een winter sleebaan, een Rodeostier, een ligfiets
een karfiets en een skatefiets. De
allerkleinsten onder ons kunnen
plaatsnemen in een ouderwets gezellige draaimolen. Al met al voor
ieder wat wils!
Mogelijk gemaakt door:
• Hema Mijdrecht
• Fanoy Forsthövel Netwerk
Notarissen
• Van 't Hul Accountants en
Belastingadviseurs BV
• SC Johnson Europlant BV
• Expert Mijdrecht
• Korver Makelaars O.G. BV
• Multifill Mijdrecht
• Van Walraven Bouw- 		
Installatiematerialen
Treintje
Door het dorp rijden twee treintjes
die u van en naar het kermisterrein
brengen.
Mogelijk gemaakt door:
• Van Dort en Partners
Mijdrechtse kinderspelen op het
Windmolenterrein met optreden
van Michael Oomen
Na het succes van de afgelopen
2 jaar barst er om 12.00 uur na
de finish van de versierde fietsen
een waar kinderparadijs los op het
Windmolenterrein. Net als vorig
jaar kunnen de ouders onder het
genot van een drankje en hapje
verzorgd door Partycentrum de
Meijert aan de picknick tafels
genieten van het speelplezier van
hun kinderen. Een greep uit de
kinderattracties zijn: diverse luchtkussens, schminkstand, labyrinth,
kralentafel, poppetjeskussen en
ringwerpen. Ook zal er een DJ aanwezig zijn om het geheel muzikaal
op te vrolijken. Om 16.30 uur zal er
optreden zijn van Michael Oomen.
Deze zanger zingt zowel gezellige Engelse als Nederlandstalige
meezingers. De attracties zullen tot
18.00 uur bespeeld kunnen worden
en net als elk jaar hopen we natuurlijk allemaal dat het een droge en
een gezellige dag gaat worden.
Mogelijk gemaakt door:
• ABN AMRO
• Aannemingsmij HM 		
Van Scheppingen BV
• Van Bergen Sport BV
• Korver BV
• Partycentrum de Meijert
• Brouwer Transport en Logistiek
• Van Walraven Holding
• Jeroc 2000 Promofessionals
• A-Parts automaterialen
• Financiële Diensten Mijdrecht
• De Groene Venen
• Architectenbureau Van der Laan

Ontvangst door gemeentebestuur
Om 11.45 uur is er een ontvangst
door het gemeentebestuur van alle
inwoners van onze gemeente die
ooit een Koninklijke onderscheiding
hebben ontvangen. Dit vindt plaats
na afloop van het Oranjeconcert in
De Rank in Mijdrecht.
Penalty schieten
Tussen 10.30 en 12.00 uur wordt
gestreden om de penaltybokaal in
de categorieën van 6 tot 9 jaar en
van 10 tot 12 jaar.
De penalty’s kunnen geschoten
worden op de bekende keepers van
Argon. Inschrijven vanaf 10.00 uur
in de kantine van Argon.
Mogelijk gemaakt door:
• Elektrotechnischbureau Homan
Oranjegebak
Aan alle bewoners/sters van Huize
Nieuw Avondlicht en Huize Gerardus Majella zal bij de koffie/thee op
deze ochtend Oranjegebak worden
gepresenteerd.
Mogelijk gemaakt door:
• Event Station
Koninginnedagconcert
Vanaf 09.45 wordt Kerkelijk Centrum de Rank gevuld met vaderlande klanken. Een keur van artiesten
treedt voor u op. Martin Mans,
dirigent/organist, Petra Berger een

bekende Nederlandse zangeres, Jan
Vayne, concert pianist die klassiek
en modern moeiteloos combineert.
Dat alles aangevuld door de Martin
Mans Foundation. Een twintigkoppig mannenkoor. Toegang 5 euro,
kaarten aan de ingang. Let op, de
kerk is open vanaf 09.00 uur en vol
is echt vol!!
Mogelijk gemaakt door:
• Rabo Dichtbijfonds
Raadhuisplein
Wie weet het niet, Koninginnedag
wordt pas echt Koninginnedag als
het feest op het Raadhuisplein van
start gaat. Het podium staat opgesteld, de muziek instrumenten zijn
aangesloten, de band staat klaar.
Vanaf 10.00 uur is er muziek die
door John den Hollander wordt
verzorgd. Om 14.00 uur start de
bekende feestband Celebration die
met korte tussenpozen tot 18.45
uur het plein op stelten zal zetten. U kunt tussendoor genieten
van de pianist Peter Zwerver en
zanger Frans Halsema. DJ Jeroen
Post verzorgt vanaf 19.00 uur het
toetje. Om 20.00 uur gaat iedereen
voldaan huiswaarts. Peter Zwerver
zal ook optreden op het podium bij
Cafe het Rechthuis.
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ALLE BEDRIJVEN VAN
WENSEN

U

EEN

DOCK 15

VORSTELIJKE

KONINGINNEDAG!
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Koninginnedag 2012 Wilnis
08.00 uur
Luiden van de klokken, de vlaggen worden uitgestoken.
De klokken van de plaatselijke
kerken luiden Koninginnedag 2012
in. Bij openbare gebouwen en particuliere woningen wordt gevlagd en
gewimpeld.
08.45 - 09.30 uur
Muzikale rondgang en optocht
versierde fietsen voor kinderen
t/m 12 jaar
Zodra je de muziek hoort van
muziekkorps Triviant, kun je met je
versierde fiets aansluiten. Alle deelnemers komen uiteindelijk samen
op het plein voor het voormalige
gemeentehuis waar de officiële
opening is. Voor alle fietsers is er na
afloop een leuke attentie. Dus maak
je fiets heel mooi en zorg voor een
bonte optocht!
Route Muziekkorps Triviant:
Start: Hoek Marktschipper/Veenman, over de Veenman rechtsaf
richting Wagenmaker, linksaf de
Veenweg op, rechtsaf de Vossestaart op, rechtsaf de Kamgras
op. Bij het Johannes Hospitium

houden we even halt voor een mini
aubade dan gaan we rechtsaf de
Pieter Joostenlaan op, brug over
linksaf Herenweg naar de Dorpsstraat richting het voormalige
gemeentehuis.
09.30 uur
Officiële opening Koninginnedag
Bij het voormalige gemeentehuis
zal de officiële opening van de
feestelijkheden in Wilnis worden
verricht door de wethouders van
De Ronde Venen. Onder muzikale
begeleiding van Viribus Unitis zullen we gezamenlijk het Wilhelmus
zingen.
10.00 – 12.00 uur
Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat
Zoals elk jaar is er ook dit jaar
weer kindervrijmarkt in de Dorpsstraat. Ga maar vast je kamer of
de zolder opruimen en neem al je
oude spullen mee om te verkopen!
Kindermuzikanten zijn natuurlijk
ook van harte welkom. Op deze
markt mogen alleen kinderen hun
spullen verkopen.

10.00 – 12.00 uur
55+ ochtend in de Schakel
Wij nodigen alle 55-plussers uit,
onder het genot van een hapje en
een drankje een dansje te wagen
in de Schakel. Het duo “Meneer
Meneer” verzorgt een spetterend
optreden. De drankjes worden verzorgd door Paul Reurings Beheer
BV.
10.00 – 12.00 uur
Penaltyschieten, sportpark CSW
Penalty schieten voor personen
vanaf 15 jaar op de bekende
CSW-keepers Dennis Prins en Dave
Kuylenburg. Ook dit jaar wordt er
weer gestreden om de prachtige
G.Brouwer Bokaal. Gerrit Brouwer
verricht de aftrap en het commentaar wordt verzorgd door Peter van
Leeuwen. Inschrijven kan vanaf
09.30 uur in de CSW-kantine. G.
Brouwer & Zn. BV stelt de bekers
beschikbaar.
14.00 – 17.00 uur
Wilnisse Kinderspelen in het
Speelwoud
Om 14.00 uur barst er een waar

kinderfeest los in het Speelwoud.
Dit jaar wegens succes weer in het
speelwoud, Natuurlijk zijn er ook
gezellige Oudhollandse spelletjes,
maar ook een paar leuke grote
attracties oa. levensgroot tafelvoetbal. Er is dus weer genoeg te doen
voor alle leeftijden. Natuurlijk is er
ook weer limonade en iets lekkers
mede mogelijk gemaakt door café
‘Stee-Inn’ en de Brandweer Wilnis
Café Maxima
Voor alle vaders en moeders is
tijdens de Kinderspelen gezellige
muziek en het cateringteam van
café ‘Stee-Inn’ aanwezig voor de

verzorging van de inwendige mens!
Café de Buurvrouw
Eet en drinkcafé De Buurvrouw
Dorpsstraat 54 gaat ter gelegenheid van Koninginnedag ’s morgen
om 08:00 al open.
Zij organiseren een gezellig feest
met live Music. Voor alle informatie; www.debuurvrouwwilnis.nl
Brasserie De Waard
Brasserie De Waard heeft bij mooi
weer een gezellig buitenterras en
serveren u graag lekkere hapjes en
drankjes.

Koninginnedag wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
•
•
•
•
•
•
•
•

De Dukdalf Transport
C1000 Wilnis
Reurings Beheer BV
G. Brouwer & Zn BV
M.K. Gortenmulder Transport
Gerrijn BV
Jeroc 2000 Promofessionals
Kroon Wilnis BV

• Rabobank Rijn en Veenstromen
• Van ’t Hul Accountants 		
en Belastingadvies
• Bouwbedrijf Drost
• Aannemersbedrijf C. de Jong
• Aannemersbedrijf Krimp
• Aannemersmij HM
van Scheppingen

•
•
•
•

Aannemingsmij Bos BV
Bots Huisdiervoeders
Autobedrijf Bouthoorn
Chinees .Indisch Restaurant
Lelie Garden
• HFR Witgoed reparatie services
• Profile Tyrecenter Hoogendoorn
• Scheenaart BV

•
•
•
•
•

Advocatenkantoor Kool
Smederij A. Smit
C&R van der Wilt Verwarming
Van Oostveen Medical BV
Stg. Servicepunt De Ronde
Venen
• Van der Helm Makelaars
• Autobedrijf A. Oudshoorn

•
•
•
•
•
•
•
•

HIS industrie Service
Johan Groeneweg B.V.
Rijdes, tuincentrum – kwekerij
Brasserie De Waard
Eet- & Drinkcafé ‘De Buurvrouw’
Café Stee-Inn.
Oliehandel Vis B.V.
Leo Schaaphuizen

Koninginnedag Vinkeveen 2012
Ook dit jaar zal de Lions club Vinkeveen en Waverveen voor een groot Koninginnedagfeest zorgen op het
terrein van Maria-Oord! Uiteraard ontbreekt de traditionele braderie niet met een groot aantal kramen waar
voor elk wat wils te vinden zal zijn en er is de vrijmarkt voor kinderen op het terrein van de Jozefschool en
aan het Tuinderslaantje.
Daarnaast zal in dezelfde opzet als vorige jaren een spetterend muziekfeest in de middag georganiseerd
worden in samenwerking met Roekz en de Twee Heertjes.Gezien het grote succes van vorige jaren, waarbij
meer dan duizend bezoekers zich uitstekend vermaakten op het plein voor Maria-Oord onder het genot van
een drankje en een hapje, wordt er ook dit jaar weer gerekend op een groot aantal bezoekers.
Ook is er dit jaar speciaal gedacht aan het vermaak voor de kinderen. Naast een groot springkussen, een
draaimolen en de mogelijkheid om pony te rijden komt er een spectaculaire survivalbaan te staan waar de
kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. Deze kinderattracties zullen bij de ingang van de Herenweg
te vinden zijn, zodat de ouders en grootouders kunnen genieten van het muziekfeest en toch een oogje in
het zeil kunnen houden op hun kinderen.
8.00 uur
De vlaggen worden uitgestoken. De
kerkklokken luiden Koninginnedag
2012 in. De vlag met wimpel is in
het gehele dorp te bewonderen.
9.30 – 11.30 uur
Inschrijven voor de fietstocht
Het Oranje Comité organiseert
in samenwerking met de milieuvereniging ‘De Groene Venen’ een
fietstocht voor het hele gezin in en
om De Ronde Venen. Inschrijven
en starten bij de hoofdingang van
Maria-Oord. Daar is een van de medewerkers van ‘De Groene Venen’
aanwezig, die de leiding heeft over
de tocht. Deelname is gratis.
10.00 – 18.00 uur
Gezellige braderie georganiseerd
door de Lions Club Vinkeveen en
Waverveen
Ook dit jaar weer een groot aantal

kramen op het terrein van MariaOord, te bereiken via de Herenweg,
Kerklaan, het Tuinderslaantje en
de Heulweg, met daarnaast allerlei
leuke attracties voor de kinderen zoals een springkussen, een
draaimolen, pony rijden en een
spectaculaire survivalbaan! Dit jaar
wordt er tevens een internationaal
tintje gegeven aan de braderie door
de deelname van een groot aantal
kramen uit verschillende EU landen
met hun lokale producten.

optredens van vele artiesten op
het podium bij de hoofdingang van
Maria-Oord! De bekende DJ Dave
laat zijn soundmixcompilaties horen
tussen de optredens door zodat de
stemming er goed in zal blijven.

10.00 – 11.00 uur
Accordeonvereniging ‘Con Amore’
geeft haar jaarlijkse Koninginnedagconcert. Dit jaar wordt het
concert gegeven in Maria-Oord te
Vinkeveen.

13.30 uur
Tony Anderson
Deze zanger, entertainer, componist en tekstschrijver is een zeer
veelzijdige artiest. Hij was betrokken bij veel succesvolle producties
en weet wat het betekent om in
een uitverkocht Ahoy het voorprogramma te doen van André Hazes.
Als zanger weet hij de sfeer goed te

12.00 – 19.00 uur
Muziekfeest
Een waar muziekspektakel met

12.00 – 13.00 uur
Shantykoor ‘De Turfschippers’, de zo
geliefde groep enthousiaste raszangers openen het middagprogramma
met hun prachtige zeemansliederen.

raken. Zijn Engelstalig repertoire
bestaat uit nummers van o.a: Tom
Jones, Engelbert Humperdinck,
René Froger, maar ook met zijn
eigen repertoire en nummers van
André Hazes tot aan Marco Borsato weet hij een gezellig feestje
te bouwen.
14.30 uur
Bram Koning
Bram Koning is al ruim 30 jaar
bezig in de muziekwereld en
een zeer geliefde artiest in onze
omgeving en ver daarbuiten. Als
solo artiest staat hij zowel op het
podium van grote muziekfestivals
als op dat van gala’s en bedrijfsavonden. Bram zal ongetwijfeld
weer zorgen voor een fantastisch
optreden!

17.00 uur Quincy Smolders
Onze eigen Vinkevener zal het
muziekfeest afsluiten met een
spetterend optreden!
Door de jaren heen heeft Quincy
een flink repertoire mogen opbouwen. Zijn repertoire is dan ook
enorm veelzijdig en bevat voor
ieder wat wils. Van Nederlandstalig, Engelstalig, dance tot soul,
disco en apres-ski, Quincy brengt
het allemaal ten gehore.
Kortom: het belooft weer een
prachtige dag te worden, een gezellig samenzijn voor jong en oud!
Uiteraard zijn ook vele horecagelegenheden in Vinkeveen ’s
middags en ’s avonds geopend en
zorgen natuurlijk weer voor een
feestelijke sfeer.
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Koninginnedag 2012 Abcoude
Onderstaand het programma van de honderdjarige Stichting Feestelijkheden Abcoude in verband met Koninginnedag 2012.
10:15
Concours d’Elegance.
Voor de kleintjes de optocht door
het dorp met eigen vervoer, uiteraard versierd met het thema ‘100’.
Verzamelen bij de Piusschool en
onder begeleiding naar het Raadhuisplein. Aanmelden kan tot 12
jaar.
11:45
Optreden clown Ellebel
Na de prijsuitreiking van het
Concours d’Elegance is op het

Raadhuisplein de clown Ellebel met
een prachtig programma. Het gaat
haar zeker lukken om de kinderen
uitgebreid te vermaken.
12:00
Luchtkussen
Na het lachen, gieren en brullen bij
de clown is het tijd voor de kleinsten om zelf aan de slag te gaan,
in de Raadhuislaan is voor hen een
luchtkussen geplaatst.

Afsluitend willen wij uw aandacht vestigen op de verkoop van drie bijzonder fraaie prenten van Abcoude, niet voor niets worden ze de ‘Parels van
Abcoude’ genoemd. Bij de kraam van Stichting Feestelijkheden Abcoude
kunt u ze bezichtigen en, vanzelfsprekend tegen betaling, direct meenemen. De Stichting Feestelijkheden Abcoude doet zijn best, maar u bepaalt
de gezelligheid en het succes door in grote getale aanwezig te zijn. Want
een feest is geen feest, als u niet bent geweest.

Koninginnedag 2012
De Hoef
Optocht versierde fietsen
Voor veel mensen én kinderen in
De Hoef is Koninginnedag niet
compleet zonder dit feestelijke
schouwspel. Kinderen van 4 t/m
12 jaar hebben thuis al hun fiets
versierd. Met muziek voorop gaat
de feestelijke optocht door De
Hoef. De mooiste fietsen krijgen
een prijs.
Let op: start om 9.00 uur in de
Van Meerendonkstraat en als
eindpunt het HSV-terrein. Beleef
het echte oranjegevoel!

Vanaf ca 10.30 uur tot ca 12.30
uur, bij HSV. Dit mag je niet missen! Wie winnen de bekers?

Voetbaltoernooi: 3 tegen 3
Voor alle kinderen uit De Hoef:
schrijf je in als team (3 per team).
Van 6 t/m 14 jaar. We houden rekening met de leeftijden. Inschrijfformulieren via school.
Opblaasbaar voetbalveld, je kunt
kaatsen via de boarding. Vorig jaar
een groot succes!

Bij heel slecht weer gaan we naar
de Springbok.

Kinderspelen en creativiteit
Als vanouds zijn er hele leuke
spellen. In groepjes gaan de kinderen rond. Ook het springkussen
ontbreekt niet. Daarna iets moois
maken met gekleurd natuurlijk
materiaal!
Vanaf ca 10.30 uur tot ca 12.30
uur, bij HSV. Jong en oud: doe
mee of kom gezellig kijken!

Tot ziens bij het Koninginnefeest
in De Hoef,
Stichting Hoefse Belangen
HSV

12:30
Rodeostier
Na het springen van bal tot bal en
het stapelen van krat op krat in de
voorgaande jaren is het nu tijd geworden voor het bedwingen van een
stier! Een echte? Nee, natuurlijk
niet, maar er staat er wel een die
minstens even wild kan zijn
12:45
Spellencircuit
Voor de kinderen tot en met 12 jaar
is een spellencircuit uitgezet, waar zij

gratis aan kunnen deelnemen. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij
de kraam van de Stichting Feestelijkheden Abcoude en na afloop kunnen
de deelnemers daar hun persoonlijke
deelnamecertificaat halen.
13:00
Podiumprogramma
Op het podium zal de band Tasteit2 optreden. Rondom het podium
zijn wat statafels geplaatst en is
er gelegenheid tot het nuttigen
van een drankje. Er is zelfs ruimte

Koninginnedag 2012
Baambrugge
09.15 uur
Openingstoespraak door Burgemeester de Heer M. Divendal.
De vlaggen zijn uitgestoken en er
volgt een rondgang door Baambrugge.

De start voor een aantal activiteiten zoals:
Peuterspelen in het dorpshuis de
Vijf Bogen.
Kinderspelen rondom het dorpshuis.
Oranjeborrel voor senioren.

gecreëerd voor een dansje op de
swingende klanken van deze band.
15:00
OuderenMiddag
Om 14.30 uur doen wij de deuren
open van het Piet Mondriaangebouw, zodat om 15.00 uur de
Ouderenmiddag van start kan gaan.
Onder het genot van een hapje en
een drankje en onder leiding van
deskundige ‘Bingo Masters’ zullen
een aantal rondjes Bingo worden
gespeeld.

Er staat een springkussen waar
naar harte lust op kan worden
gedold.
Op het Prins Mauritsplein wordt
de traditionele vrijmarkt gehouden.
Volop vermaak met de Rodeostier,
Spijkerslaan en Oud Hollandse
Spelen.
Ook kunt u een vorkje meeprikken
van de opgestelde barbecue.
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* nieuwbouw * verbouw * onderhoud
Ondernemingsweg 2
3641 RZ Mijdrecht
0297 - 289230
www.krimp.nl

Beleef Koninginnedag
dichterbij op RTV Utrecht
Op 30 april 2012 staan RTV Utrecht en
Radio M Utrecht volledig in het teken
van Koninginnedag. We brengen u
de hele dag live reportages vanuit
de provincie en om 18.00 uur is er
een speciale editie van U Vandaag.
Meer weten? Alles over
Koninginnedag 2012 vindt u
op www.rtvutrecht.nl/oranje.
Wij wensen u een gezellige
Koninginnedag!
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