
 
PIJNACKER / NOOTDORP / DELFGAUW / OUDE LEEDE 

van zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei 2019

PROGRAMMA

 

PIJNACKER OPGERICHT 13 OKTOBER 1927



Gewoon bij Albert Heijn Ackershof.
Ackershof 53-60, 2641 DZ Pijnacker

Openings-
tijden

KONINGS-
DAG

Albert Heijn Ackershof
Koningsdag: 08:00-15:00

28 april: 10:00-18:00

Albert Heijn Keijzershof:
Koningsdag: 08:00-17:00

28 april: 10:00-19:00

Albert Heijn Delfgauw:
Koningsdag: 08:00-18:00

28 april: 10:00-19:00

Albert Heijn Nootdorp:
Koningsdag: 08:00-18:00

28 april: 09:00-18:00

 

  

 

PIJNACKER      015-3693265     www.lvanvliet.nl 

 

Emmastraat 40, 2611EG Pijnacker • 015-3699432 
www.dekapperpijnacker.nl
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Programma Koningsdag
Pijnacker 2019
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FEEST

KINDER
ACTIVITEITEN

KINDER
ACTIVITEITEN

OUDE 
AMBACHTEN

HALTE TREIN 
TINUS

GRAAFMACHINES

08.00 - 10.00   Wandeltocht
09.30 - 10.00   Opening
10.00 - 11.00   Harmonie Excelsior
10.00 - 17.00   Springkussens 
10.00 - 17.00   Schminken
10.30 - 12.00   Rolando
12.00 - 14.00   Kinderdisco
14.00 - 23.30   Feestmiddag/avond

Het Plein
10.00 - 12.00   Paardenringsteken
10.00 - 13.00   Kinderrommelmarkt
10.00 - 17.00   Graafmachines

      

Stationsstraat
10.00 - 17.00   Trein Tinus
10.00 - 17.00   Skelterbaan
10.00 - 17.00   Boogschieten
10.00 - 17.00   Draaimolen
10.00 - 17.00   Spellen en knutseltent
10.00 - 17.00   Schminken
10.00 - 17.00   Terras
10.00 - 17.00   Oude Ambachten

Kerkweg

Zaterdag 27 april 2019
Koningsdag in het centrum van 
Pijnacker
Op verschillende locaties in het centrum van Pijnacker zijn gedurende de 
hele dag diverse activiteiten. Op de plattegrond hieronder zijn per locatie de 
activiteiten en de tijden te zien. 

Woensdag 1 mei 2019 
Seniorenmiddag. 
De entree is gratis en er is een Rad 
van Fortuin. 
Muziekmiddag voor de ouderen 
Feesttent Raadhuisplein van 13.30 – 16.30 uur (tent open: 13.00 uur)
Toegang gratis.

Vrijdag 3 mei 2019 35+ Soos
35+ Soos, met The Bentleys en DJ Galaxy. Kaarten te koop bij het Moortje 
vanaf 17 april en bij de ingang van de tent toegang 7,50 euro

Zaterdag 4 mei 2019
Beatrixrun, 
start 10.15 uur, 
terugkeer voor Engelse Lus op Oost- en Westlaan, 16.45 uur. 

Dodenherdenking 
vanaf 19.00 uur in RK-kerk, Oostlaan Pijnacker, vanaf 19.45 uur 
bij monument in het Emmapark

Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag 
13.00 – 14.00 uur: 
Start Fiets- & Skeelertocht bij sportcentrum De Viergang  
aan de Sportlaan Pijnacker 

Programma Oranjevereniging 
Pijnacker 2019 
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delaen.nl

(ver)kopen?

Witmolen 73

Delfgauw

• Leuk appartement gelegen in Emerald
• 2 slaapkamers en lichte woonkamer
•Weids uitzicht over Delfgauw e.o.
•Woonopp. 95 m²; VvE € 136,39 p/m

Vraagprijs € 232.000,- k.k.

Oostlaan 6a info@delaen.nl
2641 DK Pijnacker Tel. 015 361 51 90 www.delaen.nl

Alle informatie is niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een bod.

Regge 15

Beppie Nooijstraat 44

Delftsestraatweg 45

Gantellaan 54

Molenweg 59

Meidoornlaan 1

Coba Ritsemastraat 18

Charlotte Salomonlaan 3

Vlielandseweg 6

Gors 12

De Voorde 11

Pijnacker Pijnacker

Pijnacker

Delfgauw

Nootdorp

Pijnacker

Pijnacker

Pijnacker

Pijnacker

Pijnacker

Pijnacker

• Leuke 4(voorheen 5)-kamerwoning
• Eigen parkeerplaats voor deur
• Modern aangelegde zonnige achtertuin (ZW)
•Woonopp. 108 m²; Perceelopp. 134 m²

Vraagprijs € 242.500,- k.k.

• Royale uitbouw aan de achterzijde
• Moderne keuken en 4 slaapkamers
• 2 eigen parkeerplaatsen voor de deur
•Woonopp. 150 m²; Perceelopp. 160 m²

Vraagprijs € 324.500,- k.k.

• Royaal perceel met veel mogelijkheden!
• Grote schuur/garage naast de woning
(155 m²)

• Zeer ruime woning met 5 slaapkamers
• Woonopp. 170 m²; Perceelopp. 1.933 m²
Vraagprijs € 649.000,- k.k.

• Diepe zonnige tuin met achterom
• 3 slaapkamers en een grote dakkapel
• Centrale ligging t.o.v. scholen en o.v.
•Woonopp. 114 m²; Perceelopp. 128 m²

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

• Vrijstaande woning op royaal perceel
• 2 slaapkamers met badkamer op b.g.
• 3 slaapkamers op de 1e etage
• Woonopp. 189 m²; Perceelopp. 580 m²

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

• Grote woon/praktijkvilla midden in
centrum

• Ruime garage en p-plaats voor de deur
• Royale tuin met veel privacy
• Woonopp. 248 m²; Perceelopp. 553 m²
Vraagprijs € 650.000,- k.k.

• Grote hoekwoning met uitbouw en dakkapellen
• Moderne keuken en badkamer
• Fraai aangelegde tuin met vijverpartij
• Woonopp. 131 m²; Perceelopp. 148 m²

Vraagprijs € 282.500,- k.k.

• Gelegen op een prachtige locatie in Klapwijk
• In totaal 6 ruime slaapkamers
• Inpandige garage en eigen parkeergelegenheid
• Woonopp. 185 m²; Perceelopp. 249 m²

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

• Fraaie en recent gebouwde vrijstaande woning
• Moderne greeploze keuken met bijkeuken
• Grote vrijstaande berging / garage
• Woonopp. 177 m²; Perceelopp. 830 m²

Vraagprijs € 789.000,- k.k.

• Eigentijdse keuken en modern sanitair
• 3 slaapkamers en praktische zolderruimte
• Autoluw straatje met speeltuin om de hoek
• Woonopp. 121 m²; Perceelopp. 128 m²

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

• Prachtige ligging in De Rietlanden
• Enorme living door uitbouw aan
achterzijde

• In totaal 5 ruime slaapkamers
• Woonopp. 161 m²; Perceelopp. 292 m²
Vraagprijs € 565.000,- k.k.

Ambachtshof 16

Pijnacker

• Bedrijfs/kantoorpand op De Boezem
• Eigen parkeerplaats bij het pand
• Ideaal voor opslag/bedrijf of hobby
• Vloeropp. 90 m²; Perceelopp. 100 m²

Vraagprijs € 107.000,- k.k.

Veilingstraat 6

Pijnacker

Zuiderstraat 8

Pijnacker

• Mooi aanlegde tuin met veranda
• Grote dakkapellen op de 1e etage
• Goed onderhouden en modern ingericht
• Woonopp. 80 m²; Perceelopp. 111 m²

Vraagprijs € 227.500,- k.k.

Acacialaan 7

Pijnacker

• Uitstekende centrumlocatie
• Ruime tuin rondom het huis
• Woonkamer is reeds uitgebouwd
• Woonopp. 77 m²; Perceelopp. 285 m²

Vraagprijs € 224.500,- k.k.

IN PRIJS VERLAAGD

• NU TOT 31 DEC. 2011 VASTE, SCHERPE PRIJS!
• Woonkamer achterzijde uitgebouwd
• Nabij centrum en openbaar vervoer
• Woonopp. 122 m²; Perceelopp. 130 m²

Koopsom € 229.000,- v.o.n.

NU TOT 31 DEC. 2011 VASTE, SCHERPE PRIJS!

EENMALIGE ACTIE

IN PRIJS VERLAAGD

IN PRIJS VERLAAGD
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• Leuk appartement gelegen in Emerald
• 2 slaapkamers en lichte woonkamer
•Weids uitzicht over Delfgauw e.o.
•Woonopp. 95 m²; VvE € 136,39 p/m

Vraagprijs € 232.000,- k.k.
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Alle informatie is niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een bod.
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GEOPEND VANAF 10:00 UUR

VANAF 15:00 UUR THE 

RASPERSDisco Galaxy

GEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UURGEOPEND VANAF 10:00 UUR

voor koffi e met gebak, 
lunch, snack en borrel

PRESENTEERT

ENTREE GRATIS

  

VANAF 16:30 UUR

Oostlaan 26 • 2641 DL Pijnacker • 015 - 201 04 31

• verbouw en nieuwbouw  • metsel-tegelwerk
• stucadoorswerk   • keukens/badkamers
• timmerwerk

ad ammerlaan
aannemingsbedrijf

Vlielandseweg 56B - 2641 PP  Pijnacker | Tel. 015 369 44 99 - 06 53191272
www.adammerlaanaannemer.nl| info@adammerlaanaannemer.nl

Koningsdag geopend 
van 08.00 - 12.00 uur

Alleen voor 
ORANJE GEBAK

Emmastraat 26
Tel. 015 369 24 52
Hoefbladplein 13  
Tel. 015 737 00 86

• Badkamers
•  Wand- en vloertegels
•  700 m2 showroom
•  Totale installatie

www.helmsanitair-tegels.nl

Kerkweg 41a, Pijnacker, Tel. 015 - 369 73 02

VIRTUAL REALITY
BIJ ONS KÁN HET: RONDLOPEN IN UW EIGEN BADKAMER ONTWERP! 
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 Colofon

Oplage : 22.000 ex.
Realisatie :  Telstar Uitgeverij BV,  

Telefoon (015) 361 55 00
Vormgeving : Het Mediacentrum 
Redactie : Sjaak Oudshoorn

Ondersteun de Oranjevereniging 
Pijnacker 
De Oranjevereniging Pijnacker organiseert heel veel activiteiten waar de inwoners van Pijnacker-
Nootdorp veelal gratis gebruik van kunnen maken. De vereniging werkt louter met vrijwilligers en 
investeert alle inkomsten in activiteiten. Wilt u de vereniging financieel steunen, maak dan een 
donatie over op rekening: NL93RABO0137 3519 33. U kunt ook via www.oranjevereniging.org te 
werk gaan en dan de donatieknop aanklikken. De rest volgt vanzelf. Bedankt voor uw bijdrage! 

Medewerkers
Aad Hogervorst
André Winterman
Anja van der Burg
André Kerkhoven
Bea Künz
Berry van Koppen
Charlotte Bazuin
Claudia Kerkhoven
Coby Kneppers
Cock Hooijmans
Cocky Wubben
Cora Verhoef
Dirk Gravesteyn
Frits van Wijk
Gerco Veltrop
Hans de Bruin
Hans Kneppers
Hans van Dorp
Herman van der 
Meer
Ingrid Grote Ganseij
Ingrid Hooijmans
Iris Magendans
Jeroen van Lith
Jack Künz
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Wissing
Jan Duynisveld
Jim Lijten
Joelle Droppert
John Haket
John Overdevest
John Verheusen

Jos van Schie
Karsten van der List
Kees de Goeijer
Kees Bazuin
Kees Bijl
Leo van der Burg
Louis Wubben
Manuel Voordouw
Martin Rip
Michel Regeer
Mieke van Schie
Miranda Kerkhoven
Nel van Dam
Nico Hofman
Nico van Rheenen
Nicolette Regeer
Nol Groenewegen
Patrick van Koppen
Paul van der Burg
Pauline Overdevest
Peter de Vet
Peter ’s Gravemade
Peter Rodenburg
Peter van 
Ruitenburg
Piet Thijsen
Rita Duynisveld
Rogier van Vugt
Ronald Bruinen
Simon van der Burg
Tinus Zegwaard
Wilma Gravesteyn

Voorzitter:
Arjo Bijsterveld

Secretaris:
Richard de Haan

Penningmeester:
Nard Tegelberg

Ereleden: 
Boudewijn Rip (sinds 2000)
Rien Bos -postuum erevoorzitter (sinds 2010)
Rinie Hordijk (sinds 2015)

Coördinatoren:
John van de Toorn
Kees Hogervorst
Mart Bazuin
Martin Wissing
Petra Bruinen
René Bazuin
Richard Bruinen
Richard Droppert
Rien Künz
Rolf van der Berg
Samantha Künz 

Programma Nootdorp 37 
Programma Delfgauw 38
Programma Oude Leede 39  



Wij wensen iedereen  
een gezellige en  
zonnige Koningsdag 

Oranjeplein 2 
2641 EZ Pijnacker
T 015 362 06 00
www.bloemendaalruigrok.nl

Bedankt!
Het college van burgemeester en 

wethouders bedankt de vrijwilligers 

van Oranjevereniging Pijnacker en 

Oranjecomités Delfgauw en Oude Leede 

voor de inzet en voorbereiding van een 

fantastisch feestprogramma en wenst 

iedereen veel plezier.
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Beste lezer,

Zaterdag 27 april a.s. vieren we Koningsdag 
en wapperen er weer heel veel vlaggen in 
Pijnacker-Nootdorp. Een feestelijk gezicht!

Koning Willem-Alexander gaat die dag met zijn 
familie zijn verjaardag vieren in Amersfoort. 
Velen van u zullen de festiviteiten in Amersfoort 
via de televisie volgen.  
Van eind april tot begin mei is er in onze 
gemeente voldoende te beleven voor jong en 
oud. De Oranjevereniging Pijnacker heeft weer 
een gevarieerd programma voor u in elkaar 

gezet. Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Het 
landelijk thema is dit jaar ‘In vrijheid kiezen’.

Op deze dag staat onze vrijheid centraal en 
bedanken we al diegenen die met gevaar voor 
eigen leven Nederland hebben bevrijd van de 
toenmalige bezetters.
Complimenten voor de vele vrijwilligers die zich 

hebben ingespannen om ook dit jaar weer een 
mooi programma neer te zetten!
Ik hoop dat u zult genieten van alle 
feestelijkheden in de gemeente en wens u 
gezellige Oranjeweken toe!

Francisca Ravestein
burgemeester

VOORWOORD 
BURGEMEESTER 

VOORWOORD VOORZITTER
In 2018 hebben we als vereniging een heel mooi 
resultaat neergezet, vooral in menselijke zin. Een 
steeds kleiner wordende groep weet het toch 
weer voor elkaar te krijgen om een mooi feest 
neer te zetten en op die manier inhoud te geven 
aan onze doelstelling. Afgelopen jaar hebben 
we nieuwe vrijwilligers weten te binden, daar 
tegenover hebben we ook afscheid genomen 
van een aantal trouwe vrijwilligers die na een 
jarenlange inzet gekozen hebben om een andere 
invulling aan hun tijd te geven. 

Na de afgelopen jaren de omschakeling te 
hebben gemaakt van hele grote feesten 
naar een wat kleinere opzet in het centrum 
van Pijnacker, zijn we door omstandigheden 
wederom genoodzaakt de spreiding van 
activiteiten te verkleinen. 
Zo zullen we dit jaar ook de Oost- en Westlaan 
niet gaan gebruiken. Gelukkig hebben we enkele 
andere tradities wel kunnen behouden. Daar 
waar wij zagen dat evenementen met paard 
en wagens in de regio terugliepen of zelfs 
verdwenen, kunnen wij het paardenringsteken 
wel laten doorgaan.

Ook hebben we weer de “oude ambachten” aan 
het Emmapark bij Ackershof II. We hebben een 

grotere ambacht extra in de vorm van “de smid 
van de Kameleon”.

Naast de traditionele rommelmarkt hebben we 
ook weer de graafmachines de springkussens en 
natuurlijk ook de hapjes en drankjes.
Erg blij zijn we met het live-optreden in de tent 
van de  Pijnackerse band Pumps & Bootz! 
Afgewisseld met de Eppies, zullen de Hottub 
Heroes het centrum laten schudden met ruige 
Rock&Roll.

Misschien omdat enkele bestuursleden al wat 
ouder zijn hebben we ook voor een andere 
aanpak gekozen voor de Seniorenmiddag. Naast 

het besluit om deze gratis aan te bieden gaan 
we ook de indeling veranderen. Het wordt een 
gezellige middag vol entertainment. Naast live 
artiest Marco Laros, hebben we een Rad van 
Avontuur en testen we de kennis met een quiz 
over “Oud Pijnacker.”

Voor de oudere jeugd hebben we natuurlijk weer 
de Soos op vrijdagavond 3 mei. Met de band de 
Bentleys en disco Galaxy zal het aan sfeer niet 
ontbreken. 
Ook hebben we een smakelijke verrassing: in 
overleg met de drankleverancier hebben we 
besloten om Kornuit te gaan schenken. Dit merk 
(van Grolsch) heeft een hippere uitstraling. De 
aankleding van het plein en de bar en personeel 
zullen ook een Kornuit uitstraling gaan krijgen.

Ook de Beatrixrun kan gelukkig doorgaan 
op 4 mei, hierover meer verderop in dit 
Oranjeprogrammablad.

Wij hopen dat we alle Pijnackernaren weer 
mogen verwelkomen op Koningsdag en er met 
ons een groot feest van gaan maken.

Arjo Bijsterveld, voorzitter

Oranjevereniging Pijnacker kan bij alle evene-
menten nog steeds hulp gebruiken. 
Maar met name op Koningsdag zijn er veel hand-
jes nodig om alle evenementen op die dag in goede 

banen te leiden. Heb jij zin om met een leuk en 
gemotiveerd team een paar uurtjes te helpen bij 
attracties als de luchtkussens etc.? 

Meld je dan nu direct aan en stuur een mail aan 
secretariaat@oranjevereniging.org.
Ook als je bij een ander Oranjefeest wilt helpen 
dan ben je van harte welkom.



Of het nu gaat om het nieuw bouwen of verbouwen van  
uw woning, wij maken er altijd weer een paleisje van.

We wensen iedereen een hele fijne Koningsdag!

Heulweg 12 Pijnacker  |  015 369 40 40  |  info@meerbouw.nl  |  meerbouw.nl 

 ook in
een
  Paleis
  wonen?

Al meer dan 30 jaar
thuis in de tuin

• Onderhoud
• Vakkundig aanleg
• Ontwerpen op maat
• Deskundig tuinadvies

Noordeindseweg 44b - 2645 BC Delfgauw
Telefoon (015) 262 20 66

mail: info@pjmduyvestijn.nl, internet: www.pjmduyvestijn.nl

De hele maand mei is de prijs voor
een castratie van een kater gehalveerd naar 

€ 37,50 
en chippen wij voor 

€ 15,00
Houd onze facebook pagina in de gaten voor meer leuke acties!

Stationsstraat 29a, 2641GH Pijnacker • Tel. 015-3697838 • www.dierenartspijnacker.nl

Op 1 mei 2009 nam MARIKE STOOKER de praktijk over en 
een 10-JARIG JUBILEUM moet uiteraard gevierd worden!

Dierenartsenpraktijk het Centrum
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09.30 uur
Opening

10.00 - 17.00 uur
Kinderfeest in en rond 

de tent 

Traditiegetrouw zal 
burgemeester Francisca 
Ravestein om 9.30 het startsein 
geven voor Koningsdag 2019.
 
Net als andere jaren zullen we met de 
muzikale begeleiding van Drumfanfare 
Haaglanden de officiële openings-
ceremonie starten met het hijsen van de 
vlag en het spelen van het Wilhelmus.

Het feest zal daarna met het 
wegschieten van confettilinten worden 
gestart.

OPENING 
VAN DE 
FESTIVITEITEN 

Op het Raadhuisplein zijn springkussens 
aanwezig waarop je je lekker kunt uitleven. De 
kleintjes kunnen zich laten omtoveren tot leeuw 
of panter bij de schminkers. Uiteraard denkt de 
OV ook aan de inwendige mens.  Er zijn poffertjes, 
lekkere snacks en er zal een heuse BBQ-fiets 

aanwezig zijn. Tussen 10.30-12.00 uur is er een 
kinderprogramma met de clown Rolando die al 
vele jaren de kinderen van Pijnacker vermaakt 
met zijn trucs, grappen en grollen. Tussen 12.00 
en 14.00 uur is er een hele leuke Kinderdisco. 
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‘‘met elkaar!, voor elkaar!, altijd leuk!’’

Sponsorbuspijnacker.nl

SIGAREN-
SPECIAALZAAK

'HET 
MOORTJE'

SIGAREN-
SPECIAALZAAK

'HET 
MOORTJE'

Landelijk Erkend Installatiebedrijf

145006455_Lalleman Bouw_Trespa 6mm.pdf   1   03-03-16   15:15

Lid van Bouwend Nederland

NIEUWBOUW, VERBOUW, ONDERHOUD

Tel. 015- 3692303 of 06-16663405

info@lallemanbouw.nl

Oudshoorn Teksten is 
NIET met pensioen 
Veel mensen denken dat Sjaak Oudshoorn van Oudshoorn 
Teksten met pensioen is of het rustiger aan is gaan doen. 
Allemaal niet waar. Zijn tweelingzus, die is met pensioen! 
Voorlopig althans!  

Oudshoorn Teksten is nog steeds in te huren voor: 

•  Kranten als Telstar/Eendracht, Hart van Lansingerland, 
Hillegersberg Schiebroek Exclusief en de Sijgjekrant

•  Magazines en jubileumboeken voor bijvoorbeeld 
VanderHelm Bedrijven, Katwijkerbuurtvereniging  
(dat laatste is liefdewerk oud papier!) 

•  Nieuwsbrieven en teksten voor websites

En ook voor het jaarlijkse Oranjeboek! 

Sjaak Oudshoorn
oudshoornteksten
@planet.nl 
06 371 22222
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De Oranjevereniging Pijnacker heeft op en rond Koningsdag weer een mooi 
programma in elkaar gesleuteld. Het is natuurlijk nog steeds spijtig dat er geen 
mogelijkheden meer zijn om de Grote Tentfeesten te organiseren, maar op 
Koningsdag is er op het Raadhuisplein nog wel een tent met in de loop van de 
middag een muzikaal programma dat klinkt als een klok. Vanaf 8.00 uur 
‘s morgens tot 23.30 uur ’s nachts is er van alles te doen en te beleven voor groot 
en klein! 

Zoals gewoonlijk trappen we traditiegetrouw af 
met een mooie wandeltocht. 

En wederom kan er gekozen worden uit twee 
afstanden, namelijk de 5 kilometer  en de 

7,5 kilometer. We hebben zelfs vernomen dat 
mensen in het verleden beide afstanden hebben 
gelopen

Bij het startloket kunt u aangeven met welke 
route u de Koningsdag wilt beginnen. Starten 
kan dus vanaf 08.00 uur tot 10.00 uur bij 
het loket cq de kassa. Deze staat op het 
Raadhuisplein vlakbij de tent. Hier ontvangt u 
een startbewijs met de daarbij behorende route.
De routes zullen zeker weer de moeite waard 
zijn. Na de wandeling ontvangt u een mooie 
medaille als blijvende herinnering. Het 
inschrijfgeld bedraagt 3 euro.

PROGRAMMA 
ORANJEVERENIGING 
PIJNACKER
KONINGSDAG, ZATERDAG 27 APRIL 

08.00 - 10.00 uur
Beatrix Wandeltocht



m u z i e k s c h o l e n

eigenwijs en op maat
  muzieklessen    voor beginners
  en gevorderden van alle leeftijden

www.rootzmuziekschool.nl
                         IN DELFT, PIJNACKER EN NOOTDORP

Lid Bouwend Nederland - Erkend leerbedrijf - Deelnemer Bouwgarant

Oude Leedeweg 83 • 2641 NN Pijnacker
Tel: 015 - 369 24 64 

www.schottebv.nl • info@schottebv.nl

SNS
A c k e r s h o f  1 0  •   2 6 4 1  D X  P i j n a c k e r  •  0 6  1 3  2 3 0  5 8 9

Voor een onafhankelijk 

Hypotheekadvies!

SNS
A c k e r s h o f  1 0  •   2 6 4 1  D X  P i j n a c k e r  •  0 6  1 3  2 3 0  5 8 9

Voor een onafhankelijk 
Hypotheekadvies!

SNS
A c k e r s h o f  1 0  •   2 6 4 1  D X  P i j n a c k e r  •  0 6  1 3  2 3 0  5 8 9

Voor een onafhankelijk 

Hypotheekadvies!

Ackershof 10 
2641 DX Pijnacker  
06 13 230 589

Slijterij “De Helm”

WWW.DEHELM.NL
Tel. 015 - 369 34 34

Partyservice & Catering 

Sigarenspeciaalzaak

Het Moortje

NICO EN INGE HOFMAN
Stationsstraat 31

2641 GH Pijnacker
Tel. 015 - 369 22 25

Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391
info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl

Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391
info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl
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Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391
info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl

Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391
info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl

Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391
info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl

Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391
info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl

Emmapark 110 • Pijnacker • 015-3692992
Kerkstraat 8 • Berkel en Rodenrijs • (010) 511 54 88

WWW.VANATTENBOEK.NL
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We zijn als 
Oranjevereniging 
blij met de 
samenwerking met 
G-recreatie, de G van 
Dennis Groen. Een 
lokale onderneming 
met verschillende 
gevarieerde 
activiteiten voor de 
jeugd. 

Dit jaar gaan we voor de verschillende 
springkussens maar ook er is een tent vol met 
spelletjes en knutselattributen. 

Zo kun je bijvoorbeeld je vaste hand tonen bij 
het bibberspiraal, 
je kracht bij een 
bandenpomp-
wedstrijd of bij 
het tafelhockey. 
Het aloude 
stokvangen is een 
uitdaging voor de 
snelste kids van 
Pijnacker en de 
knutselaars onder 
ons kunnen een 
button maken of 
een kleurplaat 
kleuren.
Ook hebben 
we hier een 
onderdeel 

handboogschieten 
aan toegevoegd. 
Dus de jonge Robin 
Hoods of Willem 
Tells van Pijnacker 
en omstreken 
kunnen laten zien 
of ze de doelen 
kunnen raken.

Wil je geschminkt 
worden dan kan dat 
op beide pleintjes! 
De ouders of 
begeleiders kunnen 
onder het genot 
van een bakkie 
koffie vanaf het 
terras toekijken. 

Worden de 
kinderen moe, dan 
hebben we een draaimolen en natuurlijk Tinus, 
ons Stoomtreintje. En dan heb je weer genoeg 
energie opgedaan voor de skelters of weer een 
ander springkussen.

Dus al met al een leuk pleintje waar de kinderen 
kunnen spelen en de ouders, opa’s en oma’s 
vanaf  het terras toezicht kunnen houden, dit 
naast het professionele toezicht. En mocht je 
trek krijgen, we hebben weer heerlijke snoep, 
oliebollen en suikerspinnen.
Op de hoek van Kerkweg en de Oostlaan is ook 
de starthalte van stoomtrein Tinus die door het 
hele centrum tuft. 

KINDERPLEINTJE 
KERKWEG-OOSTLAAN

VOEGWERK | SNIJWERK | METSELWERK
BETONHERSTEL | STRALEN | IMPREGNEREN

STEIGERVERHUUR

Wenst 
iedereen 

een gelukkig 
2019

G E V E L W E R K E N

VOEGWERK | SNIJWERK | METSELWERK
BETONHERSTEL | STRALEN | IMPREGNEREN

STEIGERVERHUUR

Wenst 
iedereen 

een gelukkig 
2019

G E V E L W E R K E N
VOEGWERK | SNIJWERK | METSELWERK

BETONHERSTEL | STRALEN | IMPREGNEREN
STEIGERVERHUUR

Wenst 
iedereen 

een gelukkig 
2019

G E V E L W E R K E N
Uw gevel weer als nieuw? 
bel voor een vrijblijvende prijsopgave 06 53805848  
info@vandeelengevelwerken.nl zie ook: vandeelengevelwerken.nl

• Steiger verhuur 
• Zandstralen 
• Voegen 
• Snijvoegen 
• Verf verwijderen 

• Schilderwerk 
• Beton herstel 
• Injecteren 
• Impregneren

10.00 – 17.00 uur:
Kinderpleintje 

Kerkweg-Oostlaan



www.schildersbedrijfbaptiste.nl

Info: schildersbedrijfbaptiste@kpnmail.nl

Tel: 06 51228218 en 06 83531067

AL JARENLANG

EEN SCHILDERS &

ONDERHOUDSBEDRIJF

GERICHT OP KWALITEIT

showroom berkel en rodenrijs
nobelsingel 4

2652 xa berkel en rodenrijs
t 010 - 511 95 00

di/vr. 09:00 - 17:00 uur
za. 10:00 - 15:00 uur

showroom naaldwijk
grote woerdlaan 36c
2671 cl naaldwijk
t 0174 - 631 125 
ma/vr. 09:00 - 17:00 uur
za. 10:00 - 15:00 uur

zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

als het even kan, 
zit ik met vrienden 

Buiten

laat u verrassen 
door het nieuwe 
buitenleven
U bent van harte welkom in één van onze ruime 

showrooms in Berkel en Rodenrijs en Naaldwijk. 

U vindt bij ons een actueel en compleet assortiment 

in zonwering en terrasoverkappingen. We weten 

zeker dat u verrast zult zijn!

WIJ ZOEKEN JOU!

Kijk snel op skippypepijn.nlWIL JIJ KINDEREN INSPIREREN?

www.skippypepijn.nlT 015 - 369 50 21

En nu? Gewoon even bellen of mailen naar Jenny de Wit 
of Eline van den Brand, telefoon 015 3695021 of 
sollicitaties@skippypepijn.nl. 
Kijk voor meer info op www.skippypepijn.nl

 
    

Heulweg 45 - Pijnacker
Tel.: 015 - 369 75 69 - info@garagevandenheuvel

Zie tevens onze website:
www.garagevandenheuvel.nl

•  Reparatie en onderhoud 
van alle merken auto’s

• APK Benzine/diesel
• Aircoservice/reparaties
• Storing diagnose
• Leenauto mogelijk
• Bandenservice
• Schadeherstel
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Aan het Emmapark, ter hoogte van 
Winkelcentrum Ackershof 2, hebben we weer 
de oude ambachten kraampjes. Er is dit jaar 
ook gekozen voor een groter ambacht: De Smid 
van de Kameleon. Behalve dat kan iedereen zien hoe alles vroeger werd 
gemaakt. Uiteraard weten de ambachtslieden alles van hun specialiteit 
en willen ze daar graag tekst en uitleg over geven. 

Hoe maakte men het vroeger? 
Vroeger maakte mensen een hoop lokaal 
of gewoon zelf. Zo waren er bijvoorbeeld 
glasblazers die naast kunstige stukken ook hele 
praktische dingen konden maken. Ook werd 
er veel meer met glas gedaan om voedsel te 
bewaren. 

Groente werd nog ‘geweckt’. Dit gebeurde om 
voedsel langer goed te houden buiten een 
koelkast. 
Die waren er toen nog niet. Echte winters waren 
er wel en die waren koud, dus je kon wel wat 
buiten bewaren maar het hedendaagse gemak 
van een energie label A koelkast kenden de 

mensen toen nog niet. Het energie label A ook 
niet trouwens.
Daarnaast werden er een ook een hoop mooie 
dingen gemaakt van hout en bijvoorbeeld 
keramieke stukken. Ook werden er glaskralen 
gebrand en kon de graveur patronen in houten 
en soms stenen of keramiekstukken maken.

De Smid van de Kameleon.  Een glasblazer in actie.  

Glasgraveerkunst.    

Emmapark 
10.00 – 17.00 uur



Stichting Welzijn 
& Ondersteuning 
Pijnacker-Nootdorp
Inwoners van Pijnacker-Nootdorp 
kunnen terecht voor het vergroten 
van de zelfredzaamheid. De SWOP 
doet dit door middel van o.a. hulp bij 
administratie, een seniorenspreekuur, 
ontmoetingsactiviteiten en ondersteuning 
van buurtinitiatieven.

015-3692812

Bureau Vrijwilligerswerk 
Pijnacker-Nootdorp
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
kunnen terecht voor een (digitale) 
vacaturebank, informatie en advies, 
trainingen, maatschappelijke stages en de 
vrijwilligersverzekering.

015-3617570

Bureau Mantelzorg 
Ondersteuning 
Mantelzorgers kunnen terecht voor een 
luisterend oor, praktische ondersteuning, 
advies, informatiebijeenkomsten en 
vervangende zorg als zorg (tijdelijk) 
overgedragen moet worden.

06-22470217

www.swop.nl 
Dienstencentrum de Schakelaar  

Mr. Dr. van den Helmlaan 11, 2641 DE Pijnacker
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Raadhuisplein/
Stationsstraat:

10.00 – 13.00 uur

Julianalaan:
10.00 – 12.00 uur

Traditiegetrouw is er natuurlijk weer de 
kinderrommelmarkt. De kaarten/plaatsbewijzen 
zullen vanaf vrijdag 12 april te koop zijn bij  
Het Moortje. De rommelmarkt is ook dit jaar weer 
alleen voor kinderen tm 12 jaar. De rommelmarkt 
is weer op de vertrouwde locatie. Beginnend op 
het Raadhuisplein zal deze doorlopen via het 
Emmapark naar de Stationsstraat. Elke deelnemer 
die zijn of haar plekje netjes achterlaat, ontvangt 
een leuke verrassing. De rommelmarkt is er 
voor kinderen tot en met twaalf jaar die hun 
speelgoed en andere niet meer gebruikte spullen 
van zolder op de markt willen brengen. Het is 
dan ook niet toegestaan om handelsgoederen 
op de kinderrommelmarkt aan te bieden.  
Het Raadhuisplein, het Emmapark en de 
Stationsstraat (vanaf het parkeerterrein) zijn op 27 
april verboden voor motorvoertuigen. Het is dus 
niet mogelijk om de spullen met een auto naar de 
aangegeven plaats te brengen. 
Wie genoeg pareltjes heeft gevonden kan aan 
de rand van de rommelmarkt, ter hoogte van 
restaurant Brocante zich uitleven op kleine 
graafmachientjes. 

Al jarenlang maken de bewoners van 
de Julianalaan het mogelijk om het 
paardenringsteken te organiseren. Door 
het vrijmaken van de parkeerplaatsen is er 
voldoende ruimte voor de combinaties die onder 
leiding van Mies Kouwenhoven en Luceline 
van Koppen over het parcours rijden. Getooid 
in traditionele kleding en rijdend op prachtige 
combinaties moeten de deelnemers al rijdend 
de ring aan een stok steken. Dit vraagt om een 
goede coördinatie en een gezonde portie geluk.  
Eens kijken welke combinatie er dit jaar met 
de eer zal strijken. De deelnemers strijden niet 
alleen om de eerste plaats als het gaat om het 
aantal punten maar zeker ook om de mooiste 
combinatie. Het is een prachtig schouwspel dat 
u zeker even moet gaan bekijken.

KINDERROMMELMARKT

PAARDENRINGSTEKEN



24-uurs Mobiele Hydrauliek Service
015 - 257 41 54

Voor verkoop en reparatie van:
•  Autolaadkranen
•  Containerafzetsystemen
•  Sorteergrijpers en shovelbakken

Bevako B.V.
Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw

tel: 015-3640518 
www.bevako.nl of info@bevako.nl

     

Optiek Pijnacker

www.bakkerammerlaan.nl

Oranje gebak

Op 26 en 27 april is er allerlei                                                        
heerlijk  oranje gebak.                                  

Op Koningsdag is onze winkel         
geopend  van 8.00 uur tot 13.00 uur.

Samen realiseren we visies

Bij Montera Techniek creëren we slimme en 
duurzame water- en elektrotechnische in-
stallaties en helpen we mee aan het realise-
ren van complete oplossingen voor vernieu-
wers in de glastuinbouw, zowel nationaal als 

internationaal.

Wij creëren tuinbouw, van visie tot oplossing, 
overal ter wereld

Ambachtsweg 24, Pijnacker
T +31 15 369 60 42 E info@montera.nl

www.montera.nl
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Het Koningsdagfeest van Pijnacker 
wordt altijd afgesloten met een 
spetterende muziekmiddag in en bij 
de tent op het Raadhuisplein. 

Die is gratis toegankelijk voor 
mooie livemuziek van twee bands: 
de onlangs opgerichte maar nu al 
ervaren band Pumps & Bootz en de 
Hottub Heroes. 

Tussen de live-optredens door zullen de DJ’s van 
De Eppies het publiek met veelzijdige muziek in 
de juiste stemming brengen en/of houden! 

16.00 – 00.00 uur
Koningsdag Muziek-

festijn in de tent op het 
Raadhuisplein

PUMPS 
& 
BOOTZ
Elders in het Oranjeprogrammaboek lees je alles 
over Pumps & Bootz, een band met local heroes 
en musici van verder weg. Deze band speelt in 
de middaguren.

HOTTUB HEROES
’s Avonds bestijgen de Hottub Heroes het 
podium.  
Je zou verwachten dat een band met zo’n naam 
heerlijk relaxte muziek voor in de badkamer 
maakt. Niets is minder waar: de scheurende 
gitaren, stevige beats en dikke synthesizers 
vliegen om je oren. Zingen, springen en dansen 
is je enige optie. 
De pakken strak, de haren glad, de schoenen 
schoon en de koppen fris: de Hottub Heroes 
zijn ready to rock! Deze podiumbeesten spelen 
alle lekkere nummers uit de 90’s, 00’s en nu, 
en gooien er ook nog even een spectaculaire 
lichtshow tegenaan. Feest gegarandeerd dus! 
Enne… neem je wel je badeendje mee?

De Eppies draaien tussen de 
live-optredens door. 

De bandleden. Van links naar rechts: Robert, 
Dosha, Sjors, Michelle, Marc en Aldo achter de 

drums.
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P I J N A C K E R O P G E R I C H T  1 3  O K T O B E R  1 9 2 7

Wij bedanken onder andere deze sponsors:

En alle bedrijven die d.m.v. een advertentie het programmaboek van de Oranjevereniging mede mogelijk hebben gemaakt.

Volgend jaar ook uw logo op deze pagina? Neem contact op via secretariaat@oranjevereniging.org 
om samen te kijken hoe u ons kunt helpen de oranjefeesten te blijven organiseren.

Showroom/kantoor:
Ambachtsweg 34, 2641 KS Pijnacker
Tel. 015 - 369 34 10
E-mail: info@velux-elektrotechniek.nl

Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.00 u.

www.velux-elektrotechniek.nl

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

VELUX /////
E L E K T R O T E C H N I E K

Aannemersbedrijf Schotte BV is een allround aannemersbedrijf. Wij realiseren 

nieuwbouw-, verbouw-, onderhoud- en renovatieprojecten en beschikken over onze 

eigen werkplaats. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een: 

Oude Leedeweg 83 • 2641 NN Pijnacker • 015 - 369 24 64 
info@schottebv.nl • www.schottebv.nl

Allround timmermAn
uit het juiste hout gesneden

Wat zoeken wij:

•	 Vakbekwaamheid

•	 Een	zelfstandige	werkhouding	

•	 De	ambitie	om	het	beste	uit	jezelf	te	halen

•	 Rijbewijs	BE

•	 Minimaal	5	jaar	werkervaring

•	 Fulltime	beschikbaarheid

Wat bieden wij:

•	 Uitstekende	primaire	en	secundaire	

arbeidsvoorwaarden

•	 Afwisselende	projecten

•	 Een	goede	werksfeer	

•	 Ontwikkelingsmogelijkheden

Heb je interesse? 

Stuur	dan	een	brief	met	CV	naar:	info@schottebv.nl.	Voor	vragen	kun	je	contact	

opnemen	met	Suzanne	Schotte	op	telefoonnummer	015-	369	24	64.	
NICO EN INGE

HOFMAN d dropper t
technische diensten

 

Albert Heijn
Ackershof 53-60
2641 DZ  Pijnacker
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P I J N A C K E R O P G E R I C H T  1 3  O K T O B E R  1 9 2 7

Wij bedanken onder andere deze sponsors:

En alle bedrijven die d.m.v. een advertentie het programmaboek van de Oranjevereniging mede mogelijk hebben gemaakt.

Volgend jaar ook uw logo op deze pagina? Neem contact op via secretariaat@oranjevereniging.org 
om samen te kijken hoe u ons kunt helpen de oranjefeesten te blijven organiseren.

LEIDEN /AMPHORAWEG 12/ TEL. (071) 576 30 00/ WWW.BOONEKAMP.NL

 

SMOKEY BBQ4U.nl 



ONZE INSPIRATIE, DAT BENT U!

PVC - LAMINAAT - TAPIJT - VINYL - MARMOLEUM
TRAPPEN - GORDIJNEN - RAAMBEKLEDING
HORREN - SHUTTERS - BEHANG - VERF (nieuw)
ACCESSOIRES - INTERIEURADVIES

Actieprijzen op de nieuwe
Palio Gluedown PVC van

Designflooring

Inclusief leggen en egaliseren

vanaf: €55,00*

(toplaag 0.3mm €55,00 - toplaag 0.55mm €60,00)*

Designflooring

Nieuw

Palio
Gluedown

VERKRIJGBAAR VANAF MEI 2019
*Prijs bij een gladde betonnen ondervloer en rechte vloermaten, excl. plinten.

Kok Wonen en Lifestyle
Stationsstraat 18 Pijnacker - 015-3692233
www.kokwonenenlifestyle.nl

Sportlaan 1B • Pijnacker • 015 361 54 44 • www.viergang.nl

KONIINGSDAG:
De Telegraaf 

2 EURO 
i.p.v. 2,49 euro

Koningsdag zijn wij open 
van 8.30- 13.00 uur.
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Op Koningsdag op prime time in 
de tent op het Raadhuisplein. Dat 
wordt the place to be voor Pijnacker 
en omstreken en voor de band 
Pumps & Bootz. Het momentum voor 
de nog nieuwe band die onlangs 
een try-out had in Zoetermeer en 
daar het kritische publiek positief 
verraste. En ook Kees Hogervorst, 
de good old artiestenboeker van de 
Oranjevereniging Pijnacker. Bij de 
kritische toeluisterende Kees klonk 
Pumps & Bootz als muziek in de oren. 
“Het is een goeie band”, zegt Kees 
met nadruk. 

Nota bene op haar 32ste verjaardag ontvangt 
zangeres Dosha Kentie – ze doet ook percussie - 
haar collegabandleden en de interviewer van het 
Oranjeboekje voor een kennismakingsgesprek. 
Thuis in Pijnacker. Onder het genot van koffie/
thee en een heerlijk ambachtelijk Pijnackers 
gebakje leggen de bandleden uit wat het publiek 
op Koningsdag van ze kan verwachten. 

De naam Pumps & Bootz duidt al aan dat deze 
band een heel breed repertoire heeft en een 
groot arsenaal aan mogelijkheden. Pumps is 
vrouwelijk en lieflijk. Bootz staat wat meer voor 
mannelijk en stoer. De band beheerst lieflijke 
en stoere muziek. De naam komt ook al terug in 
het schoeisel van de twee zangeressen. Michelle 
Huurman-Van der Meer is meer van de “boots” 
en Dosha Kentie is duidelijk van de “pumps”, 
ondanks haar 1,82 meter lengte. 

Heel grappig dat Michelle van der Meer – 
intussen voorbij de veertig en moeder van 
drie nog jonge kinderen – weer terug is in de 
Pijnackerse popscene. Ze is bekend van de band 
Old Cocks on the Block dat destijds De Guyter 
en andere oorden onveilig maakte met Marcel 
Mulhuysen in een hoofdrol. 
Als we vragen wat het verschil is met de band 
van toen en de band van nu, zegt Michelle 
lachend: “O, dat is een venijnige vraag. Eigenlijk 
is het niet te vergelijken. Ik heb een heel leuke 
tijd gehad met de Old Cocks. Nu sta ik weer 
met een compleet nieuwe band op het podium. 
Zingen met twee zangeressen én een zanger 
geeft weer een nieuw geluid en een nieuwe 
uitdaging.”

De mannen in de band knikken instemmend. 
“Dosha is vooral van de keurige verantwoorde 
zang en Michelle zingt met een ruig randje. Ze 
vullen elkaar op die manier heel mooi aan”, zegt 
een van de bandleden. 

Ze zijn niet allemaal aanwezig op deze laatste 
dinsdagavond in maart. Drummer Aldo 
Pereboom en tweede gitarist Marc Haksel 
waren verhinderd. De mensen die er wel zijn 
hebben over Aldo nog wel een leuk verhaal. Op 
de zondag van het optreden in Zoetermeer zat 
iedereen er helemaal klaar voor – compleet met 
wat wedstrijdpodiumspanning – toen Aldo nog 
heel relaxed buiten een sigaretje stond te roken. 
Toen Dosha het publiek met een tijdelijk door de 
zenuwen wat stijve keel stond te verwelkomen, 
kwam Aldo dan toch nog vlak voor het eerste 
nummer aanzetten. Dit laat wel zien hoe relaxt 
de sfeer in de band is.

“Ja, het was best wel even spannend zondag, 
bij de eerste keer, zeker als je dan ook nog iets 
moet zeggen. Verder heb ik van spanning geen 
last hoor. Ik heb er altijd vooral ontzettend veel 
zin in. Zeker ook in het optreden op Koningsdag. 
Het is toch geweldig dat we daar mogen staan 
en anderhalf uur of nog langer lekker mogen 
optreden en ons hele repertoire er uit mogen 
gooien”, aldus een enthousiaste Dosha. 
Pumps & Bootz speelt heel verschillende covers 
en beheerst diverse muziekstijlen. Van Doe Maar 
tot The Cranberries, maar ook Toto, Anouk, Amy 
Winehouse, Herman Brood, U2, Fleetwood Mac, 
Doobie Brothers, Alanis Morissette, Dire Straits, 

en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Gitarist Sjors Schutt en bassist Robert Hanselaar 
vertellen dat de veelzijdigheid en de brede 
muziekinteresse de kracht is van de band. Ze 
vinden met z’n allen heel veel leuk en mooi om 
te doen. En ze zijn ook in staat om het goed te 
spelen en te zingen! De bandleden komen uit 
de hele regio. Ze hebben elkaar via de muziek 
leren kennen maar ook op het schoolplein. Dat 
laatste geldt dan voor Dosha en Michelle die 
hun kinderen dagelijks naar de Johannesschool 
in Pijnacker brengen. “Dat het tussen Michelle 
en mij persoonlijk goed klikte wisten we al. 
Nu  Michelle sinds een paar weken bij de band 
is komen zingen, bleek al heel snel dat het 
muzikaal ook enorm goed gaat”, zegt Dosha 
trots.
Michelle en Dosha over de breedte van het 
aanbod: “Iedereen beleeft muziek op een 
andere manier, maar uiteindelijk gaat het erom 
dat muziek je op een of andere manier raakt. 
Doordat we zo veelzijdig zijn samengesteld – 
ook wat betreft muziekinteresse – en omdat we 
als band overal voor open staan, doen we heel 
veel verschillende dingen.” 
Vanaf ongeveer 16.00 uur gaat Pumps & Bootz 
op Koningsdag spelen tot ongeveer 17.30 uur. 
Het mag ook 18.30 uur worden. “We kunnen 
makkelijk 2,5 uur vol spelen”, zegt Dosha die 
niet kan wachten tot het 27 april is! 
Niet alleen Kees Hogervorst was blij verrast in 
Zoetermeer, ook een oprichter van een Toto-
tributeband zei ‘wow’ toen hij Pumps & Bootz 
een mooi nummer van Toto mooi hoorde spelen. 
Dat belooft dus wat! 

DE NIEUWE BAND PUMPS & 
BOOTZ GAAT KNALLEN OP 
KONINGSDAG 



Gouden Rijderplein 12  •  2645 EX Delfgauw

ONDERHOUD GASAPPARATEN

AANLEG VAN CV-INSTALLATIE

Ambachtsweg 41h
2641 KT Pijnacker

Tel. 015-3695358 
E-mail: vgs@hetnet.nl

Winkelcentrum Keijzershof - www.optieker.nl - (015) 89 02 766

Altijd de juiste bril voor ogen
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Cretio biedt u een 
nieuw perspectief.

  U verliest een dierbare 
en/of wordt executeur

 Inleveren zelfstandigheid

  U wordt of bent 
mantelzorger

  U wilt het goed 
geregeld hebben

Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek

  06 - 251 142 41    s.van.der.knaap@cretio.nl    www.cretio.nl

Silvia van der Knaap
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Speciaal voor u, als inwoner van Pijnacker-
Nootdorp, organiseert de Oranjevereniging 
Pijnacker op woensdagmiddag 1 mei een 
gezellige middag vol entertainment en vermaak 
in het centrum van Pijnacker.
Wint u een prijs met het Rad van Avontuur 
of weet u de antwoorden op de quiz over het 
Pijnacker van vroeger? Erik Bevaart en Wim 
Meijer nemen u mee terug in de tijd, vol 
herkenbare momenten. 
Meezingen en swingen met de heerlijke 
nummers van zanger Marco Laros mag natuurlijk 
ook. Dat belooft een leuke afwisselende middag 
te worden!
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven 
aan deze gezellige middag deel te nemen, is de 
entree deze middag gratis.
Om 13:30 uur start het programma in de 
feesttent op het Raadhuisplein in Pijnacker, 
vanaf 13:00 uur staan de deuren voor u open en 
staat de koffie klaar.

De 35+ soos is inmiddels vaste prik in het 
Oranjeprogramma. Trouwe bezoekers weten 
het al: deze avond is niet alleen bomvol lekkere 
muziek. Het is ook een plek waar je veel oude 
bekenden tegenkomt, en waar je tegelijkertijd 
heel snel nieuwe vrienden erbij maakt. 
Al die swingende hits uit de 50’s & 60’s die nu 
nog steeds uit je radio knallen. Onvergetelijke 
classics die de dansvloer nog altijd vol krijgen; 
die je soms meezingt met tranen in je ogen. 
The Bentleys spelen ze live; met de sound van 
toen (check die boxen!) maar met de looks van 

nu. Vijf podiumbeesten, strak in pak, met echt 
goede instrumenten en lekkere stemmen. 
Ze komen allemaal voorbij: Twist & Shout, 
Jumping Jack Flash, Johnny B Goode, I Get 
Around, Great Balls Of Fire, Light My Fire. Moeten 
we doorgaan? The Beatles, The Stones, The 
Kinks, The Killer, The King... The Bentleys nemen 
je mee in een rockende muzikale film, geschikt 
voor iedereen (als je maar 35 jaar of ouder bent.. 
;-) Nodig je vrienden uit voor een avondje rocken 
in Pijnacker, zeker weten dat jullie volgend jaar 
weer willen? 

Disco Galaxy
Need we say more? Gewoon een goed feestje, 
met dj’s Koos en Angelo. 
Ze draaien alle lekkere dansnummers die je wilt 
horen van de 80’s tot nu. Heb jij je verzoekje al 
klaarliggen?

Kaarten voor dit evenement kosten 7,50 euro en 
zijn vanaf 17 april te koop bij Het Moortje in de 
Stationsstraat en bij de tent. 

GEZELLIGE 
MIDDAG VOL 
ENTERTAINMENT

35+ SOOS: FEESTEN MET THE 
BENTLEYS EN DISCO GALAXY

Vrijdag 3 mei:
19.30 – 23.30 uur

Tent Raadhuisplein

Woensdag 1 mei:
13.30 – 16.30 uur

Tent Raadhuisplein

Zanger Marco Laros maakt er een mooie show van. 

The Bentleys spelen van alles. Disco Galaxy mag natuurlijk niet ontbreken. 
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Kaasboerderij
winkel

Voor de lekkerste 
kazen, eieren, 

vleeswaren en verse 
groenten. 

Dat moet u proeven!
Openingstijden:

do. 14.00-18.00 u.
vr. 09.00-18.00 u. 
za. 09.00-16.00 u.

Autobedrijf Nootenboom b.v.

www.nootenboom-nootdorp.nl
Oudeweg 29 Nootdorp - Tel: 015 - 310 99 55

Regelmatig in onze showroom: jong gebruikte 
Kia Niro’s Hybrid met fl ink prijsvoordeel! 

kijk op onze

   website

The Power to Surprise

Groenrijk 
de Wilskracht

Bekijk de festiviteiten en 
aanbiedingen vanaf pagina 29

HeropeninG

Donau 119 • Den Haag • 070-3274501
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koningsdag
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van 10.00 - 17.00 uur

KONINGSDAG OPEN
van 10.00 - 17.00 uur

Donau 119 • Den Haag • 070-3274501

www.groenrijk.nl

Nootdorpseweg 13 
2641 BJ Pijnacker

Tel. 015 - 369 63 82 - E : info@dorssenfrensch.nl
www.dorssen-frensch.nl

Van Dorssen & Frensch BV

Al 20 jaar kwaliteit 

Tuinbouwprojecten  -  Gewächshausbau  -  Greenhouseprojects
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De jongste vrijwilliger bij de OV Pijnacker is 24. Dat is Claudia Kerkhoven. Zij 
is al haar halve leven bij de Oranjevereniging vrijwillig werkzaam. Vanaf haar 
twaalfde dus. En zo zijn er veel meer - nog steeds - jeugdige vrijwilligers die 
veelal via hun ouders al heel jong gingen mee helpen. 
Samantha en Jack Künz bijvoorbeeld. Hun ouders 
Bea en Rien waren/zijn allebei een aantal weken 
bijna permanent aanwezig bij alle activiteiten en 
wat doe je dan? Je neemt de kinderen mee naar 
de tent en zo rollen ze er vanzelf in. Vanuit de 
luiers bij wijze van spreken. 
Die bijna automatische aanwas van jonge 
vrijwilligers – tieners die rustig beginnen en 
steeds meer taken krijgen – is een beetje tot 
stilstand gekomen. De generatie van nu vraagt 
zich al snel af wat het hen oplevert. Aan geld 
natuurlijk niets, maar je leert er tegelijk wel heel 
veel van en je komt in een gezellig ‘nest’ terecht 
van mensen die met z’n allen een vriendengroep 
vormen. Dat is ook deze avond bij Tout le Monde 
aan de Noordweg weer te merken. 
René Bazuin zou enkele jonge vrijwilligers 
uitnodigen om wat te vertellen over hun 
bezigheden bij de OV, hoe ze er terecht zijn 
gekomen, wat ze er van vinden, wat ze doen, 
enzovoort. 
Bij binnenkomst zie ik een groep van rond 
de veertien mensen. Ik verwacht dat er een 
vergadering is geweest waarbij de ook niet meer 
zo piepjonge vrijwilligers aanwezig waren en 
dat ik zometeen met een deel van deze groep 
mensen ga praten. Dat is een misverstand. De 
enige aanwezige die toch echt niet meer onder 
de jeugd wordt geschaard, dat is voorzitter Arjo 
Bijsterveld die net als de schrijver van dit artikel 
qua leeftijd als eerste cijfer de 6 heeft aangetikt. 
De rest is dus ‘jong’. Claudia is de jongste en de 
oudste jonge vrijwilliger is Karsten van der List 
met zijn 44 lentes. 

Voorzitter Arjo 
Arjo Bijsterveld maakt nog wel even duidelijk 
dat het pertinent onjuist is om te denken dat 
het kleinere programma van de OV Pijnacker van 
de laatste jaren betekent dat er daardoor ook 
minder vrijwilligers nodig zijn. “Dat is zeker niet 
zo. Ten eerste zijn er de laatste jaren best wat 
mensen mee gestopt zonder dat er nieuwe voor 
terug kwamen. En ten tweede heb je zeker op 
Koningsdag gedurende de dag minimaal zestig 
mensen nodig om al het werk gedaan te krijgen. 
Er gebeurt op verschillende plekken tegelijk heel 
veel en we doen alles zelf. We hebben een korps 
mensen die met z’n allen heel veel kunnen, 
zeker ook op technisch gebied. Dus nieuwe 
vrijwilligers zijn zonder meer welkom. In de 
eerste plaats jonge mensen maar ook mensen 
die niet meer zo jong zijn. Een mooi voorbeeld 
is de vader van René Bazuin, Mart, die gestopt 
is met werken en wel wat voor ons wilde gaan 
doen. Hij is nu een van de organisatoren van de 

Gezellige middag op woensdag.”
De 37-jarige René Bazuin staat er bij te 
glunderen en zegt dat er nu drie generaties 
Bazuin actief zijn. Zijn driejarige zoontje Sven 
‘loopt’ ook al een beetje mee.
We hebben dus met al die jonge vrijwilligers 
even persoonlijk een praatje gemaakt maar 
daarbij zo veel informatie ontvangen dat het 
eigenlijk te veel is voor één artikel. In volgorde 
van jeugdigheid vertellen ze ‘iets’. 

Claudia 
Claudia Kerkhoven is dus op haar twaalfde 
begonnen, aangestoken door pa André en ma 
Miranda. Ze stond tijdens de tentfeesten bij de 
garderobe en als het halverwege de avond een 
beetje rustiger was, bracht pa of ma haar even 
snel naar huis. Maar in de daarop volgende jaren 
bleef ze al snel de hele avond aan het werk. De 
aankomend docente Engels doet anno 2019 alle 
voorkomende werkzaamheden. 

Jim
De op een na jongste is de 27-jarige Jim Lijten, 
een ict-man die overdag werkplekbeheerder 
is bij Achmea en bij de OV vooral praktisch/
technisch bezig is. En bij de Beatrixrun is hij lid 
van het Dixieteam. Tijdens de dag worden er 
vier dixies naar de opeenvolgende stopplekken 
gebracht. Soms gaat dat niet helemaal goed 

en moeten de Beamensen even een stukje 
terugrijden om hun plasje te kunnen doen. Via 
Jeugdland is Jim bij de OV terechtgekomen. Hij 
voelt zich er helemaal thuis. 

Jack
De al genoemde Jack Künz is 29 en officieel 
vanaf zijn zestiende vrijwilliger. De man die 
overdag in de koeltechniek werkt, doet alle 
voorkomende werkzaamheden en is natuurlijk 
ook technisch inzetbaar op allerlei terreinen. Net 
als vele anderen is hij vaak bezig met opbouw 
en afbouw van attracties en voorzieningen.  

Joëlle
Joëlle Droppert is ook 29 en sinds een jaar 
of zeven bij de OV actief. Ze is de partner 
van Richard Droppert en alleen al om hem 
gedurende drie weken OV-feesten toch nog 
eens te kunnen zien, was het raadzaam 
om vrijwilligerswerk te gaan doen. Joëlle is 
landschapsarchitecte en doet bij de OV alle 
voorkomende werkzaamheden. Achter de bar 
staan, springkussen in de gaten houden maar 
ook wel eens een plattegrondje maken van het 
feestterrein. “Het is mooi om te zien hoe veel 
mensen van de feesten genieten. Onze lol komt 
meestal pas aan het eind van de dag, als alles 
klaar is. Dan bouwen wij ons eigen feestje.”

Richard 
Partner Richard is 31 en al heel lang actief bij de 
OV. Hij doet door het jaar heen de verhuur van 
het waterorgel, het podium en andere gewilde 
artikelen zoals het treintje. Tijdens de feesten is 

ORANJEVERENIGING ZOEKT 
VOORAL JONGE VRIJWILLIGERS 

De geïnterviewde vrijwilligers. Staand van links naar rechts: Jack, Karsten, Martin, Rolf. 
Joëlle, Richard, Claudia en Berry. Voorste rij: Jim, Jeroen, Samantha, Manuel en René. 

Gevloerd: voorzitter Arjo Bijsterveld. 



GO HYBRID
GO KNEPPERS
HYBRID

Uw Honda en Mitsubishi dealer sinds 1966
Rokkeveenseweg Zuid 159, 2718 EM Zoetermeer,Tel: 079 361 09 10
info@kneppersautobedrijf.nl, www.kneppersautobedrijf.nl



 29ORANJEVERENIGING PIJNACKER Programma 2019

hij een tijdlang tentbaas geweest. Je bent dan 
verantwoordelijk voor alles in en rond de tent, 
vooraf, achteraf en ook tijdens het feest: de 
toiletten, de stroomvoorziening, de bar. Richard 
combineert het werk met zijn eigen bedrijf 
Richard Droppert Technische Diensten. Hij 
onderhoudt onder meer graafmachines. 

Berry 
Berry van Koppen is ook 31 jaar en via 
kassenbouwer Jos van Schie ooit bij de OV 
terechtgekomen. Ook hij heeft een eigen 
technisch bedrijf – Berry repareert onder 
meer graafkranen – en bij de OV doet hij alle 
voorkomende werkzaamheden. Berry geniet 
vooral als er ineens iets onverwachts gebeurt 
– iets gaat bijvoorbeeld kapot – en er moet 
een slimme technische oplossing worden 
bedacht. “Paar jaar terug gebeurde er iets met 
een stoomwals. Het is mooi als je dan de boel 
zo kan repareren dat het na een tijdje weer 
draait. Verder is het gewoon een hele leuke club 
mensen waarmee we voor het hele dorp leuke 
feesten mogelijk maken.”

Samantha

Samantha Künz is de zus van Jack. Ze is 32 en 
ook vanaf zeer jeugdige leeftijd met van alles 
actief bij de club. Tijdens de Beatrixrun rijdt 
ze mee met haar eigen motorfiets en tijdens 
Koningsdag is ze coördinator van allerlei 
activiteiten. Als heel jong meisje stond ze op een 
vuilnisbak naar een optreden van Marco Borsato 
te kijken. “Ik had al lang op bed moeten liggen, 
maar kon er ook niks aan doen dat dat optreden 
zo laat pas begon”, aldus Samantha die overdag 
met grote toewijding werkt met kinderen met 
leer- en gedragsproblemen. Samantha is vanuit 
de eigen familie bij de OVactief geworden en 
diezelfde OV is ook één grote familie. 

Jeroen
Jeroen van Lith is 33 en was al actief voor de 
club toen hij nog geen rijbewijs had. Hij zal 
vijftien geweest zijn. Overdag werkt hij als 
uitvoerder in de wegenbouw en is dan vooral 
met ‘bewegwijzering en bebording’ bezig. 
Die dag heeft hij in Hoek van Holland nog 

Brexitborden geplaatst. Bij de OV doet hij alles 
wat los en vast zit. 
“Het grappige is dat ik achteraf wel kan vertellen 
wanneer de toiletten het even niet meer konden 
bijwerken, maar dat ik helemaal niets kan 
zeggen over wat er qua programma allemaal te 
zien was. Daar  heb je gewoon geen tijd voor en 
wat anderen ook al hebben gezegd: ons eigen 
feestje begint om twee uur ’s nachts, als de 
feesten klaar zijn. Dat we er dan al zeventien uur 
op hebben zitten maakt niet uit. We hebben nog 
energie genoeg en de volgende dag staan we er 
weer.”

René 
René Bazuin is al 22 jaar bij de club actief 
en doet van alles. Jaren lang was hij de man 
langs wie je moest om de artiestentent binnen 
te komen. Streng en rechtvaardig regelde hij 
daar alles. Nu doet hij veel regelwerk omtrent 
de horeca, ook voor de ondernemers die van 

buitenaf een snackwagen of een snoeptent 
neerzetten. Hij regelt een deel van de 
Seniorenmiddag. Hij doet de inkoop van dranken 
en spijzen en zo zijn er nog wel wat dingen. 
Echtgenote Charlotte is deze avond thuis bij de 
kinderen maar doet ook van alles. Als er gemaild 
moet worden doet Charlotte het. René mailt kort 
maar belt liever. 

Rolf 
Douanedeclarant Rolf van den Berg is ook 37 
jaar. Hij is via Jeroen van Lith binnengekomen. 
Zijn technische vaardigheden komen goed van 
pas. “Het mooiste vind ik dat je hier dingen 
doet die je op je werk nou juist niet doet. 
Het verbreedt je blikveld. Met Joëlle heb ik 
bijvoorbeeld promotiefilmpjes gemaakt over 
activiteiten. Daar zou ik normaal niet zo snel 
toe gekomen zijn. Vorig jaar heb ik tijdens de 
Beatrixrun de foto’s gemaakt. En zo is er zo veel 
leuk werk.”

Manuel 
Elektrotechnicus Manuel Voordouw is 39 en 
een van de mensen die via jeugdvereniging De 
Kelder bij de OV is binnengekomen, daartoe 
aangezet door René Bazuin die bij deze ter ziele 
gegane jeugdvereniging ook van alles deed. 
Manuel is heel breed inzetbaar, uiteraard ook op 
technisch vlak. Zoals veel OV-mensen is hij een 
BZB-fan. De Band Zonder Banaan. Ook naar de 
Band Zonder Naam luistert Manuel graag. Hij 
vindt bijna alles leuk om te doen. “Ze moeten 
me alleen niet bij een springkussen neerzetten. 
Daar word ik niet happy van!”

Martin
Martin Wissing is 42 en wordt nog steeds 
geplaagd met de opmerking ‘hij was pas 
zestien’.  Dat stond in een interview met hem 
van een jaar of twintig geleden. Martin heeft 
alle mogelijke werkzaamheden gedaan bij en 
voor de club en is dus al 26 jaar actief. Vorig 
jaar ontving hij voor zijn zilveren jubileum een 
bloemstuk. “Het mooie van dit werk vind ik dat 
je heel veel leert – alleen al in de omgang met 
mensen – dat je ook in je werk kunt toepassen. 
Andersom is dat natuurlijk ook zo”, aldus Martin 
die bij tuinbouwtechniekbedrijf Montera werkt. 

Karsten 
De minst jonge is dus Karsten van der List, 
overdag elektrotechnisch tekenaar van onder 
meer schakelkasten en bij de OV Manus van 
Bijna Alles, zoals dat voor heel veel mensen 
opgaat. 
Ook Karsten is via de Kelder binnengekomen, 
toen hij al niet meer zo heel jong was. Hij roept 
jonge mensen om de club te komen vergezellen. 
“Denk niet te snel dat je geen tijd hebt of dat 
het niks voor je is. De hoeveelheid tijd valt best 
mee. Het is gewoon leuk om te zien dat hier 
ieder zijn of haar eigen kwaliteiten benut. Met 
elkaar maak je er iets moois van.” 

Samantha Kunz: van alle markten thuis. 

Er is altijd zat te doen. 

Jeroen van Lith was al vrijwilliger rond
 zijn vijftiende zestiende jaar.



Bijna iedere klus thuis levert afval op. 
Een container huren is eenvoudig. Tegen vaste all-in tarieven, dus zonder verrassingen achteraf. 
We adviseren u graag welke container het meest geschikt is. Container vol? 
Dan haalt Renewi ‘m weer voor u op. Zo houdt u meer tijd én energie over voor uw klus.

Meer weten?
Renewi Zoetermeer  |  Radonstraat 231  |  2718 SV Zoetermeer
079-363 30 30  |  randstadzuid@renewi.com  | 

Verbouwen, verhuizen of opruimen?
Huur een container voor uw afval

RENEWI0176_Advertentie_205x139,5_verbouwen_verhuizen_opruimen_particulier_V2.indd   1 8-4-2019   12:43:08

BITTER B.V.
Transportweg 1
2645 EL Delfgauw
Tel. 015 - 256 41 70
Fax 015 - 256 60 40
E-mail: info@bitterbv.nl

Voor al uw:
• laswerkzaamheden
• stalen spanten
• soorten bintconstructie
• hekwerken
• trappen

Particuliere verkoop
Elke zaterdagochtend van 10.00 - 12.00 uur

Overgauwseweg 74a - 2641 NG Pijnacker
www.dehoogorchids.com - www.florallure.com

PARTICULIERE 
VERKOOP

Elke zaterdagochtend 
van 10.00 - 12.00 uur

Overgauwseweg 74a - 2641 NG Pijnacker
www.dehoogorchids.com

www.� orallure.com

Voor meer informatie: info@lokaalensneldrukwerk.nl of bel 015 - 361 51 40

MASTVLAG
- keuze uit standaard of longlife vlagmateriaal

- keuze uit witte of zwarte haken

- Alle formaten mogelijk!

BANIERVLAG
- keuze uit standaard of longlife vlagmateriaal

- keuze uit witte of zwarte haken

- Alle formaten mogelijk!
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Het waren spannende maanden voor de organisatoren achter de Beatrixrun. In 
het najaar ontving de Oranjevereniging Pijnacker het bericht dat de inzet van 
politie tijdens de Beatrixrun zou worden gestaakt. 

Dit zou een direct einde van de toertocht van 
ruim honderd zijspannen met een gehandicapte 
passagier betekenen. Het bericht sloeg in als 
een bom bij zowel de Oranjevereniging, het 
gemeentebestuur maar ook bij de inwoners 
van Pijnacker-Nootdorp. Met steun van 
burgemeester Francisca Ravestein is het toch 
gelukt om de inzet voor de komende jaren te 

garanderen. De Beatrixrun blijft dus ook na deze 
36e editie gewoon rijden!

De editie van 2019
De rit gaat dit jaar weer door het groene hart. 
Via het centrum van zowel Pijnacker als van 
Nootdorp, gaat de tocht naar Zoetermeer en via 
een lus van Zoeterwoude naar Leidschendam-
Voorburg. Uiteindelijk komt de stoet aan bij het 
statige gebouw van Aegon aan het Aegonplein 
in Den Haag. Deze bekende verzekeraar stelt 
het prachtige atrium van het hoofdgebouw 
beschikbaar voor de lunch van de ruim 300 
deelnemers.
In de middag keert de stoet via een grote 
boog over Wassenaar, Leiden, Zoeterwoude 
en Zoetermeer weer terug in Pijnacker. Om 
16.45 uur is de traditionele ereronde van 
zijspannen over de Oost- en Westlaan. Daar 
hopen we natuurlijk weer zoveel mogelijk 
inwoners van Pijnacker langs de kant te zien 
om de deelnemers binnen te halen. Uiteindelijk 
zal de stoet doorrijden naar industrieterrein 
“de Boezem” waar bij de bedrijfshal van 
vervoersbedrijf van Buytene de rit wordt 
beëindigd en de door Telstar aangeboden 
oorkonde ontvangen.

Meer informatie over de 36e Beatrixrun is te 
vinden op de website www.beatrixrun.nl . Op die 
website staat o.a. ook het volledige ritschema 
met doorkomsttijden. 
Voor de eerste kilometers in de ochtend door 
Pijnacker en Nootdorp is dit de route:
Pijnacker: Julianalaan, Korteweg, Europalaan, 
Oostlaan, Meidoornlaan, Troelstralaan, 
Nobellaan, Noordweg richting Nootdorp.
Nootdorp: Molenaar Blonkweg, Gentlaan, 
Kroosvaren, Margriet, Dominee C. Spoorlaan, 
Oudeweg, Dorpsstraat, Meidoornlaan, Hagelaan, 
Kon. Julianastraat, Kerkweg en Veenweg.  

DE BEATRIXRUN 
BLIJFT RIJDEN!

Zaterdag 4 mei: 
10.15 uur vanaf het 

Raadhuisplein, 
terugkeer 16.45

36ste Beatrixrun

Dank voor al uw steun!
De afgelopen maanden is de organisatie, als gevolg van de berichtgeving, overstelpt met 
steunbetuigingen en hartverwarmende reacties. We willen iedereen daar enorm voor bedanken.  
Maar de organisatie is ook dankbaar voor de steun van verschillende bedrijven. Met hun diensten, 
materialen en middelen leveren de volgende organisaties al jaren hun belangeloze steun aan de 
Run:
Personenvervoer W. van den Heuvel BV, Kassenbouw Van Schie BV, Fotografie MFH design, 
Uitgeverij/drukkerij Telstar BV, Transportbedrijf Fa. L.C. van Buytene & Zn, Autobedrijf Spiering en 
Pluym B.V., STAR EHBO, ANWB, Albert Heijn Pijnacker-Centrum en politie Haaglanden. 
Wilt u de Beatrixrun ook als bedrijf sponsoren? Laat het even weten via info@beatrixrun.nl.
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Blijleven sterk in staal en service!
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www.a-blijleven.nl

Dental Clinics Nootdorp Meidoornlaan 2a 2631 GC Nootdorp 
015 - 369 26 57 nootdorp@dentalclinics.nl www.dentalclinics.nl

’s Avonds naar de tandarts?
Bij ons kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tot 21:00 terecht!

U bent van harte welkom in onze tandartsengroepspraktijk in Nootdorp. Waar we samen met u 
werken aan een gezonde en stralende lach die bij uw persoonlijkheid past.
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Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse 
dodenherdenking plaats. In Pijnacker bij het 
monument in het Emmapark. In Nootdorp bij 
het monument in de Dorpsstraat. 

Tijdens de jaarlijkse herdenking herdenken we 
de Nederlandse slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en allen die zijn omgekomen 
in oorlogssituaties en bij vredesmissies na de 
Tweede Wereldoorlog.

Programma in Pijnacker
Van 19.00 tot 19.30 uur vindt een 
herdenkingsdienst plaats in de RK Kerk Joannes 
de Dooper aan de Oostlaan te Pijnacker. Het koor 
Cantores Amatores  zal hier zingen en een van 
de wethouders zal een  herdenkingsrede houden.
Omstreeks 19.35 uur vertrekt een stille tocht 
naar het monument in het Emmapark. Bij het 
monument staat een erewacht van Scouting 
Pijnacker en muziekvereniging Excelsior 
Pijnacker verzorgt de muziek. 
Om 20.00 uur worden de twee minuten stilte 
in acht genomen en het Wilhelmus gezongen, 
gevolgd door de kranslegging. 

Programma in Nootdorp
Om 19.15 uur is er in de NH Kerk aan de 
Dorpsstraat een sfeervolle, eenvoudige 
plechtigheid. Tijdens deze plechtigheid zullen 

muziekstukken gespeeld en gezongen worden 
door Harmonie Nootdorp, Annelene van de 
Giessen en Kees Balm.  
Rond 19.45 uur volgt een korte wandeling naar 
het monument naast het Raadhuis. Bij het 
monument zal een erewacht worden gevormd 
door een delegatie van Commandovereniging 
Zuid-Holland. Scouting Nootdorp reikt bloemen 
uit die belangstellenden bij het monument 
kunnen neerleggen. De Harmonie Nootdorp 
brengt een aantal muziekstukken ten gehore 
waarbij burgemeester Ravestein namens 
het college van de gemeente Pijnacker-

Nootdorp een krans legt. Vervolgens leggen 
de Commandovereniging Zuid-Holland en het 
bestuur van de Oranjevereniging een krans. Om 
20.00 uur worden de twee minuten stilte in acht 
genomen waarna aanwezigen het Wilhelmus 
zingen. Daarna kunnen de belangstellenden hun 
bloemen neerleggen bij het monument. 
Wilt u een krans of bloemstuk leggen of meer 
informatie over de dodenherdenking in onze 
gemeente kunt u contact opnemen met Brenda 
van Loenen, afdeling Communicatie, e-mail 
b.vanloenen@pijnacker-nootdorp.nl of 
tel. 14 015.

DODENHERDENKING 
IN NOOTDORP EN 
PIJNACKER

FIETS- 
SKEELERTOCHT

Zaterdag 4 mei, 
Dodenherdenking

Zondag 5 mei, 
13.00 – 14.00 uur: 

Start Fiets- en 
Skeelertocht 

Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, 
organiseert de Oranjevereniging 
Pijnacker samen met de Toerclub 
Pijnacker weer een gezellige Fiets- 
Skeelertocht. 

De start is zoals ieder jaar bij sportcentrum De 
Viergang. De liefhebbers van een leuk zonnig 
voorjaarsuitstapje kunnen tussen 13.00 en 
14.00 uur van start. De kosten van deelname 
zijn beperkt. Zonder medaille betaal je twee 
euro per persoon en met medaille drie euro. 
Alvast een mooi tochtje gewenst, op de fiets 
(al dan niet elektrisch) of op de skeelers. De 
route is zo uitgestippeld dat het met beide 
vervoermiddelen goed te doen is. Er wordt zo 
veel mogelijk ‘gekoerst’ op asfaltpaden. 
Tekst: Koos Vonk
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 Voor verkoop en reparatie van: 
• Autolaadkranen 
• Containerafzetsystemen 
• Sorteergrijpers en shovelbakken 
• www.bevako.nl of info@bevako.nl 

 

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 
015-2574154 

 

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service
015 - 257 41 54

Voor verkoop en reparatie van:
•  Autolaadkranen
•  Containerafzetsystemen
•  Sorteergrijpers en shovelbakken

Bevako B.V.
Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw
tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432
www.bevako.nl of info@bevako.nl

     

•	 Huisverwarming
- C.V. ketels
- vloerverwarming
- zelfbouw c.v. pakketten
- verwarmen en koelen d.m.v. aardwarmte

•	 Tuinbouw	insTallaTies
- monorail systemen
- warmte opslag

•	 vraag	vrijblijvend	een	offerTe	aan!
Openingstijden:

Kantoor/Showroom/Afhaalmagazijn.
Dinsdag t/m vrijdag

13.30 uur tot 18.00 uur.

Nu op internet: www.rienbitter.nl

Distributieweg 36/38
Delfgauw
Tel. 015 - 256 00 15
Fax 015 - 251 01 50

eigenwijs en op maat
www.rootzmuziekschool.nl

muzieklessen   voor beginners 
en gevorderden van alle leeftijden

in Delft, Pijnacker en Nootdorp

m u z i e k s c h o l e n

eigenwijs en op maat
www.rootzmuziekschool.nl

muzieklessen   voor beginners 
en gevorderden van alle leeftijden

in Delft, Pijnacker en Nootdorp

m u z i e k s c h o l e n

HEROPENING!

KORTINGSCOUPON

15% korting
Naam

Adres

Pc & plaats

Telefoonnummer

E-mail

Bij Bloemendaal Schoenmode ontvangt u tegen

inlevering van deze kortingscoupon 15% korting.

De actieperiode loopt tot en met 22 september 2012.

* Niet in combinatie met andere kortingen en

1 bon per klant.

Openingstijden

ma 13:00u - 18:00u

di 9:00u - 18:00u

wo 9:00u - 18:00u

do 9:00u - 18:00u

vr 9:00u - 21:00u

za 9:00u - 17:00u

Vrijdagavond
koopavond

Spectaculaire en kleurrijke nieuwe collectie!

Nieuw en fris interieur!

Zeer uitgebreide heren- en dames collectie!

De koffie staat klaar!

Uitstekend advies en goede service.
Dames maten t/m 43!

BLOEMENDAAL SCHOENMODE • ACKERSHOF 25 • PIJNACKER • TELEFOON: 015- 369 26 25

Een greep uit
onze merken:

BLOEMENDAAL
SCHOENMODE

Ackershof 25   2641 DX Pijnacker   Tel.: 015 - 369 26 25   

Een stap vooruit in Kwaliteit Einsteinweg 16 - 2627 BN Delft 
Tel. 015 - 2124313 - Fax. 015 - 2120003 

www.rozemaverhuur.nl

Ook uw adres voor party- en cateringservice

BAR | RESTAURANT

PARTYCENTRUM TOUT LE MONDE

NOORDWEG 19 | 2641 AJ
PIJNACKER | TEL:(015)3699239

••••OranjeBoekje_2016.indd   26 25-03-16   15:38

ROBOTMAAIERS VOOR 
MEER VRIJE TIJD EN EEN 
MOOIER GAZON

Ieder merk is bij 
ons welkom voor 
APK, reparatie 
en onderhoud.

Kerkweg 42, 2641 GE Pijnacker
015 369 25 31   werkplaats@garagehoeke.nl

Iedereen 
verdient
een bijzonder
plekje.

www.ruseler.nl

BAR|RESTAURANT|
PARTYCENTRUM 

TOUT LE MONDE

Koningsdag 
speciaal 

driegangenmenu 

voor € 25,- 
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De 37-jarige Patrick Zoutendijk die samen met zijn partner Tanja eigenaar is 
van Partycentrum Tout le Monde aan de Noordweg nummertje 19, draagt de 
Oranjevereniging een warm hart toe. Hij ondersteunt de vereniging met van 
alles. Schenkt letterlijk en figuurlijk soep bij de Fair Trade Lunch tijdens de 
Seniorenmiddag. Schenkt prijzen voor de loterij en stelt zijn ‘home’ beschikbaar 
als er een vrijwilligersinterview met tig mensen gehouden moet worden op een 
willekeurige donderdagavond. 

Tout le Monde is een veelzijdig horecacentrum 
waar je feesten en partijen kunt houden tot een 
omvang van 350 mensen. Je kunt er ook lekker a 
la carte eten. Aan de Noordwegzijde is het grote 
restaurant dat de laatste tijd nog sfeervoller is 
ingericht dan het al was. Bij de bar zien we een 
prachtig wijnrek en ook achter de bar is het een 
en ander sfeervol vernieuwd. Tout le Monde 
heeft een schitterende eigentijdse inrichting. 
Aan de achterzijde – vanaf de Noordweg 
gezien – heb je nog een aparte zaal die 
van de grote zaal af te scheiden is. Ook die 
kleinere zaal is te gebruiken voor feestjes en 
partijtjes, maar ook voor andere doeleinden. 
Deze donderdag is de bridgevereniging BEN er 

actief en ook serviceclubs als Rotary en Probus 
maken er graag gebruik van. De Herensociëteit 
Eensgezinsheid is er weer terug. Dit is wel de 
oudste vereniging van Pijnacker! 
Je kunt met Tout le Monde echt alle kanten 
op. Niets is te gek qua feest. Het mag een 
avondparty zijn met alles erop en eraan 
maar ook een lunch of een brunch. De 
Buurtbusvereniging organiseert er altijd de 
jaarlijkse jaarvergadering waarbij ook alle 
partners zijn uitgenodigd. Eerst is er dan een 
prachtige vergadering – echt dorpse folklore 
– en daarna volgt het echte werk: een heerlijk 
warm en koud buffet van hoge kwaliteit. 
Het culinaire niveau van Tout le Monde is 

onomstreden. Je kunt er altijd geweldig eten 
en Patrick en Tanja zijn met hun team altijd 
op en top gastvrij. Ook huurdersverenigingen 
en verenigingen van eigenaren maken gebruik 
van ‘Toet’. Je kunt het zo gek niet bedenken of 
ze weten Tout le Monde te vinden. Het gouden 
DSVP-team van Dick Advocaat vierde er onlangs 
een gezellige reünie! 
Pa Koos Zoutendijk heeft een paar jaar terug 
de zaak overgedaan aan zijn zoon, maar hij is 
op meerdere fronten nog wel actief. Natuurlijk 
tijdens de jaarlijkse Haringparty die Tout le 
Monde opzet met de Armeniëclub: dan snijdt 
Koos het vlees, eh de vis. Zoutendijk senior kan 
niet stilzitten is een klusbedrijf begonnen dat 
ook ‘thuis’ actief is. Binnen wordt voortdurend 
van alles vernieuwd, maar ook buiten: na de 
renovatie van de straat is er ruimte ontstaan 
voor een prachtig terras. Patrick en zijn mensen 
hopen op een zonnige zomer. 
Tout le Monde ondersteunt de Oranjevereniging 
en heeft op Koningsdag een speciaal 
driegangenmenu voor 25 euro. Op zulke dagen 
en ook in het weekend is reserveren geen 
overbodige luxe. Zeker op zaterdag is vaak 
bommetje vol! 

TOUT LE MONDE 
ONDERSTEUNT DE 
ORANJEVERENIGING 

Patrick Zoutendijk bij het gloednieuwe terras.
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Stationsstraat 41 

2641 GJ Pijnacker 

www.notariswienen.nl 

Info@notariswienen.nl

T (015) 369 62 40

F (015) 369 22 92
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J. Ruygt 
 

Timmer- en Onderhoudsbedrijf J R 

Johan Ruygt
T: 06-11317578  | E: j.r.timmerwerken@gmail.com

Borsboom “Interieur”
Complete Woninginrichting

Showroom is 
uitsluitend op zaterdag op 

afspraak open van: 10.00 t/m 17.00 uur
Tel. 0651283793

www.borsboominterieur.nl
info@borsboominterieur.nl

Burg. GJF. Tijdemanstraat 18
2631 RG NOOTDORP

De Borstelman maakt uw terras/straat weer 
schoon en veilig.

Nodig De Borstelman uit. Klaar met die uitglijders? Of gewoon  behoefte aan een fris 
terras zonder groene aanslag? De Borstelman het is er nu tijd voor! 

Maakt uw terras/straat weer schoon en veilig. Bel nu de Borstelman! 
Kijk op de website www.deborstelman.nl. Stuur een e-mail naar

 info@deborstelman.nl of nodig ons uit: 085-040745

Let op: Duurzaam! Geen gebruik van hogedruk spuit!

CODE ORANJE AFGEGEVEN DOOR
DE BORSTELMAN.NL

Nodig De Borstelman uit!
Telefoon: 085 - 0407 456

Boezemweg 21, Pijnacker
info@deborstelman.nl
www.deborstelman.nl

Steen, beton, hout, veel ondergronden zijn gevoelig voor alg en 

mos. Zeker wanneer kou en vocht hun intrede hebben gedaan, is 

groene aanslag een groot probleem. Jaarlijks belanden meer dan 

24.000 in het ziekenhuis vanwege een val door uitglijden, aldus 

Paul van der Spek. Van der Spek, oftewel ‘De Borstelman’, heeft 

een bedrijf in duurzame verwijdering van groenaanslag.

De Borstelman reinigt met 

een gepatenteerde borstel-

techiek opritten, stoepen, 

vlonders en terrassen zonder 

ze te beschadigen. “En zonder 

gebruik van chemicaliën”, 

benadrukt Van der Spek. “Het 

is heel simpel: de borstels 

doen het werk. Het enige toe 

te voegen bestanddeel om 

een goede werking van de 

reinigingsproces te realiseren, 

is water. Chemicaliën of 

reinigingsmiddelen worden 

niet gebruikt. Beplanting 

rondom een oprit, tuinpad of 

terras loopt zo nooit schade 

op. Tevens wordt het milieu 

niet aangetast op deze 

manier. De Borstelman 

garandeert een milieuvriende-

lijke aanpak, die overal veilig 

toepasbaar is.” Maar daar 

hebben we toch gewoon een 

hogedrukreiniger voor? “Nee, 

dat is een groot misverstand”, 

aldus Van der Spek. “Het 

gebruik van een hogedruk-

reiniger raden wij sterk af. 

Je be schadigt tegels en hout 

juist met een hogedrukreiniger.

Borstelmachine 

De Borstelman gebruikt voor 

de reiniging van vlonders, 

terrassen en tegels een 

speciale borstelmachine. 

De machine is volgens Van 

der Spek dé oplossing voor 

vergrijsde en spekgladde 

ondergronden: Terrassen en 

verhardingen die al jaren niet 

zijn onderhouden komen 

als nieuw tevoorschijn. Ook 

onkruid wat zich in de voegen 

bevindt, wordt door De 

Borstelman verwijderd. 

Zo sla je twee vliegen in één 

klap!” De reacties van mensen 

zijn altijd positief. Van der 

Spek snapt dat wel. “Het 

resultaat is gewoon verbluf-

fend”, zegt hij. Zowel particu-

lieren, als bedrijven in de regio 

Rotterdam en Den Haag 

kunnen vertrouwen op de 

diensten van De Borstelman.

Nodig De Borstelman uit

Klaar met die uitglijders? Of 

gewoon behoefte aan een fris 

terras zonder groene aanslag? 

De Borstelman het is er nu tijd voor!

Maakt uw terras/straat weer schoon en veilig

Bel nu 
de Borstelman!

Kijk op de website 

www.deborstelman.nl
Stuur een e-mail naar 

info@deborstelman.nl 
of nodig ons uit: 

085-0407456.
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PROGRAMMA KONINGSDAG 2019 
ORANJEVERENIGING NOOTDORP

Nootdorp maakt zich op voor oergezellige Koningsdag 2019
Koningsdag, dit jaar op zaterdag 27 april, zal weer plaatsvinden op het speciale evenemententerrein rond de speeltuin aan de Wolverlei. 
De bekende onderdelen van het programma zullen niet ontbreken: de kinderkleedjesmarkt, springkussens, waterballen lopen op de vijver, 
Pannavoetbaltoernooi, optredens door Harmonie Nootdorp, Shantykoor Schiehaven, DJ Marsie, De Band D.I.S.C.O. en andere lokale artiesten op de 
podia, eten en drinken. Ook Scouting Nootdorp en Sportstudio Sansi zullen weer van de partij zijn. 
Nieuw dit jaar voor de kinderen is het Bungeejump Trampoline springen.

10:30 - 10:40 uur Opening van Koningsdag op het grote podium
10:30 - 11:30 uur Koffie, thee, limonade en Oranjebitter
10:40 - 17:00 uur Springkussens
10:40 - 16:00 uur Kinderkleedjesmarkt
10:40 - 16:00 uur Activiteiten door Scouting Nootdorp
10:40 - 16:00 uur Demonstraties Korfbal door Korfbalvereniging LYNX
10:15 - 10:45 uur Inschrijven Nootdorps Pannavoetbaltoernooi
11:00 -   einde toernooi

Nootdorps Pannavoetbaltoernooi
11:00 - 16:00 uur
Super Bunjeejump Trampolines
11:00 - 16:00 uur 
Schminken
11:00 - 16:00 uur
Over het water van de vijver lopen
11:00 - 16:00 uur 
Kids Art Factory: spelen en knutselen

Grote podium
 
10:30 - 10:40 uur Opening van Koningsdag op het grote podium
10:40 - 11:30 uur  Koffieconcert Harmonie Nootdorp (voor het 

podium)
11:30 - 12:45 uur Shantykoor “Schiehaven” uit Pijnacker
12:45 - 13:30 uur DJ Marsie - opening van het podiumprogramma
13:30 - 14:00 uur  Zumba demonstratie (klein en groot) door 

Sportstudio Sansi
14:15 - 14:45 uur Optreden door Simone Peschel
15:00 - 18:00 uur Coverband D.I.S.C.O., afgewisseld door DJ Marsie
18.00 –18.30 uur  Spectaculaire afsluiting door DJ Marsie

Kleine podium
 
11:30 - 16:00 uur  Afwisselend poppenkast en Mini-DJ
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ORANJEPROGRAMMA DELFGAUW 

Het Oranje Comité Delfgauw heeft rondom Koningsdag 
weer een geweldig mooi feestprogramma in de 
aanbieding. Hier een overzicht met toelichting van de 
festiviteiten op en rond het Bart Dekkerveld.

Donderdag 25 april
20:00 – 24:00 Klaverjassen. Deelname €3,50 per persoon.

Vrijdag 26 april
20:30 – 00:30 Feestavond – Disco met DJ Remy. Toegang is gratis.

Zaterdag 27 april
08:00    Reveille door Oud-Delfgauw/Klein-Delfgauw/

Emerald met versterkte muziek
10:00 – 10:30 Aanmelden voor de optocht in de tent.
10:30 – 11:30  Start van de optocht. Het thema van dit jaar is 

’Cowboys & Indianen’. Na afloop van de optocht is 
er voor alle deelnemers een lekkere verrassing.

12:00 – 12:30 Prijsuitreiking optocht.
13:00 – 13:30  Loterij. U kunt tot 13:00 op vertoon van uw 

programmaboek een lotnummer krijgen.
14:00 – 16:30  Spelletjesmiddag voor kinderen tot 12 jaar. Kaarten 

voor de spellen zijn tot 16:00 te verkrijgen in de 
tent. Meedoen is gratis! 

16:30 – 19:30 Kinderdisco met DJ Remy. Toegang is gratis.

Zondag 28 april
14:00 – 20:00 Familiedag met live optreden van Alpha Female. 

Maandag 29 april
14:00 – 17:00  Kinderbingo – Een bingokaart kost €0,50, voor de 

super-bingo kost een kaart  €1,00
20:00 – 24:00 Bingo – Een bingoboek kost €10,00

Woensdag 1 mei
13:00 – 17:00 Hutten bouwen & cupcakes versieren.

Donderdag 2 mei
14:00 – 16:00 Viswedstrijd
19:00 – 22:00 Bier & Spijker slaan

Vrijdag 3 mei
20:00 – 00:00 Pubquiz. Deelname is gratis.

Zaterdag 4 mei
08:00 – 12:00 Rommelmarkt
14:00 – 17:00 Kelnerrace, deelname vanaf 18 jaar
20:30 – 00:30  Feestavond -  Band in de tent met dit jaar de band 

Het Kabinet. Toegang is gratis
   Let op: tent open vanaf 20:15 i.v.m. 

Dodenherdenking



 39ORANJEVERENIGING PIJNACKER Programma 2019

WERK AAN DE WINKEL 
IN OUDE LEEDE
Op Koningsdag wordt er aan Oude Leedeweg 62 
hard gewerkt. Buurthuis ’t Oude Laarsje is voor de 
gelegenheid door Oranjecomité Oude Leede omgetoverd 
tot een uitzendbureau. Bezoekers ontdekken op de 
beroepenmarkt met behulp van verschillende klussen, 
coaches en testen waar hun talent ligt. 

Beroepen
Het voltallige B&W opent de festiviteiten om 14:00 uur met het 
hijsen van de vlag. Daarna kunnen alle basisschoolkinderen meedoen 
aan de ‘beroepenmarkt’. Je wordt ingedeeld in teams en probeert 
verschillende beroepen uit. Hoe goed verzorg jij de dieren in de 
dierentuin. Of ben je beter in het blussen van brandjes? Voor iedere 
deelnemer is er na afloop een loonzakje en als jouw team de meeste 
klussen goed heeft afgerond, verdien je een heus contract.

Test je skills
Om te weten te komen hoe jij functioneert onder tijdsdruk kun je 
meedoen aan KRAAK DE CODE. Deze ‘test’ is voor kinderen vanaf 
de middelbare school en duurt maximaal een uur. Twee teams van 
minimaal drie en maximaal zes spelers nemen het tegen elkaar op. 
Wie de code binnen een uur als eerste kraakt, wint! Er wordt een ronde 
gespeeld van 16:00-17:00 en een ronde van 17:00-18:00.
Een vaste hand en scherp oog kunnen getest worden door iedereen 
vanaf de middelbare school in de schiettent. Iedereen die daar te jong 
voor is, kan zijn motoriek en fitheid trainen op twee springkussen. En 

de hele middag kun je ook wat danspasjes of songteksten uitproberen 
op de muziek die gedraaid wordt.

Pauze
Natuurlijk is er ook gedacht aan de nodige pauzes tussen alle 
bedrijvigheid door. De bbq serveert vanaf 14:00 heerlijke broodjes 
hamburger, kebabburger of een portie sateh. Daarnaast zijn er twee 
vegetarische gerechten aan het menu toegevoegd: pita falafel en 
samosa! Koude drankjes, tosti’s en andere lekkernijen ontbreken ook 
niet. 

Gelukszoeker
Of je nu wel of niet weet wat je worden wil als je groot bent, wel of 
niet bepaalde skills bezit, wel of geen teamspeler bent: om 18:30 uur 
kunnen jong en oud geluk zoeken in drie rondes bingo. 

Bezoekers
De toegang is gratis. 
Geef je wel voor 26 april op bij Corine Gravesteijn als je deel wilt 
nemen aan de ‘beroepenmarkt’. Stuur een email met je naam 
en leeftijd naar corineg80@gmail.com. Alle basisschoolkinderen 
verzamelen op 27 april om 13:30.

Geef je, individueel of met meerdere deelnemers, ook vooraf op voor 
KRAAK DE CODE bij Corina van der Ende door een briefje in de bus te 
doen met je naam en je leeftijd aan Oude Leedeweg 93a of te mailen 
naar c.vanderende@xs4all.nl of te bellen naar 06-46644800.

Vragen over de festiviteiten kun je sturen naar Inger Spee, secretaris van Oranjecomité Oude Leede, via ingerspee@hotmail.com. Tot ziens!
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