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Het is alweer vier jaar geleden! Dat besef je wanneer 
je deze krant weer leest. Vier jaar geleden hadden 
we een succesvolle feestweek met na de officiële 
opening de Gondelvaart. Ook dit jaar is dat de  
klassieke opening van de feestweek in Eemnes.
 
We zijn in Eemnes rijk, met de verschillende  
festiviteiten die er door het Feestcomité voor ons 
worden georganiseerd. Of het nu Koningsdag is,  
of dit jaar de succesvolle 5 mei-viering, de mannen 
en vrouwen van het comité weten ons elke keer 
weer te verwennen met een mooi en gevarieerd 
programma. Ook dit jaar wordt weer veel uit de 
kast gehaald om de Eemnessers en onze bezoekers 
een ouderwets degelijk en gezellig programma  
te bieden. Met bekende elementen, maar ook 
vernieuwend. In deze feestkrant leest u wat in de 
komende tien dagen allemaal staat te gebeuren.

Het mooie is dat het programma gericht is op de 
verschillende doelgroepen in onze samenleving. 
Van gewoon met elkaar gezellig een biertje drinken, 
een avondje bollen of een cultureel uitstapje.  
Het wordt u allemaal aangeboden en zo is er voor 
jong en oud (en alles daartussen) altijd wel wat 
leuks te vinden. Eemnes kan die 10 dagen weer 
genieten van het samen zijn, de gemeenschapszin 
en de verschillende acts. Een echt feest voor heel 
Eemnes dus! 

Ik verheug me op de spectaculaire opening op 
vrijdag. Natuurlijk reken ik tijdens de Gondelvaart 
op een groot aantal deelnemers die hun vaartuig 
op de meest mooie, ludieke of ontroerende wijze 
zullen versieren. Hopelijk met ons gunstig gezinde 
weergoden, zodat allen die niet meevaren langs de 
kant staan om te genieten. 

Bijzonder gaaf is wel dat de Grand Depart van de 
Tour de France in Utrecht de inspiratie voor een 
aantal Eemnesser wielerfanaten is geweest om het 
Criterium dé Eemnes te organiseren. Mooi als dat 
wellicht het begin van een jaarlijkse traditie kan 
gaan worden. Dus voor de deelnemers veel succes 
en ik reken op veel toeschouwers om de wielrenners 
hartstochtelijk aan te moedigen in hun strijd om de 
groene poldertrui. 

Voor mij persoonlijk is het ook een beetje feest,  
ik mag in september inmiddels al tien jaar lang uw 
burgervader zijn. En ook na tien jaar blijft dat nog 
steeds boeiend! 

Door alle festiviteiten zal Eemnes soms wat lastig 
bereikbaar zijn of zult u soms ongevraagd van de 
muziek kunnen meegenieten, maar ik reken als 
vanouds op uw begrip. Samen maken we er vast 
weer een heel mooi feest van! 

Rest mij de mannen en vrouwen van het Feest-
comité en alle vrijwilligers die zich weer belangeloos 
inzetten hartelijk te danken voor hun vele werk, 
hun inzet en betrokkenheid bij ons Eemnes. Hulde 
voor jullie inzet en geniet!

Roland van Benthem
Burgemeester van Eemnes



Vrienden
Feestweek

van de



ALGEMENE INFORMATIE
KAARTVERKOOP
Maandag 7 september van 19:00-21:00 uur in de Hilt, Hasselaarlaan 1C
Per persoon maximaal 6 kaarten per activiteit.

De volgende kaarten zijn in de voorverkoop te koop:
Ochtendwandeling Zaterdag 12 september € 5,00
Q-Music The Party Zaterdag 12  september € 15,00
Kort en Kleinkunst Festival Donderdag 17  september € 15,00 (incl. drankje in de feesttent)
Feestavond The Green Edition Vrijdag 18  september € 7,50
Hermes House Band  Zaterdag 19  september € 15,00
Indien er na de voorverkoop nog toegangskaarten resteren, zijn deze vanaf vrijdag 11 september bij de  
consumptiebonnenverkoop in de feesttent te koop. 

KOM OP DE FIETS
De feesttent vindt u op de bekende, vertrouwde plek op het Evenementenplein aan de  
Wakkerendijk/Vaartsteeg. Vanwege de minimale parkeerplaatsen, verzoeken wij u om lopend  
of met de fiets te komen. De politie zal fout geparkeerde auto’s bekeuren.

TENTREGLEMENT
- Betreden van de tent en het omliggende terrein is op eigen risico.
- In de tent mag niet gerookt worden.
- Deelnemen aan activiteiten is op eigen risico.
- Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
- Voor eventuele calamiteiten is de EHBO aanwezig.
- Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.
- De feesten op zaterdagavond zijn alleen toegankelijk voor personen van 16 jaar en ouder,  
 op vrijdagavond voor 14 jaar en ouder. De deurdienst kan om legitimatie vragen.
- De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van en/of vernieling aan 
 uw eigendommen.

NIEUW!
Het Feestcomité gaat 
met haar tijd mee! 
Naast het Facebook-  
en Twitteraccount is  
er nu een heuse 
Feestcomité-app. In  
de app zijn onder  
andere het programma, 
nieuwtjes en foto’s te 
vinden. Ga naar de 
Appstore en download 
‘Eemnes Feest app’ 
nu gratis. Blijf op de 
hoogte en mis niets!

#Feestweek is begonnen! #Eemnes

INFO PROGRAMMA PLATTEGROND
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Beste inwoners van Eemnes,
Vrijdag 11 september
5 Gondelvaart en spectaculaire  

 opening van de Feestweek

5 Weidediner

Zaterdag 12 september
5 Open Monumentendag 

7 Ochtendwandeling

7 Ringsteken op het losse paard

7 Ringsteken open trekker

7 Eemnes Monkey Town

7 Prutmarathon

7 Touwtrekken

7 Prijsuitreiking

7 Muziek in de tent

7 Q-Music The Party

Zondag 13 september
9 Fietstocht Natuurlijk Eemnes

9 Criterium dé Eemnes

9 Handshake Daddies

Maandag 14 september
11 Seniorendag 60+ 

 Grijs, Groen en Geel!

Dinsdag 15 september
11 Workshopavond 

Woensdag 16 september
11 Kindermiddag

11 De ‘Ren je Rot’ show

11 Boltoernooi

Donderdag 17 september
12 Kort en Kleinkunst Festival 

Vrijdag 18 september
14 The Green Edition ft. DJ Weslo

Zaterdag 19 september
14 Viswedstrijd in de Vaart

14 Pluimvee demonstratie

14 Optocht

15 Vlaaien Raaien

15 Sterkste jongen/meisje

15 Eieren gooien

15 Prijsuitreiking

15 The Hermes House Band

Zondag 20 september
15 Solex gezelligheidsrit

15 Afsluitende middag

15 Veiling

Het is zover! Na een zeer geslaagde en onverwachts zonnige Konings- en Bevrijdingsdag is het 
hoogtepunt van dit Eemnesser feestjaar aangebroken. We staan aan de vooravond van een  
10-dagen durende Feestweek die op vrijdag 11 september zal losbarsten. Rondom het thema  
‘Natuurlijk Eemnes’ staan er tal van feesten en activiteiten, voor jong en oud, geprogrammeerd  
in en rondom de feesttent op het Evenementenplein. In deze extra feestkrant vindt u het complete 
programma van de Feestweek inclusief benodigde informatie. Kijk voor meer informatie op  
www.feestcomite-eemnes.nl of mail naar info@feestcomite-eemnes.nl. Meld u ook aan voor onze 
Facebookpagina om op de hoogte te blijven voor het meest actuele nieuws. Ook zullen hier de  
foto’s van de activiteiten geplaatst worden. 

De Feestweek kan niet gerealiseerd worden zonder de financiële steun van onze hoofdsponsors,  
die ik vanaf deze plek graag wil bedanken: Café Staal, Drukkerij Image Team, Wester Campagne & 
Van Breemen, Voltech Elektrotechniek, Vrienden van de Feestweek, Rigter Handelsonderneming, 
Beautycare Human Touch, Bouwbedrijf Van der Wardt, DKS Eemnes Schildersbedrijf, Kees Calis 
Verhuur, Koot Peugeot en Partyverhuur De Wit. Daarnaast zijn er natuurlijk die vele vrijwilligers en 
andere betrokkenen die de Feestweek mede tot een succes maken. Allemaal heel hartelijk dank!

Wij hopen dat er programmaonderdelen zijn die u aanspreken en hopen u dan ook te mogen  
begroeten tijdens één, of misschien wel tijdens alle activiteiten. Hopelijk zijn de weergoden ons  
ook tijdens de feestweek goed gezind!

Namens Stichting Feestcomité Eemnes,
Tamara Jongerius (voorzitter)

GEVELGEDICHTEN
In een voorgaande feestweek is er een ware tuintaferelen-hype 
ontstaan in ons dorp rondom het uitbeelden van spreekwoorden 
en gezegdes in de voortuin. In navolging van dat succes vragen we 
deze feestweek om in uw voortuin of aan de gevel van uw huis een 
gedicht over de natuur te plaatsen. Alles mag hierbij en iedereen mag 
meedoen. U mag zelf een gedicht schrijven of een bestaand gedicht 
gebruiken/opzoeken. Het gedicht mag bijvoorbeeld gaan over het 
landschap, bomen en planten of dieren -of uw eigen interpretatie van 
natuur. Het mag een klein bordje aan de weg zijn of uw hele gevel 
beslaan. Het mag kort zijn of lang, grappig of serieus. Een deskundige 
jury onder leiding van dorpsdichter Gerard Wortel zal tijdens de 
feestweek de gedichten beoordelen en prijzen uitreiken in verschillende 
categorieën. 

We hopen dat Eemnes vanaf begin september steeds voller hangt 
met prachtige gedichten die ons alvast in de sfeer brengen voor de 
feestweek. Meer informatie over de spelregels en hoe u deelneemt 
aan de wedstrijd vindt u op www.feestcomite-eemnes.nl.

Stichting Feestcomité Eemnes 2015 3





In het schemerdonker start om 20.30 uur de immens populaire  
gondelvaart. Tientallen vaartuigen die in het teken van het thema van 
de Feestweek ‘Natuurlijk Eemnes’ of de actualiteit staan, varen door  
de Vaart richting de feesttent. Een deskundige jury beoordeelt de deel-
nemers op onder andere originaliteit en uitvoering. Rond 23.00 uur is 
de prijsuitreiking in de tent.

Neem voor deelname de onderstaande voorwaarden in acht:
- De gondel moet door de Vaart kunnen varen.
 Let dus op dat deze niet te breed is.
- Deelnemers onder de 14 jaar mogen alleen meedoen onder 
 begeleiding van een volwassene.
- Er mogen geen afgesloten vaartuigen meedoen.
- Geen drankmisbruik.
- Geen gasflessen aan boord.
- Geen open vuur zoals een vuurkorf of barbecue.
- Er dienen twee zaklampen aan boord te zijn.
- Er dient rekening gehouden te worden met de geluidsnormen 
 van het Stiltegebied. Kijk op www.feestcomite-eemnes.nl voor  
 meer informatie
Deelname: Gratis. Op eigen risico.
Opgeven: Om 18:00 bij de Vaart, ter hoogte van de eerste dwarsweg 
(te bereiken via de Volkersweg, langs het marinegebouw). 

Als alle gondels de feesttent bereikt hebben, zal aan de achterkant van 
de tent, in de Vaart de Feestweek officieel geopend worden met een 
spectaculaire show. Kom en laat u verrassen! 

Na de gondelvaart en de officiële opening zal de in Eemnes 
welbekende band Loos Alarm de feesttent op z’n kop zetten met  
herkenbare Nederrock afgewisseld met de nodige meezingers en  
ballads. Samen proosten we op de aftrap van deze feestweek. 
Ook kunt u in de tent terecht voor de aankoop van kaarten die  
u nog niet in de voorverkoop heeft kunnen kopen. 

Jaarlijks organiseert de Historische Kring Eemnes in samenwerking 
met de eigenaren van de betreffende gebouwen en met steun van  
het gemeentebestuur de Open Monumentendag in de gemeente 
Eemnes. Het wordt een dag met nieuwe onderwerpen, en als het 
weer meewerkt, wordt het een prachtige dag. Het thema is dit jaar 
“De Kunst van het Ambacht”. Dat is de reden waarom voor deze 
gelegenheid wagenmaker Toon Wortel (Wakkerendijk 6) en smid Jaap 
Eek (Wakkerendijk 9) hun werkplaatsen zullen openstellen en hun 
ambachtskunsten zullen vertonen. De werkplaatsen liggen tegenover 
elkaar en met herkenbare aanwijzingen vanaf de straat zijn ze zeker 
te vinden. In principe zijn zij bezig tussen 11.00 en 15.00 uur. Van de 
kerken in de gemeente zijn de H. Nicolaaskerk (Wakkerendijk 60) en 
de voormalige Pieterskerk “het Dikke Torentje” (Wakkerendijk 49) en 
de Grote of Nicolaaskerk (Kerkstraat 1) tussen 11.00 en 16.00 uur te 
bezichtigen. Gedurende een groot deel van de openstelling zal  
orgelspel klinken in de beide Nicolaaskerken. Daarnaast zal het  
Eemnesser Klokkenluidersgilde de klokken laten beieren gedurende  
10 minuten: vanaf 11.00, 13.00 en 15.00 in het Dikke Torentje, vanaf 
12.00 en 14.00 uur in de Grote Kerk. 

Als nieuwe attractie zal ook de toren van de Grote of Nicolaaskerk  
aan de Kerkstraat zijn te beklimmen tussen 11.00 en 15.30,  
met uitzondering van de tijd dat de luidklokken bediend worden  
(12.00 en 14.00 uur). Het toren beklimmen is jaarlijks een groot succes 
op Koninginnedag, c.q. Koningsdag. Naar aanleiding van vragen van 
verschillende kanten om bij andere gelegenheden de toren open te 
stellen, is hier gevolg aan gegeven. Open Monumentendag is daarvoor 
een passende gelegenheid om dit eeuwenoude monument eens te 
bekijken. Het uitzicht is bij mooi weer overweldigend.

Het gemaal in de Eemnesservaart (Korte Maatweg 5) wordt die dag 
wederom door het Waterschap van 11.00 tot 16.00 uur opengesteld.  
De oude machines worden regelmatig in werking gezet en deskundigen 
 zullen uitleg geven over deze installatie die tot een van de oudste 
elektrische gemalen in Nederland behoort. Ook wordt een film in het 
gemaal vertoond en uitleg gegeven over polder- en waterbeheer.

De Oudheidkamer is deze dag geopend van 11.00 tot 16.00 uur  
(normaal elke zaterdag 14.00 tot 16.00 uur). De tentoonstelling  
“Ocrietfabriek 1939-2008” zal dan nog zijn te zien.

De Blommenhoeve organiseert in samenwerking met PartyZ.nl een 
uniek event: het Weidediner 2015. In de polder van Eemnes schotelt 
Jan-Dirk Zonnenberg u en uw gasten een heerlijk diner voor.
Onder toeziend oog van een rustgevende kudde Gasconnes gaan we 
aan de slag met mooie en pure ingrediënten en bereiden hiermee 
typisch Italiaanse gerechten; wat dacht u van een cappuccino van vers 
geplukt eekhoorntjesbrood en vitello tonato van biologisch kalfsvlees 
van het Gasconne rund. Het diner bestaat uit meerdere tapasachtige, 
kleine gerechtjes zodat u volop gelegenheid heeft om te praten met 
elkaar. De genodigden zijn zeer divers uit Eemnes en omgeving.
De kosten voor deelname zijn 65 euro p.p., inclusief wijn en tafelwater.
Deelnemen? Laat er geen gras over groeien en meld u vandaag aan. 
Het Weidediner is natuurlijk ook een excellente gelegenheid om uw  
relaties uit te nodigen en in een ontspannen sfeer over koetjes en 
kalfjes te praten...

VOL = VOL  er is plek voor 80 personen
 
Aanmelden! Mail uw naam en het aantal naar info@deblommenhoeve.nl 
en u ontvangt van ons een bevestiging en een factuur.

Zaterdag 12 septemberVrijdag 11 september

GONDELVAART EN SPECTACULAIRE OPENING
20.30 - 1.00 uur

WEIDEDINER
GASTRONOMISCH EVENT IN ITALIAANSE SFEREN

17.00 - 20.00 uur

OPEN MONUMENTENDAG
Diverse tijden
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“ KLANTVRIENDELIJK – DESKUNDIG – BETROUWBAAR”

Speciale Feestweek actie!
Tijdens de Feestweek kunt u bij Partyverhuur de Wit  

een weekend lang een biertap met 20 liter bier winnen! 

Ga naar onze Facebook pagina, deel of like het speciale 

Feestweek bericht en win de biertap mét 20 liter bier! 

*Deze actie is geldig tijdens de Feestweek

Partyverhuur de Wit 
voor al uw feesten en partijen 



Bij het krieken van de dag genieten van een opkomende zon middenin 
de prachtige polder van Eemnes, tussen de buitelende kieviten,  
kwetterende leeuweriken en alarmerende grutto’s, onder het genot van 
een ontbijtje… Hebben we uw aandacht te pakken? Dan nodigen we  
u graag uit voor een ochtendexcursie om 7.00 uur ’s morgens, waarbij 
u wordt meegenomen door een gids die u wijst op overvliegend vogel-
schoon en al het levend grut wat voorbij komt op de vroege morgen. 
En om de innerlijke mens op dit vroege uur tevreden te houden,  
onderbreken we de excursie voor een overheerlijk ontbijt op de  
zomerdijk waar u kunt genieten van een opkomende zon in een van 
Neerlands best bewaarde open polderlandschappen!

Kom (op de fiets) naar het einde van de Corsrijkseweg (tegenover 
Loonbedrijf Post, Meentweg 97A de polderweg in, door tot aan de 
slagboom), waar de twee uur durende excursie zal starten. Denk aan 
een winddichte jas, goede schoenen en natuurlijk een verrekijker! 

Toegang: Kaarten à € 5,- (inclusief ontbijt) zijn verkrijgbaar in de  
voorverkoop of tijdens openingstijden in de feesttent. Er is slechts 
plaats voor 25 deelnemers. Bij meer animo wordt mogelijk een  
tweede of derde groep gestart onder leiding van een andere gids.

Het altijd zo spectaculaire ringsteken op het ongezadelde paard mag 
tijdens deze Feestweek niet ontbreken! Dit evenement vindt plaats op 
één van de weilanden naast de Vaartsteeg, achter de feesttent. Het 
publiek kan alles vanaf de Vaartsteeg prachtig aanschouwen. Er wordt 
gestreden in twee categorieën, de categorie paarden en de categorie 
pony’s. Prijzen zijn er voor de nummers 1 t/m 3 in beide categorieën. 

Let op: per paard één deelnemer.
Deelname: Gratis. Op eigen risico.
Opgeven: Bij de Vaartsteeg vanaf 9.30 uur.

Een nieuw spectaculair onderdeel in Eemnes, begonnen met 
ringsteken op een paard en in dorpen om ons heen uitgevoerd met  
een Cabrio, het ringsteken op een open trekker. Wie kan het beste 
ringsteken op een open trekker? Is het een lokale loonwerker die elke 
dag op de trekker zit, een boer uit het dorp of gewoon iemand die uit 
liefhebberij een trekker in de schuur heeft staan? 

De open trekker moet verzekerd zijn en meedoen is op eigen risico en 
je dient in het bezit te zijn van een trekkerrijbewijs.

Deelname: Gratis. Op eigen risico.
Minimale leeftijd: 16 jaar.
Opgeven: Bij de Vaartsteeg vanaf 10.30 uur.

Speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar wordt de feesttent op deze  
middag omgebouwd tot een eigen Eemnesser MonkeyTown compleet 
met een Minigolf, een Ballenbad een brandweer Springkussen, een  
opblaasbaar Dartbord en een Multplay Dolfijn. Kom klimmen en  
klauteren alsof je een echt aapje bent.

Deelname: Gratis. Op eigen risico.
Minimale leeftijd: 6 jaar.

Ben je aan een echte uitdaging toe, doe dan mee aan de prutmarathon: 
een hardloopwedstrijd van 2 of 4 kilometer door weilanden, modderige 
sloten en ondiepe vaarten. De tocht is loodzwaar en de bagger zit tot in 
je oren! Zeker niet geschikt voor watjes.  

Er zijn drie leeftijdscategorieën: 12 t/m 15, 16 t/m 40 en ouder dan 
40 jaar. Het dragen van schoenen is verplicht, je moet goed kunnen 
zwemmen en in een goede gezondheid verkeren. Start en finish zijn 
bij de Vaartsteeg. Na afloop staat de brandweer klaar voor een frisse 
douche met de brandslang.

Deelname: Gratis. Op eigen risico.
Minimale leeftijd: 12 jaar.
Opgeven: Bij de Vaartsteeg vanaf 12.00 uur.

Sterke en sportieve Eemnessers opgelet! 

Weer opgedroogd van de prutmarathon? Vanaf 15.00 uur kun je je 
tegenstanders een nat pak bezorgen bij het touwtrekken over de We-
tering. Probeer je tegenstanders in het water te trekken maar blijf zelf 
zo lang mogelijk droog! Maak een team samen met vrienden, klasge-
noten, de buren of met je sportvereniging en daag elkaar uit! Er is een 
heren- en een damescompetitie, elk team moet uit zes heren of zes 
dames bestaan. Voor het winnende team staat een glimmende Eem-
nesser bokaal en natuurlijk de eeuwige roem klaar! Laat zien wie de 
sterkste is en word onsterfelijk in de historie van Eemnes! 

Deelname: Gratis. 
Minimale leeftijd: 16 jaar. 
Opgeven: Bij de Wetering vanaf 14.30 uur.

In de tent worden prijzen uitgereikt aan de winnaars van alle  
onderdelen van deze dag.

Aan het einde van de middag verzorgt DJ Michiel een gezellige,  
veelzijdige noot terwijl u nog wat drinkt in de tent of bijkomt van  
een activiteit.

Q-Music The Party staat garant voor een onvergetelijke avond met als 
toetje live ‘Het Foute Uur’ in de feesttent. Er zal een indrukwekkende 
DJ booth met led decor verschijnen en er hangen grote schermen in  
de tent waar video’s op te zien zijn. Ook is er een bekende radio-DJ  
van Q-Music aanwezig die de 
avond zal begeleiden. Dat wordt 
meelallen met ‘Het Foute Uur’ en 
swingen op hits van toen en nu. 

Leeftijd: Vanaf 16 jaar.
Toegang: Kaarten à € 15,- 
zijn verkrijgbaar in de 
voorverkoop of tijdens 
openingstijden in de feesttent.

Zaterdag 12 september

OCHTENDWANDELING
7.00 - 9.30 uur

PRUTMARATHON
13.00 - 15.00 uur

TOUWTREKKEN
15.00 - 16.00 uur

PRIJSUITREIKING
17.00 uur

MUZIEK IN DE TENT
16.00 - 18.00 uur

Q-MUSIC THE PARTY
20.30 - 01.00 uur

RINGSTEKEN OP HET LOSSE PAARD
10.00 – 11.00 uur

RINGSTEKEN OPEN TREKKER
11.00 - 12.00 uur

EEMNES MONKEYTOWN
12.00 - 16.00 uur
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Maandag 
14 septemberZondag 13 september

FIETSTOCHT NATUURLIJK EEMNES
10.00 – 15.00 uur

CRITERIUM DÉ EEMNES
14.00 – 17.00 uur

HANDSHAKE DADDIES
16.00 – 19.00 uur

SENIORENDAG 60+
GRIJS, GROEN EN GEEL! 

13.30 - 20.00 uur

Fiets langs de grenzen van Eemnes en laat u onderweg verrassen door de bijzondere natuur. In samen-
werking met heel veel gastvrije Eemnessers komt u op deze zondag op plekjes waar u normaal misschien 
niet zo snel komt (of mag komen). Ook zijn er onderweg verhalen te horen over hoe bijzonder de  
Eemnesser natuur nu eigenlijk is.

U kunt kiezen uit drie verschillende routes van ca. 11, 13 en 18 kilometer. Op elke route zijn 6 tot 8 stop-
plaatsen waar even kunt genieten van een echt Eemnesser natuurmomentje.

De route van 11 km is speciaal geschikt voor (groot)ouders met (klein)kinderen en komt onder andere 
langs het spookbos, het dierenpension, het natuurspeelbos en een echte boerderij!

De andere twee routes voeren grotendeels door onze prachtige polder en de natuurmomenten onderweg 
helpen u om dit vertrouwde gebied nog beter te beleven. De route van 18 kilometer voert zelfs door  
gebied wat speciaal (en eenmalig) is opengesteld voor deze fietsroute. 

De routes zijn ook te combineren waardoor het mogelijk is om ze alledrie te fietsen in een ronde van ca. 30 
kilometer. Wij raden echter aan om maximaal twee rondes samen te voegen en zo ook nog voldoende tijd 
over te houden om te genieten van de verschillende natuurmomenten onderweg. Ook zijn er op elke route 
Horeca stops opgenomen om even bij te tanken (voor eigen rekening).

Het is ondoenlijk om alle stops aan te doen dus zullen er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden op 
deze morgen. Stopt u in de polder om door een verrekijker die ene bijzondere vogel te spotten of gaat u 
toch voor de kop koffie in de theetuin? Gaat u voor een bliksembezoekje aan de boerderij of loopt u liever 
een minironde boerengolf. Luistert u graag naar het verhaal van het sluisje of loop je een keer bij het 
Dierenpension naar binnen. Eindelijk te weten komen wat er in het ‘Valse Bosje’ zit of breng je liever een 
bezoek aan het natuurtheater? Zware beslissingen!

De start is vanaf 10.00 uur vanuit de feesttent. Hier treft u informatie over de routes en de stops. U krijgt 
van ons ook een routekaart met info mee voor onderweg.

Nieuwsgierig geworden? Op onze website kunt u alvast meer info vinden over de fietsroute en andere 
onderdelen van de feestweek. Kijk op: www.feestcomite-eemnes.nl

Deelname: Gratis.
Meenemen: Leuk gezelschap, een fiets en mooi weer.

Eemnes is een evenement rijker. Wat voor evenement! Doordat de Tour de France Eemnes niet wilde 
aandoen in hun routeboek, zijn de Eemnesser Tour rijders bij elkaar gekomen en hebben besloten om 
tijdens de feestweek een rondje om de kerk te organiseren. Eemnes zal voor deze dag in het teken staan van 
een wielerwedstrijd om de grote kerk van Eemnes en langs de feesttent. Grote Eemnesser namen als Rigter, 
Blom, Van der Wardt, Fennema, Van Wegen, Stalenhoef en niet te vergeten Eek en vele anderen zullen de 
piste betreden en strijden om de eerste “groene polder trui”. Er zal op drie verschillende niveaus gereden 
worden, te weten snel, sneller, snelst. In de voorbereiding naar deze wedstrijd toe zijn er tijdritten gereden 
om te bepalen op welk niveau de deelnemers mee mogen doen. Het belooft dus in iedere categorie een 
spannende strijd te worden. 

Om 14.00 uur starten de eerste deelnemers (snel), om 15.00 uur volgt de volgende groep (sneller)  
en de grote finale (snelst) wordt gereden om 16.00 uur. We verwachten veel publiek en willen daarom  
vragen aan ieder om zich goed aan de aanwijzingen van de baancommissarissen te houden. Kijk voor 
meer informatie op www.criterium-de-eemnes.nl.
Na afloop kunt u de wedstrijden in de feesttent analyseren onder het genot van muziek van de  
Handshake Daddies.

Ook tijdens de seniorendag (Grijs) 
besteden we aandacht aan het 
thema Natuurlijk Eemnes. We  
hebben Celine Roodhart gevraagd 
of zij ons iets kan vertellen en laten 
zien over de prachtige natuur in 
onze polder (Groen). Na dit verhaal 
gaan we snel naar buiten want 
daar staat de brandweer voor 
ons klaar voor een spectaculair 
onderdeel van deze middag; de 
badeendenrace (Geel). Hier zijn 
zelfs mooie prijzen te winnen!  
Tussen de bedrijven door wordt u in 
de tent uitstekend vermaakt door 
‘Vermakelijk’. Deze entertainers 
nemen ons mee naar vroeger 
tijden en zingen liedjes uit ‘de 
oude doos’. We sluiten de dag af 
met een heerlijke gezamenlijke 
stamppotmaaltijd, waarna iedere 
deelnemer nog een leuk aandenken 
mee naar huis krijgt.

Woont u in Eemnes en bent u ouder 
dan 60 jaar, maar heeft u geen  
uitnodiging ontvangen? Neem  
dan contact op met Hanneke  
Linnenbank 035 888 55 45  
(na 19.00 uur).

Leeftijd: 60+. Toegang: Gratis maar 
met uitnodiging.

Na een sportieve dag vermaken de Handshake 
daddies ons in de tent met hun heerlijke Rythm 
and Blues geluid. Hammond-organist Roel  
Spanjers (Normaal, Luther Allison) en drummer 
Rob Wijtman (Ocobar) slaan de handen ineen. Ze 
spelen behalve Rhythm & Blues ook Rock ‘n Roll 
en Garage Soul uit het Diepe Zuiden van Amerika. 
De Daddies bereiden in een handomdraai een 
smakelijke Ray Charles-schotel voor luisteraars én 
dansers. De ingrediënten: doorrookte drums, een 
kokend Hammond orgel, een mespuntje Elvis, een 
teaspoon pittige Dr. John-kruiden en vocalen recht 
uit het hart. 
Let’s Cook with the Daddies !
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R i g t e r   Handelsonderneming B.V.
Vertegenwoordiging BENELUX voor

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes
Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

www.kinshofer.nl
Hoofddealer voor A KINSHOFER COMPANY  

Poliepgrijper
▪  Volledig hoogwaardig staal

▪ Cilinders met einddemping

▪ Rotator of draaikrans

▪ Geen slangbeschadiging door framebouw

▪ Radiotectie of stofbestrijding mogelijk

▪ Zware lagering hoofdarmen

▪ Standaard vasthoudventiel

▪ Brandstofbesparing door ideale schaalvorm

▪ Centrale smering mogelijk



BOLLEN 
Bollen is een kaartspel dat met drie tot acht spelers 
gespeeld kan worden. Befaamd zijn de jaarlijkse 
toernooien in Café Staal en bij SV Eemnes met  
als absoluut hoogtepunt het toernooi tijdens de 
Feestweek waaraan circa 300 (!) deelnemers een 
gooi doen naar de Wisselbokaal. Tijdens deze  
workshop leert u van ‘oude rot in het vak’  
Huib Bekkers, de eenvoudige spelregels over  
troef kaarten en de puntentelling. Na de uitleg  
van het spel gaat u oefenen, want oefening baart 
immers kunst. Wellicht wordt u door deze workshop 
zo enthousiast dat u woensdag 16 september mee 
doet aan de Bolavond! 
Opgeven kan ter plaatse in de tent. Aan deze 
workshop zijn geen kosten verbonden. 

BART ENGEL WORKSHOP BIERBROUWEN 
Het brouwen van bier duurt een dag. Een bier  
brouwen in een workshop van een uur is dus  
onmogelijk. Bart Engel gaat derhalve proberen  
om u in de workshop te enthousiasmeren voor het  
bierbrouwen. Moeilijk is het zeker niet. Na slechts 
1,5 jaar brouwen heeft hij immers al de Brand  
Bierbrouwwedstrijd gewonnen uit circa honderd 
inzendingen. Dit betekent dat hij in het najaar zijn 
eigen bier (Brand Saison) mag gaan brouwen in 
batches van 700 hectoliter in de Brand Brouwerij 
in Wijlre. Na een korte introductie zal Bart Engel 
jullie kennis laten maken met de verschillende 
ingrediënten en de benodigde apparatuur om 
aan deze hobby te beginnen en een uitleg van het 
proces. Vanzelfsprekend zal er ook het één en ander 
geproefd gaan worden, maar dat is zeker niet het 
hoofddoel van de workshop.
Prijs: € 10,- p.p.
Opgeven: bart.engel73@gmail.com.

DIENBLAD MET FLESJES
Op deze avond in de feesttent gaan we een leuk 
dienblad vullen met gevulde en verschillende glazen 
flesjes. We bekleden de flesjes met een speciale stof 
zodat het een brocante uitstraling krijgt. Vervolgens 
vullen we de flesjes met onder andere bloemen, 
zaaddozen en bessen – de opbrengst van een mooie 
Eemnesser zomer. Het geheel kan indrogen zodat  
u er nog lang van kan nagenieten. 
Prijs: € 25,- p.p.
Aanmelden: info@deblommenhoeve.com.

PUUR BAKKEN EN JUICEN 
Ans van Ans bakt puur uit Soest & Kim van Lifestyle 
by KIM uit Eemnes geven tijdens de Feestweek 
twee workshops Puur bakken en Juicen. Wij maken 
alleen gebruik van natuurlijke producten en bakken 
en juicen biologisch, glutenvrij en suikervrij. Dit past 
goed bij het thema Natuurlijk Eemnes. Kim neemt  
u mee in de wereld van de healthy sapjes. Zij is 
food en detox coach en zal u tijdens het maken van 
de sappen onder andere uitleggen wat het verschil 
is tussen juicen en blenden en waarom u bepaalde 
combinaties beter wel of juist niet kan maken. 
 Ans is specialist in het bakken van gezonde taarten, 
energierepen, koeken en bliss balls. Zij zal u alles 
vertellen over de voordelen van suikervrij bakken. 
Daarnaast krijgt u leuke recepten mee naar huis,  
uw zelf gemaakte smoothie en taarten en natuurlijk 
veel kennis over puur en gezond eten. 
Tijd: 19.00-20.30 uur en van 20.30-22.00 uur.
Prijs: € 32,50 p.p. Aanmelden/reserveren:  
info@lifestylebykim.nl of 06-54660877. 

SCHILDEREN À LA JANINE 
Zin om een keer te schilderen maar u weet niet hoe 
u moet beginnen en met welke materialen? Geen 
punt, geef u nu op voor de workshop Schilderen 
à la Janine. U maakt dan op een avond een eigen 
schilderijtje met onderwerp naar keuze waarbij u de 
basis van het schilderen leert en ontdekt welke stijl 
u past. Vele tientallen niet-schilders zijn u voor-
gegaan tijdens mijn workshops met altijd mooie 
resultaten en enthousiaste deelnemers. Kijk alvast 
op mijn websites en FB-pagina voor foto
’s van workshops en schilderijen: www.bloemen-
schilderijen.nl, www.janinepaintings.com of
www.facebook.com/JaninePaintings. 
Prijs: € 25,- p.p. incl. schilderdoekje en gebruik  
van alle materialen.  Aanmelden: Via de website, 
Facebook of via janine@bloemenschilderijen.nl

DE HERFSTKRANS  
Geplukt, geschikt en gebonden op een strokrans. 
Wij verwerken diverse soorten blad, hortensia’s  
lavendel, lampionnetjes en bessen Het eindresultaat 
zal een geurende herfstkrans zijn die zowel binnen 
als buiten neergelegd of op gehangen kan worden. 
Het geheel droogt in. Deze workshop is inclusief alle 
materialen. Vergeet alleen niet uw mes en snoei-
schaar mee te brengen.
Prijs: € 25,- p.p. 
Aanmelden: Bij Leo Verhoef via  
dlverhoef@gmail.nl of via 035-5389092 (na 18.00 uur). 

WILT U DE GEHEIMEN LEREN VAN 
‘T WIJNPROEVEN?
“Wie weet hoe je wijn moet proeven, drinkt niet 
maar proeft geheimen”.

In anderhalf uur gaan we samen de beginselen leren 
van het wijnproeven. Onder het genot van een glas 
wijn leg ik, Jet Fennema-Stoop, registervinoloog 
van de wijnacademie, u de theorie uit van het 
wijnproeven. Daarna gaan we het wijnproeven in 
praktijk brengen met verschillende wijnen, de arom-
cirkel en de proefformulieren. 
De wijnen die u gaat proeven zijn zelf geïmporteerde 
(h)eerlijke wijnen van MijnWijnPlein. Allemaal 
karaktervolle wijnen die door lokale wijnboeren, die 
dezelfde liefde & passie voor wijn hebben als ik, op 
ambachtelijke wijze worden gemaakt. Wilt u alvast 
meer weten over de wijnen en het wijnproeven kijk 
op www.MijnWijnPlein.nl  
Tijd: 19.00-20.30 uur en van 20.30-22.00 uur. 
Prijs: € 10,- p.p. Aanmelden/reserveren: 
info@MijnWijnPlein of 06-81188033.

Kindervoorstelling van ‘Rommel 
naar Trommel’ is speciaal voor 
kinderen van 4-8 jaar. De vuilnis-
mannen komen naar de feesttent 
om hier een spetterende show 
neer te zetten. Tijdens de inter-
actieve voorstelling van ‘Rommel 
naar Trommel’ worden de kinderen 
mee genomen in de wereld van 
rommelige ritmes. Tegen een  
decor van afvalmaterialen vertellen 
en demonstreren De Vuilnismannen 
hoe je kan trommelen op rommel. 
Er wordt muzikaal geveegd, kliko’s 
komen tot leven en emmers 
vliegen door de lucht. De Vuilnis-
mannen nemen de kinderen mee 
in een groot live concert waarbij 
er fanatiek muziek wordt gemaakt 
met rommel!

Leeftijd: 4 - 8 jaar.
Toegang: Gratis.

Ook aan de kinderen van 9-12 jaar 
is gedacht! De ‘Ren je Rot’ show 
zal in de feesttent een actieve en 
gezellige middag verzorgen. Aan 
het begin van de show worden 
de kinderen in teams ingedeeld 
die met elkaar om de winst gaan 
strijden. De show zal geleid worden 
door twee quizmasters die de  
kinderen verschillende vragen 
stellen met daarbij drie mogelijke 
antwoorden. Het is vervolgens 
aan de kinderen om naar het vak 
met het goede antwoord te rennen. 
Welk team is het slimst en behaald 
de meeste punten!? Zij zullen  
met de ‘Ren je Rot’-trofee naar  
huis gaan!

Leeftijd: 9 -12 jaar.
Toegang: Gratis.

Een onderdeel dat graag wordt  
terug gezien in de Feestweek 
is het Boltoernooi. Voor velen 
onbekend, maar zeker niet onder 
Eemnessers. Bollen is een  
eenvoudig kaartspel dat immens 
populair is in Eemnes en waarbij 
de echte Eemnessers onderscheiden 
worden van de import. Het komt 
aan op ervaring, goede kaarten, 
maar vooral ook op tactisch en 
strategisch spelinzicht. Wie haalt 
de minste bollen en mag zich aan 
het eind van de avond Bolkoning 
of -koningin noemen?

Toegang: € 3,- inclusief hapjes.
Opgeven: Vanaf 19:15 in de  
feesttent.

Woensdag 
16 septemberDinsdag 15 september

WORKSHOPAVOND
19.00 - 22.00 uur 

KINDERVOORSTELLING 
4-8 JAAR

13.30 - 15.00 uur 

DE ‘REN JE ROT’ SHOW
9-12 JAAR

15.30 - 17.00 uur

BOLTOERNOOI
19.15 - 00.00 uur
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Donderdag 17 september

Dit festival begint zo onderhand een traditie te worden tijdens de  
feestweek. Tijdens het Kort en Kleinkunst Festival ziet de bezoeker  
drie verschillende (muziek)theatervoorstellingen op drie (van de zes) 
bijzondere Eemnesser locaties rondom de feesttent. U kunt kiezen uit 
zes verschillende passe-partouts, waarop diverse combinaties van 
artiesten staan. Bij het kopen van het passe-partout beslist u dus naar 
welke voorstellingen u gaat. 

Om 18.45 uur start er een korte uitleg in de feesttent, waarna u in  
groepen begeleid wordt naar de locatie, alwaar u om 19.00 uur uw  
eerste voorstelling ziet. Om 20.00 en 21.00 uur zijn de volgende voor-
stellingen. Elke voorstelling duurt een half uur. In het tussenliggende 
half uur, heeft u de tijd om op uw gemak naar de volgende voorstelling 
te lopen of even snel wat te drinken in de feesttent of bij Café Staal.  
Alle locaties hebben iets eigens en zijn gelegen aan de Wakkerendijk. 

Nieuw dit jaar is dat u na afloop (om 21.30 uur) meer dan welkom  
bent in de feesttent om nog even in de sfeer te blijven en te genieten 
van nog een extra optreden. Tegen inlevering van uw kaart krijgt u een 
gratis drankje in de feesttent! Een mooie gelegenheid om onder het  
genot van een drankje met elkaar de voorstellingen na te bespreken!  

Op de pagina hiernaast treft u een beschrijving aan van het gevarieerde 
aanbod aan artiesten dat deze avond zal optreden. Hieronder treft u 
een overzicht aan van de verschillende passe-partouts waaruit u kunt 
kiezen. Kaarten zijn verkrijgbaar à € 15,- in de voorverkoop, of – indien 
niet uitverkocht – tijdens openingstijden in de feesttent. 

TIJDSCHEMA
18.45 uur start uitleg in feesttent

19.00 uur start 1e voorstelling op locatie

20.00 uur start 2e voorstelling op locatie

21.00 uur start 3e voorstelling op locatie

21.30 uur naborrelen met live muziek in feesttent 

PASSE-PARTOUT 1
Eva sur Seine Locatie: A. v. Valkengoed, Wakkerendijk nr. 52
Elke Vierveijzer Locatie: Café Staal, Wakkerendijk nr. 21
De Rappe Mannen Locatie: N. Makker, Wakkerendijk nr. 42

PASSE-PARTOUT 2
De Rappe Mannen Locatie: N. Makker, Wakkerendijk nr. 42 
Katinka Polderman Locatie: G. Staal, Wakkerendijk nr. 27
Eva sur Seine Locatie: A. v. Valkengoed, Wakkerendijk nr. 52

PASSE-PARTOUT 3
Katinka Polderman Locatie: G. Staal, Wakkerendijk nr. 27 
Ensemble PEP Locatie: Fam. v. Valkengoed, Wakkerendijk nr. 29 
Elke Vierveijzer Locatie: Café Staal, Wakkerendijk nr. 21

PASSE-PARTOUT 4 
Ensemble PEP Locatie: Fam. v. Valkengoed, Wakkerendijk nr. 29 
Eva sur Seine Locatie: A. v. Valkengoed, Wakkerendijk nr. 52 
Goslink Locatie: Fam. Wijntjes, Wakkerendijk nr. 22

PASSE-PARTOUT 5
Goslink Locatie: Fam. Wijntjes, Wakkerendijk nr. 22 
De Rappe Mannen Locatie: N. Makker, Wakkerendijk nr. 42 
Ensemble PEP Locatie: Fam. v. Valkengoed, Wakkerendijk nr. 29

PASSE-PARTOUT 6 
Elke Vierveijzer Locatie: Café Staal, Wakkerendijk nr. 21 
Goslink Locatie: Fam. Wijntjes, Wakkerendijk nr. 22 
Katinka Polderman Locatie: G. Staal, Wakkerendijk nr. 27

KORT EN KLEINKUNST FESTIVAL
18.45 – 21.30 uur (de tent is open tot 00.00uur)

Donderdag
17 september
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Donderdag 17 september

KORT EN KLEINKUNST FESTIVAL
18.45 – 21.30 uur (de tent is open tot 00.00uur)

Overdag is ze 
een roekeloze 
druktemaker. 
Maar zodra het 
zaallicht dooft en 
het doek open-
gaat, daalt er een 
weldadige rust 
neer over Katinka 
Polderman. De 
stemverheffingen 
en het theatraal 
spektakel laat ze 
achter in de kleedkamer. Wat overblijft, is een 
tsunami van liedjes. Vanzelfsprekend heeft ze 
het daarin alleen over zinnige dingen. De dingen 
die anders zouden moeten. Ook de dingen die 
anders gaan dan gewenst. En natuurlijk de dingen 
in het algemeen. Waar anderen het zeggen in 
een conference, doet Polderman dat in een 
liedje. Hoe Polderman dat doet? Eigenzinnig. En 
dwars. En liefdevol. Onverstoorbaar, intelligent 
en hilarisch.
Al ruim tien jaar geldt droogkloot Polderman 
als één van de best bewaarde geheimen van de 
Nederlandse en Vlaamse theaters. Toch maakte 
ze al vier voorstellingen vol vrolijk cynisme, 
subtiele lompheid, doortimmerde liedjes en 
hilarische oneliners. En Polderman tiert welig 
voort, ook in haar vijfde programma. Niet met 
stemverheffingen en schreeuwerij, maar met 
krulletters, goed gerijmde liedjes en vakkundig 
afgewogen woorden. Want áls Polderman tiert, 
dan tiert ze welig!

De tien (semi)-
professionele 
musici van 
Ensemble PEP 
brengen muziek 
waar ze maar 
komen. 

De onconventionele bezetting van blaas-
kwintet, strijkkwartet en trombone maakt het 
mogelijk om allerlei soorten muziek te spelen: 
van Mendelssohn tot close harmony, en van 
jazz tot Stravinsky. Bovendien speelt bijna elke 
muzikant nog meer instrumenten, en zo kan 
het dat ook trompet, cajon, slagwerk, blokfluit 
en zang onderdeel uitmaken van de optredens. 
Alle stukken worden speciaal voor het ensemble 
gearrangeerd door jonge en veelzijdige  
Nederlandse musici, zoals Peter Keijsers,  
Hugo Bouma en Ben Mathot. Daarnaast schreef 
muzikaal enfant terrible Gijs Kramers (Ruysdael 
Kwartet, Philharmonia Orchestra London) 
speciaal voor de Friesland-tour “Bisto myn 
nye bankje werum?”, een medley van Friese 
popmuziek, waarbij o.a. Twarres, de Kast 
en Pieter Wilkins langskomen. Bijzonder aan 
Ensemble PEP is dat ze de afstand tot de meeste 
optredens met de fiets afleggen. Zo toerde het 
gezelschap tijdens hun eerste tournee over 
de Veluwe en bezochten ze tijdens hun toer 
door Friesland afgelopen zomer verschillende 
sociale instellingen en speelden openbare 
optredens voor dagjesmensen en zeilers in o.a. 
Sibrandabuorren, Sneek, Pingjum, Franeker en 
Harlingen.     
Ensemble PEP bestaat uit Sterre Leufkens en 
Anne-Floor Schölvinck op viool, Bram Faber 
op altviool, Abel Streefland op cello, Rieneke 
Brink op fluit, Thijs Dapper op hobo, Marten 
van der Meulen op klarinet, Eva Jansen op 
fagot, en Rosa de Bruin op hoorn.   

Elke Vierveijzer 
studeerde in 
2014 af aan de 
Koningstheater-
academie in  
’s-Hertogenbosch. 
Dit jaar stond ze 
in de finale van 
het Amsterdams 
Kleinkunst Festi-
val en beschreef 
de jury haar als 
‘een jaloersma-
kend talent’. De 

recensent van Het Parool kon er niet over uit dat 
ze ‘slechts’ derde werd, want haar liedjes bevatten 
prachtige, haast literaire teksten. 
Elke bezingt met pijnlijk mooie liederen en een 
kraakheldere stem het leven in al haar facetten  
begeleid door haar vaste muzikanten Michiel  
Wetzer en Joost Verbakel. 
Met het hart op de tong en de goede moed  
pas halverwege de knieën grijpt ze in haar  
voorstelling ‘Zonder Genade’ het publiek bij de 
lurven en sleept ze u mee in de keuzes rondom 
het punt dat we allemaal kennen; het punt 
waarop u moet kiezen hoe het verder moet. 

Harm Goslink Kuiper studeert 
in 1999 af aan de kunstacademie 
te ’s-Hertogenbosch met een 
enorme hoeveelheid werk; 
schilderijen, beelden, (animatie)
filmpjes, installaties, tekeningen, 
een verhalenbundeltje en een 
cd met liedjes. Na drie jaar in 
de snelle, trendy wereld van de 
kunst, trekt hij zich terug voor 
een periode van bezinning en 
stort zich in afzondering op het 
tekenen en het thuis opnemen 
van zijn muziek en liedjes. Ver-

volgens maakt hij van 2005 tot 2007 als multi-instrumentalist 
deel uit van de Rotterdamse alt-country band El Pino & the 
Volunteers. Hierna richt hij zich weer op zijn eigen muziek en 
kunst. Hij start met het thuis opnemen van zijn Nederlandstalige 
liedjes. Gaandeweg worden de opnames steeds nadrukkelijker 
beheerst door de authentieke klanken van de instrumenten 
die hij in deze periode begint te bouwen; gitaren, banjo’s en 
andere snaarinstrumenten van fruitkistjeshout, visolieblikken, 
deurdrempels, sloophout, schilderslinnen, een saladeschaal en 
meer. De instrumenten doen in klank en karakter denken aan 
instrumenten uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Knisperende 
fingerpicking blues en folkopnamen. Niet raar, gezien Harm’s 
voorliefde voor ouwe, rauwe, akoestische blues en volksmuziek. 

Momenteel is Harm druk bezig met de opnames voor een 
nieuw album waarbij zijn zelfgebouwde strijkinstrumenten een 
grote rol spelen. Ook live heeft dit zijn weerslag. Met een trio 
spelend op de beukenhout-viool, de fruitkistcello en de gitaar- 
en violenbas brengen ze nieuwe maar ook oude Goslinkliedjes. 
De liedjes ademen dezelfde sfeer als Harm’s schilderijen. De 
liefde waarmee afgedankte materialen nieuw leven is geschonken 
in de instrumenten, en de klank die deze voortbrengen bieden 
troost en hoop bij de verlatenheid die uit sommige liedjes 
spreekt. Elk instrument vertelt een eigen verhaal. Zoals ook elk 
liedje dat doet. Laat u verrassen door dit multi-talent!

Katinka Polderman
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De Rappe 
Mannen 
laten zich 
inspireren 
door de 
muziek waar 
ze van hou-
den: Swing, 
Hot club de 
France, Blue-

grass en nog veel meer. Ofwel akoestische 
muziek uit alle windstreken. Gabriel Gort 
is een ware accordeonvirtuoos. Izak Boom 
is multi instrumentalist, speelt snaren en 
toetsen en is muziek- en tekstschrijver. Hij 
werkte onder andere voor Youp van ’t Hek, 
Liesbeth List, de Berini’s, Harry Sacksioni, 
Nilgun Yerli en Kaz Lux en treedt op met 
eigen muziekformaties. Johan Struik maakt 
het trio compleet. Hij scoorde ooit een  
hit voor Kinderen voor Kinderen met het 
nummer ‘Cowboy’ en is het kundige  
fundament van dit trio op de contrabas. 
De heren praten hun spel speels, gemoedelijk 
en semi-informatief aan elkaar en geven op 
hun eigen vrije muzikale manier vorm aan 
het materiaal. Ook brengen zij af en toe iets 
geheel eigen Nederlandstaligs ten gehore. 
Alles eerlijk akoestisch en recht door zee; 
wat u ziet is wat u hoort!

De Rappe Mannen
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Thomas Baggerman 
Trio samen met Eva 
Scholten

Fris en warm tegelijk 
is het resultaat van 
de samenwerking 
tussen de jonge en 

talentvolle jazzzangeres Eva Scholten en het aan-
stormende Thomas Baggerman Trio. De combinatie 
van de verfijnde jazzy stem van Eva en de virtuoze 
gipsy jazz van de heren resulteert in een unieke eigen 
sound, waarbij de vergelijking met grootheden 
als het Rosenberg Trio en Ella Fitzgerald al snel is 
gemaakt. Het repertoire bestaat uit eigentijdse uit-
voeringen en bewerkingen van stukken van Django 
Reinhardt, Franse chansons, valse musette en jazz 
standards. 
Thomas Baggerman (25) wordt internationaal 
gezien als een van de beste gipsy jazz gitaristen van 
deze generatie. Hijzelf en zijn broer Max (22) zijn 
autodidacten en samen met Machiel Willemsen (42) 
op contrabas hebben ze op menig vooraanstaand 
jazzfestival gespeeld. Dit geldt ook voor de evenzo 
getalenteerde jazzzangeres Eva Scholten (26). Zij 
studeerde in 2010 af aan de jazzafdeling van het 
conservatorium Amsterdam. Met haar fenomenale 
timing en haar improvisatie in de traditie van Ella 
Fitzgerald en Sarah Vaughn weet ze op geheel eigen 
wijze tegenspel te bieden aan de virtuoze gitaar-
solo’s van Thomas.
Inmiddels geldt deze jonge band als een van de 
meest veelbelovende talenten in Nederland.

Eva sur Seine
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Wij verheugen ons wederom op 
een legendarische avond met DJ 
WESLO. Met fantastische op-
tredens verovert hij de club- en 
festivalwereld in sneltreinvaart. 
Door stops op onder andere 
Defcon, Mysteryland, LatinVillage 
Festival, Hilversum Alive, Club 
Rex, Jimmy Woo etc. kunnen wij 
hem met recht de Duke of Decks 
noemen. Samen met MC Marvin 
Penambang zullen deze local boys 
zowel jong als oud een regelrecht 
eargasm bezorgen. Deze avond 
mag je niet missen!

Dresscode: 
Go green, look mean and get lean!

Leeftijd: Vanaf 14 jaar. 
Toegang: Kaarten à € 7,50 zijn  
verkrijgbaar in de voorverkoop  
of tijdens openingstijden in de 
feesttent.

Vrijdag 18 september Zaterdag 19 september
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Voor de jeugd t/m 14 jaar organiseert HSV Flevo wederom een spannende viswedstrijd. Dus sta vroeg op, pak 
je spullen bij elkaar en kom naar de Vaartsteeg. De wedstrijd wordt gehouden tussen de eerste en tweede 
steiger in de Vaart. HSV Flevo heeft ons ingefluisterd dat zij voor elke deelnemer een leuke prijs in petto heeft. 

Leeftijd: Maximaal 14 jaar. Deelname: Gratis.
Opgeven: Bij de Vaartsteeg vanaf 7.45 uur.

De Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging 
(GPKV) verzorgt de gehele dag een demonstratie in de 
feesttent. Deze vereniging heeft zowel liefhebbers van 
kleindieren (kippen, konijnen, sierduiven en cavia’s) als  
fokkers in haar ledenbestand. Ook het aantal fokkers 
neemt weer toe. Veel fokkende leden zenden hun dieren 
in op de eigen clubshow, maar ook op de grote landelijke 
shows. Bijzonder blij en vereerd is de vereniging dat zij 
gevraagd zijn om de Topshow van de provincie Noord  
Holland te organiseren, op 13 februari 2016 bij tuincentrum 
Life en Garden van de Gebr. de Bruin. Deze show rouleert 
in de provincie waar zo’n dertig kleindierverenigingen bij 
zijn aangesloten. 

Als u ook geïnteresseerd bent in het houden en/of fokken van kleindieren, kom dan gerust even langs. De 
topfokkers van de GPKV zijn aanwezig die u van alles kunnen vertellen. Bovendien worden er op gezette 
tijden Hanenkraaiwedstrijden georganiseerd. Een leuke en ludieke wedstrijd waar het publiek gratis aan 
kan deelnemen en waar u ook nog wat kunt winnen.

Vanaf het einde van de Wakkerendijk start om 11.00 uur een bonte stoet van praalwagens, fietsers,  
wandelaars, rijtuigen, paarden en wat al niet meer. Via de Wakkerendijk, Molenweg, Laarderweg en weer 
terug over de Wakkerendijk baant de stoet zich een weg naar de feesttent op het Evenementenplein waar 
omstreeks 14.00 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Prijzen zijn er te verdienen in de categorieën  
paarden/pony’s, kinderen, lopend/fietsend, kleine groepen en grote groepen. Iedereen kan mee doen, 
graag zelfs! De optocht heeft een rijke traditie waarbij onderwerpen worden uitgebeeld die betrekking  
hebben op het thema ‘Natuurlijk Eemnes’ of die van culturele, maatschappelijke, actuele of politieke aard 
zijn. Na de optocht kunt u in de tent napraten met op de achtergrond gezellige muziek.

Neem voor deelname de onderstaande voorwaarden in acht:
- Bestuurders van voertuigen moeten een kopie van een geldige WA-verzekering overleggen.
- Deelnemers onder de 12 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene.
- Geen drankmisbruik.
- Geen gasflessen aan boord.
- Geen open vuur zoals een vuurkorf of barbecue.
- Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Deelname: Gratis. Op eigen risico. 
Opgeven: Om 10.00 uur aan het eind van de Wakkerendijk.
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VISWEDSTRIJD IN DE VAART
08.00 - 10.00 uur 

PLUIMVEE DEMONSTRATIE
12.00 - 17.00 uur 

OPTOCHT
11.00 - 13.00 uur

THE GREEN EDITION 
FT. DJ WESLO

20.30 – 01.00 uur
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Ook deze Feestweek is het weer 
gelukt een unieke solexgezellig-
heidsrit te organiseren. Speciaal 
gezant Hans Offereins is weer 
volledig geslaagd in zijn missie 
om de deelnemers een spectacu-
laire rit te laten maken door de 
diepe dalen en hoge heuvels van 
het Gooi, met onderweg natuurlijk 
enkele stops voor onderhoud van 
mens en machine. De inschrijving 
is om 11:00 bij de tent waarna de 
start om 12:00 zal zijn. Finish is 
bij de feesttent waar de muziek 
zal spelen en de drank zal vloeien. 
Inbegrepen is een kop koffie bij  
inschrijving en een versnapering 
bij de stop onderweg. De solex-
gezelligheidsrit is wederom een 
mooi begin van het einde!

Leeftijd: Vanaf 16 jaar.
Deelname: € 5,- inschrijving ter 
plekke in de feesttent.

Als u gezellig met uw dorpsgenoten 
wilt nagenieten van een fantastische 
Feestweek of als u nog niet genoeg 
gehad heeft van alle festiviteiten, 
bent u op zondagmiddag in de 
feesttent aan het goede adres.  
De middag wordt muzikaal omlijst, 
maar er is vooral gelegenheid 
om lekker na te kletsen over de 
vele activiteiten van de afgelopen 
anderhalve week en om nog even 
de laatste consumptiebonnen in te 
wisselen. Voor de kinderen zijn er 
verschillende spelletjes. Kortom; 
Dit wordt een gezellige middag 
waar jong en oud zich uitstekend 
zal vermaken! 

Kookstudio Eemnes is deze af-
sluitende middag aanwezig voor 
een hapje naast uw drankje.

Als afsluiting van een geweldige 
Feestweek zal om 16.00 uur de 
inmiddels traditionele veiling 
plaatsvinden. Ook dit jaar worden 
diverse originele, leuke, mooie 
maar vooral unieke objecten ter 
veiling aangeboden door onze  
veilingmeester. Onder andere 
de winnende foto’s van de foto-
wedstrijd, gedrukt op groot canvas, 
zullen per opbod verkocht worden. 

Om kans te maken op een van 
deze doeken of op een van de 
andere unieke stukken zit er maar 
een ding op, op zondagmiddag 
onze tent bezoeken!

Zondag 20 septemberZaterdag 19 september

Tijdens het langs rijden van de optocht krijgt u de gelegenheid om bingokaarten te kopen voor € 1,- 
Vanaf 13.30 uur kunt u deze kaart verzilveren bij het grote kansspel ‘’Vlaaien Raaien’ op het landje van 
Staal. Vallen de vlaaien op het juiste nummer en behaalt u de juiste bingo? 

Maak kans op één van de prachtige prijzen!

In navolging van de Sterkste Man van Eemnes op Koningsdag, willen we alle toekomstige krachtpats(t)ers 
de kans geven om zich te bewijzen! Wie durft de uitdaging aan? Er wordt gestreden in twee categorieën:  
13 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar, zowel voor jongens als voor meisjes. Gebruik de laatste paar dagen nog 
even om goed te trainen en laat zien dat jij de sterkste bent.

Leeftijd: Vanaf 13 jaar.
Deelname: Gratis. Op eigen risico. 

Het hoogtepunt van de Feestweek is voor velen dé grote feestavond.  
Een grote feestavond wordt het wel met een band als deze. Want… “Ladies and 
gentlemen, get ready to party! Tonight, live on stage, the biggest party band of 
the World. Here they are: The Hermes House Band!”
Deze aankondiging hebben inmiddels miljoenen mensen over de hele wereld 
gehoord voordat het feest losbarst. De Rotterdamse studentenband staat  
garant voor “good times”, niet in de laatste plaats omdat de studenten zelf zoveel 

plezier hebben in wat ze doen en dat enthousiasme als geen ander weten over te brengen op hun publiek. 
Op 19 september is het zover, dan staat de wereldberoemde band in Eemnes. Ze zullen zorgen voor een 
spetterende avond die we niet snel zullen vergeten!

Leeftijd: Vanaf 16 jaar.
Toegang: Kaarten à € 15,- zijn verkrijgbaar in de voorverkoop of tijdens openingstijden in de feesttent.

Welk duo kan een rauw ei op een zo groot  
mogelijk afstand naar elkaar gooien en weer heel 
opvangen? Geef je ter plekke op (landje achter de 
feesttent) per team van twee personen.

Deelname: Gratis.

In de tent worden prijzen uitgereikt aan de  
winnaars van alle onderdelen van deze dag.

STERKSTE JONGEN/MEISJE
15.00 -17.00 uur

FEESTWEEK EEMNES 2015 PRESENTS:
THE HERMES HOUSE BAND!

21:00 – 01:00

VLAAIEN RAAIEN
13.30 uur

SOLEX
GEZELLIGHEIDSRIT

11.00 uur

AFSLUITENDE
MIDDAG
13.00 - 19.00

VEILING
16.00 - 16.30

EIEREN GOOIEN
14.30 - 15.00 uur

PRIJSUITREIKING
17.00 uur
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dit is uw drukker in Eemnes 
natuurlijk

ditisdrukwerk.nl

www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Wakkerendijk 32 | Eemnes

Tel. 035 - 531 33 22 | Fax 035 - 531 63 84

eemnes@makelaarsvangoedehuizen.nl


