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KONINGSDAG

2018
Koninklijk bezoek!

Gemeente
Eemnes

In oktober 2017 mochten we het Koninklijk paar in ons mooie Eemnes
verwelkomen. Als onderdeel van hun streekbezoek aan Eemland
bezochten Koning en Koningin de parel van Eemnes: onze polder. Een
ontvangst in het gemaal, met aansluitend een gesprek met boeren en
vogelweidebeschermers over het unieke, vogelrijke karakter van onze
Eempolder. Waar een goede samenwerking tussen boeren, natuurbeheer en gebruikers heeft gezorgd voor een groene oase waar vele
(weide)vogels goed gedijen.
Wat leven we eigenlijk in een schitterend land en daarbinnen in een
mooie, rustige gemeente. Ons eigen Eemnes, waar we Koningsdag en
5 mei vieren en 4 mei herdenken; momenten van bezinning en reflectie.
Een betere, inclusieve wereld daar bouwen we met elkaar aan, door
naar elkaar om te kijken en er op allerlei momenten voor elkaar te zijn.
Koningsdag 2018 gaan we in Eemnes weer samen vieren. In onze veilige,
groene gemeente waar we met veel plezier wonen, werken, spelen,
sporten. Vernieuwing en verandering gaan mondjesmaat, we hebben
het immers goed voor elkaar in Eemnes.

SOLEXRACE
30 JAAR
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Koningsdag is een mooi moment om dankbaar te zijn. Dankbaar
voor de vele vrijwilligers die ook nu weer Koningsdag tot een groot
succes weten te maken door vele activiteiten te organiseren. Veelal
met verschillende vertrouwde onderdelen, en soms een enkel nieuw
idee. Dankbaar voor de gemeenschapszin in ons Eemnes, waar we voor
elkaar klaar staan. Dankbaar voor het feit dat we op een mooi plekje op
deze wereld in alle rust ons zelf kunnen zijn.

PAX KINDERHULP
30 JAAR

9

Geniet van Koningsdag 2018 in Eemnes: vertrouwd, gezellig en warm!
Dank aan alle vrijwilligers en vooral ons Eemnesser feestcomité dat
zich weer geheel belangeloos inzetten om voor ons een mooi feest
te organiseren.
Roland van Benthem
Burgemeester van Eemnes
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KONINGSNACHT 26 APRIL 2018
VANAF 20.00 UUR

CLUB RAADHUIS
KONINGSDAG 27 APRIL 2018
VANAF 15.00 UUR

SONNY’S INC.
WWW.HETOUDERAADHUISEEMNES.NL
INFO@HETOUDERAADHUISEEMNES.NL

© Maxim Hopstaken

Van links naar rechts: Miriam van ‘t Klooster, Karin van Hees,
Maurice de Coo, Mark Loman, Carlijn van Drenth, Jeroen de
Wit, Roel Cnossen, Martin Wallenburg, Nico Beemsterboer,
Erik Rigter, Martin van Valkengoed, Marie Cécile Merlijn.
Niet op de foto: Michiel Bakker.

BESTE EEMNESSERS,
Langzaamaan verandert Eemnes. Denk aan
onder andere de gefaseerde nieuwbouw in de
Zuidpolder en grootse plannen voor het nog te
realiseren Huis van Eemnes. Het Feestcomité
staat ook zeker niet stil! Helaas hebben afgelopen
jaar enkele vertrouwde gezichten ons comité
verlaten. Ik wil dan ook graag Tamara, Peter en
Maxim bedanken voor hun toewijding en inzet in
de tijd dat ze in het Feestcomité hebben gezeten.
We hebben inmiddels al versterking gevonden
met Marie Cécile en Miriam; leuk dat jullie erbij
zijn! Ikzelf heb vorig jaar het stokje van Tamara
mogen overnemen als voorzitter, en doe dit met
gepaste trots. Het zal voor mij compleet nieuw
en dus misschien wat onwennig zijn bij de Aubade.
Desalniettemin nodig ik jullie allemaal van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn en Koningsdag
goed te beginnen, door onder het genot van een
oranjebitter een toost uit te brengen op Zijne
Majesteit de Koning!
Koningsdag is voor mij als Eemnesser altijd één
van de mooiste dagen van het jaar: waar je ook
naar toe gaat om deze mooie dag te vieren, het
is nergens zo leuk of gezellig als in Eemnes. Van
heinde en verre komen mensen hierheen om deze
dag te ervaren. Dat is ook logisch met geweldige
klassiekers zoals de Solexrace en het Tonnetje
Steken op de vertrouwde, houten baan. Daarnaast
zijn we erg blij om andere activiteiten dit jaar
(opnieuw) te mogen verwelkomen: de KPJ doet
dit jaar weer mee met de Sterkste man van
Eemnes op de Braadkamp en Voleem zal de
eigen uitvoering van het spel Vier op een rij, dat
vorig jaar haar debuut maakte, dit jaar houden
op de Wakkerendijk. Uiteraard zijn onderdelen
zoals de jeugdmarkt en zwarte markt, abseilen
vanaf de Grote Kerk, het straattheater en vele
andere activiteiten ook behouden gebleven.
Kijk voor het volledige programma verderop in
deze feestkrant. Ik ga ervan uit dat we met z’n

allen de gehele dag wederom tot een spetterend
feest maken, om vervolgens in de Kerkstraat of
op de Wakkerendijk af te sluiten terwijl we
genieten van muziek, veel gezelligheid, een
hapje en een drankje.
Naast Koningsdag organiseert de Stichting
Feestcomité Eemnes, zoals jullie natuurlijk
weten, iedere vier jaar een 10-daagse feestweek
en eens in de vijf jaar de Bevrijdingsdagviering
op 5 mei. Daarnaast proberen wij jaarlijks nog
andere, leuke activiteiten voor het dorp te
organiseren. Zo is vorig jaar een zeer succesvolle
Midzomernacht BBQ georganiseerd, waarbij
massaal met elkaar gegeten en gefeest is.
Voor aankomende september 2018 proberen
wij een geheel nieuw concept op te zetten waar
alle Eemnessers van kunnen gaan genieten:
’t Sluisconcert. Een concert met toegankelijke
klassieke muziek, op een prachtige locatie in de
Eemnesser polder. Hierover later meer…
Houd de website (www.feestcomite-eemnes.nl)
of Facebook-pagina (Feestcomité Eemnes) in
de gaten voor al het nieuws omtrent de geplande festiviteiten, of mail voor vragen naar
info@feestcomite-eemnes.nl.
Als laatst wil ik alle Eemnessers bedanken voor
jullie bijdragen en/of deelnames aan onze activiteiten. In het bijzonder wil ik de hoofdsponsors
en vele vrijwilligers die onze activiteiten mede
mogelijk maken bedanken. Zonder jullie hulp en
inzet is het organiseren van deze feesten voor en
door Eemnessers niet mogelijk: dank jullie wel!
Rest mij niets anders dan u een mooie en zonnige
Koningsdag toe te wensen. Laten we samen
feest vieren, zoals dat alleen in Eemnes kan!
Graag tot ziens op 27 april in het feestgedruis.
Namens Stichting Feestcomité Eemnes,
Jeroen de Wit
Voorzitter
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STRAAT FESTIVAL

KERKSTRAAT
12.00-16.00 Straatorkest Toos*
13.00 Abella
14.15 Mobiele Eenheid
15.00 Dutch Juggler
16.00 Loos Alarm
CAFÉ STAAL/ WAKKERENDIJK
11.00 Abella
11.45 Dutch Juggler
12.45 Mobiele Eenheid
15.00 De Daltons
EVENEMENTENPLEIN
10.15 Willem Goochel
11.15 Mobiele Eenheid
11.45 Willem Goochel
12.00 Abella
13.00 Dutch Juggler
13.00 Willem Goochel
14.15 Abella
HET OUDE RAADHUIS
15.00 Sonny’s Inc
* Straatorkest Toos zal de gehele middag
korte optredens verzorgen in de Kerkstraat.

Stichting Feestcomité Eemnes 2018
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Plan

tuinontwerp.nl
Eerhard Huiden
info@planBtuinontwerp.nl
06 514 90 354

GAS | WATER
SANITAIR | CV
ZINK- EN
DAKWERK

Wij hebben ruime ervaring
in alle gangbare systemen
en aansluitingen. Of het
nu gaat om een aanpassing
of het vervangen van
een complete installatie,
bij ons gebeurt dit altijd
vakkundig!

E installatiebedrijf@online.nl
M 06 514 10 571

305065_Feestkrant_250x350 08-04-10 14:35 Pagina 16
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NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP:

WWW.WELKOOP.NL

ZVS EEMNES BV
voo r e en do elma tig e wer kwijze

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZVS EEMNES BV

Speciaalzaak in:
• tuinartikelen
• diervoeders en
benodigdheden
• ijzerwaren en
gereedschappen
• werkkleding en
-schoeisel
• agrarische artikelen

SOEST

Torenstraat 16,
tel.: 035 - 60 12 953

EEMNES
Noordersingel 18B,
tel.: 035 - 53 14 486

Traditioneel grond- en straatwerk, aanleg vloeistofdichte constructies en
riolering. Plan ontwikkeling: van ontwerp tot en met realisatie.

MILIEUTECHNIEK ZVS EEMNES BV
Voor bodemonderzoek ten behoeve van bouwvergunningen en onroerend
goed transacties. Ook uitvoering bodemsanering onder certificaat

HOVENIERSBEDRIJF EEMNES BV
Ontwerp, aanleg en onderhoud tuinen.

Postbus 49, 3755 ZG EEMNES, Tel.: 035-5387986, Fax: 035-5382923
E-mail info@zvs.nl, Internet: www.zvs.nl

smederij j. eek
WAKKERENDIJK 9 - TEL 035 - 538 30 05

eemnes

Gaas, draad en vlaggen... tevens
GROTE SORTERING LEIDINGEN + FITTINGEN

ADVERTERENDUELLING
IN DE FEESTKRANT?
GROOT
FEEST PIANO'S
KIJK DAN OP
WWW.FEESTCOMITE-EEMNES.NL

PIANO-ENTERTAINER

KIM VAN DIJK

MET PIANO JAM

WAKKER

KO N I N G I N N E N AC H T
KO N I N G I N N E DAG
VA N A F 2 0 . 3 0 U U R WILT VA
14.00-19.00 UUR
U NOOK

h o m e o f j a z z . n l

tuingereedschap
en ijzerwaren

Wakkerendijk 32 | Eemnes
Tel. 035 - 531 33 22 | Fax 035 - 531 63 84
eemnes@makelaarsvangoedehuizen.nl

www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Ben je jonger dan 16 jaar, dan kun je meedoen aan de Jeugdmarkt.
Je hoeft je niet vooraf te melden, want je mag gewoon met je spullen
tussen de kramen van de Zwarte Markt gaan zitten. Dit mag alleen
niet overal. Zo hier en daar is op straat belijning aangebracht om de
doorgang vrij te houden voor hulpdiensten. In dat geval mag je alleen
achter de belijning gaan zitten, niet ervoor. En soms moet er ruimte
blijven voor andere activiteiten, dat is dan aangegeven. Ga daar niet
zitten, want dan loop je het risico te moeten verplaatsen. Als je met de
auto gebracht wordt, moet je wel heel vroeg zijn, want anders kun je
er vanwege de drukte niet meer bij. Het is niet toegestaan vanuit de
auto of een aanhanger spulletjes te verkopen. We gaan er vanuit dat
de Jeugdmarkt tot ongeveer 13:00 uur duurt. Jeugdige muzikanten zijn
extra welkom. Neem je muziekinstrument(en) mee en wie weet wordt
dit je muzikale doorbraak. Ook zou je je goocheldoos mee kunnen
nemen of kun je bijvoorbeeld toneel- of poppenkastspelen. Het is niet
toegestaan om etenswaar en drank te verkopen.

© Rick de Raad

JEUGDMARKT

12
KINDERSPELEN
© Rick de Raad

ZWARTE MARKT
Zoals elk jaar zal ook dit jaar de Zwarte Markt in het dorpscentrum
plaatsvinden. Op deze markt heerst altijd een gezellige sfeer en om
dat zo te houden willen wij erop blijven toezien dat de markt blijft
waarvoor ze bedoeld is: Het verkopen van overtollige of zelfgemaakte
spulletjes en het promoten van verenigingen. Wat we niet willen is
het organiseren van een commerciële markt met fabrieksartikelen en
eet-en drinkwaren.

13

DE REGELS VAN DE EEMNESSER ZWARTE MARKT:

RINGSTEKEN
© Rick de Raad

• Het is niet toegestaan om etenswaar of drank te verkopen tenzij
na overleg met en toestemming van het Feestcomité;
• Geen verkoop van nieuwe (fabrieks)goederen. Voor Eemnesser
verenigingen e.d. kan eventueel een uitzondering worden gemaakt
in overleg met, en na toestemming van het Feestcomité;
• Deelnemers moeten uit Eemnes afkomstig zijn en kunnen zich
aanmelden tot 18 april.
Dit kan via de email: info@feestcomite-eemnes.nl;
• Vermeld u in deze mail uw naam en het aantal gewenste kramen.
• Voorkeursplek kan worden opgegeven, maar geeft geen garantie.
• Het betalen van de kramen kan, na het ontvangen van een mail van
het Feestcomité.
• In deze mail staan het aantal kramen, het te betalen bedrag,
factuurnummer en ons IBAN nummer.
• De kramen dienen betaald te zijn voor 20 april, facturen voor
kramen die niet op tijd worden overgemaakt worden niet besteld.
• De kraamverhuur gaat alleen per hele kraam en kost €25;
• U vindt de toegewezen kraam aan de Wakkerendijk, Jhr. Roëllaan,
Waag of Kerkstraat. Wij zullen u per mail laten weten welke kraam
u toegewezen wordt. (Dit vindt plaats na 25 april 2018 en na
ontvangst van de betaling);
• Na 7.30 uur mogen er geen auto’s op de afgesloten wegen
aanwezig zijn;
• Uiterlijk 16.00 uur moet uw kraam ontruimd zijn. Laat de boel
netjes achter, want ook voor de buurtbewoners is het een feestdag.

RESTANTEN
ROMMELMARKT
Natuurlijk willen wij de straten in het feestcentrum na de Zwarte Markt
even netjes hebben als daarvoor. Heeft u na afloop van de Zwarte
Markt nog bruikbare spullen over, maar wilt u ze niet meer mee naar
huis nemen? Stichting ‘Wings of Support’ (www.wingsofsupport.org)
neemt ze graag van u aan. Medewerkers van KLM bieden met Stichting
‘Wings of Support’ hulp aan projecten in landen waar KLM op vliegt.
Deze projecten zijn vooral gericht op kinderen en worden zowel
financieel als met goederen ondersteund. Met de door u ingeleverde
spullen worden dus andere mensen elders in de Wereld ontzettend
blij gemaakt! De vrijwilligers van de Stichting staan naast de container
tegenover Rijwielhandel Liersen op de Torenzicht, tussen 14.00 en
16.00 uur. Andere niet verkochte spullen kunt u in de grote container
gooien. Let daarbij goed op dat u al uw spullen netjes in de container
stopt, dat is ook voor de omwonenden wel zo prettig.
Stichting Feestcomité Eemnes 2018
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man.

den zo vlak voor Koninginnedag door (straten)teams uit Eemnes tegen elkaar gevoetbald worden, met één doel: gezelligheid, sportiviteit en dan
ook nog de finale bereiken en winnen!
Bij deze de uitnodiging om de mannen (en misschien wel vrouwen) in de
finale op woensdagavond 28 april aan te komen moedigen.
© Peter Wonder

htm

Er zijn van die dingen die horen bij elkaar. Zoals de zon en de maan of Bert
en Ernie. Dat is ook het geval met Koninginnedag en KNIJN. Ze zijn als peper
en zout, als kop en schotel, als hamer en sikkel, als oud en nieuw, en als man
en vrouw. KNIJN is er dus weer bij op Koninginnedag. En dat verveelt nooit,
want ze spelen alsof het de eerste keer is, enthousiast en meeslepend. Na
af loop van het tonnetje steken houden zij de stemming hoog in de
Kerkstraat.

Scouting present op Koninginnemarkt
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VLAGGEN
Wij vragen u deze avond vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) te
vlaggen. De vlag (zonder wimpel) dient dan halfstok te worden uitgestoken.
TWEE MINUTEN STILTE
Tegelijk met de herdenking in Eemnes vinden op vele andere plaatsen in
het land herdenkingsplechtigheden plaats.
Tuinaanleg
Overal wordt vanaf 20.00 uur •
twee
minuten stilte in acht genomen. Wij
verzoeken u hieraan zoveel mogelijk •mee
te werken.
Onderhoud

• Sierbestrating
HERDENKINGSCONCERT
Net als voorgaande jaren houdt
het Projectkoor
Paul Snoek weer een
27 • 3755o.l.v.
AK Eemnes
HOVENIERSBEDRIJF Laarderweg
Telefoon 035aan
533het
66 77
• Mobiel 06 212 307 91
Herdenkingsconcert in de Nicolaaskerk
Torenzicht.
WALLENBURG www.wallenburghoveniers.nl
Dit sfeervolle concert zal aansluitend aan de herdenking bij het monument aan het Plantsoen om 20.30 beginnen. De toegang is vrij (er is wel
© Peter Wonder
een deurcollecte t.b.v. de onkosten).

rentehuis ‘Al-Falah’ gesticht, waar hij arme, lokale jongeren opving en
hen opleidde voor een plaats in de Pakistaanse maatschappij. Na zijn overlijden in 2001 zijn de activiteiten van pater Postma overgenomen door
de paters van het Don Bosco Learning Centre. Jongens en meisjes kunnen
daar terecht voor de lagere en middelbare school. Daarnaast worden er
allerlei ondersteunende activiteiten georganiseerd, zoals huiswerkbegeleiding, computer- en muzieklessen. Ook de ouders worden betrokken
bij Bouwbedrijf
het onderwijs
hun kinderen;
zij kunnen
in het bouwonderneming
centrum bijvoorVanvan
Boheemen
is een jonge
en creatieve
of
naailessen
volgen.
beeld
alfabetiseringscursussen
waar u voor de meest uiteenlopende werkzaamheden terecht kunt. Na

Bouw zoals u dat wilt.

een uitgebreid voorgesprek krijgt u van ons een gedetailleerde offerte,

Watervoorziening
Quetta is de hoofdstad van de provincie Baluchistan in West Pakistan,
een relatief rustig gebied vlakbij de grens met Afghanistan. Het heeft
een droog klimaatnieuwbouw
met een gemiddelde
jaarlijkse
regenval van minder
· verbouw
· onderhoud
dan 200 mm. Voor drinkwater is de bevolking geheel afhankelijk van
putten, waar water uit de diepliggende kalksteenlagen wordt gepompt.
Door de sterke bevolkingsgroei van de laatste dertig jaar, de intensivevanboheemenbouw.nl
ring van de landbouw en het gebruik van steeds grotere (publieke en

HOVENIERSBEDRIJF
BEN MAKKER

ROERDOMP 18
3755 GH EEMNES
TEL. (035) 5311332
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Scoutinggroep Tymen de Sayer is voor het derde jaar op rij te vinden op
de Koninginnemarkt in het dorp. Dat betekent ballengooien, kikkers meppen en stokvangen. Zij begeleiden de echt oer-Hollandse spelletjes waarbij
rs Verenionder
begeleiding
van
eenZe
volwassene
te skaten.
van deweg
GHVmet
en de
kinderen
altijd
de winnaar
zijn.
stralen van
plezierLeden
en rennen
de vroege
de tocht.
Overig verkeer wordt tijdelijk stopgezet, u
IJsclub
een prijs,
als zebegeleiden
het parcours
af hebben.
Koningindus veilig
zwieren
overen
hetactief.
gladdeDaarom
asfalt. Deelnemers
zijn
verplicht
En dat iskunt
Tymen
de Sayer:
sociaal
is Tymen de
Sayer
al
een
helm
te
dragen.
Deelname
aan
de
tocht
is
gratis.
jaren de scoutinggroep voor de jeugd van Eemnes en Blaricum. Ook al
het regenen,
dan kan
om leden
veiligheidsredenen
staat hetMocht
clubhuis
in Blaricum,
erhet
zijnevenement
steeds meer
bijgekomenhelaas
uit
uw van IJs- niet doorgaan.
Eemnes, omdat scouting een gezellige manier van sociaal samenzijn beertrekt de
tekent. De kinderen kunnen daar lekker buitenspelen, ravotten maar ook
ngel weer
samen broodjes roosteren bij een kampvuur. En juist buiten leren ze over,
van
de polderen in de natuur.
Elkde
jaar komen er nieuwe leden bij, want Scouting Tymen de Sayer staat
po over
voor
n drankje.hedendaagse spelletjes en activiteiten voor kinderen van nu. Ook dit
jaar gaat er weer een nieuwe Bevergroep van start voor jongens en meisjes.
Dat is de groep voor de kleintjes, vanaf vierenhalf tot zeven jaar.
de 12
jaar
En de leiding? Ze zijn zelf scout geweest en jong genoeg om speels te zijn,
maar ook slim en oud genoeg om leiding te kunnen geven.
Wil je meer weten over Scouting Tymen de Sayer, haal dan de folder bij
de kraam van de scouting op de Koninginnemarkt. Meer informatie? Zie
www.soutingblaricum.nl .
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Specialiteit in:

Telefoon

BAST
isolatieglas (KOMO-gekleurd)
voorzetramen
spiegels
veiligheidsglas

035-538 77 49

De Deel

F

www.dedeeleemnes.nl
Huwelijksvoltrekkingen, bijeenkomsten en
partijen op een sfeervolle locatie
035-5387628
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ieder die niet de gelegenheid is om te komen kijken toch te laten meegenieten. Tijdens de toertocht passeren we enkele senioren complexen en
woningen van Sherpa/Amerpoort
Na de rondrit verzamelen we weer op de Torenzicht waar op het
vertrouwde circuit de race zal plaats vinden. Om het voor alle mensen
leuk te maken en natuurlijk voor het winnen van de originaliteitsprijs
willen we iedereen oproepen om dit jaar eens extra uit te pakken. Laat
u creatieve geest de vrije loop over de afgelopen 30 jaar en natuurlijk
in het bijzonder het “jaar 88”. Want dat is het jaar dat Eemnes in de ban
was van Timo van Wegen… Het jaar waar hij een televisie show “Way
of Life” won en waar nu nog steeds het kratten stapelen vandaan komt.
Natuurlijk heeft Nederland toen ook het EK voetballen gewonnen en
werden de spelers getrakteerd op een rondvaart door de grachten.
Yvonne van Gennip won drie keer goud tijdens de Olympische Winterspelen. Maar ook de top 40, jaja kinderen, die hadden wij toen, Patrick
Swacy stond op nr 1 met het nummer “Time of my life” uit de film Dirty
Dancing, maar ook UB40 , Level 42 en Milly Vanilly. René Froger brak
in 1988 door met het nummer “alles kan een mens gelukkig maken”.
Kortom inspiratie genoeg en wij kijken er naar uit! Tevens zijn er in al die
jaren ook veel foto’s gemaakt ook daar zijn we heel nieuwsgierig naar en
willen dan ook vragen of u ze wil sturen naar info@feestcomite-eemnes.nl
Van de ontvangen foto’s willen we voor op het circuit een compilatie
van maken.
We roepen dan ook iedere deelnemer op, van 1988 tot aan nu, om weer
eens mee te doen met de 30 jarige jubileumrace. Inschrijving kan van
10:15 tot 10:30 uur tegenover de jurywagen (deelname is op eigen risico).
Pak u solex uit de schuur, druk de rol op de band en maak gebruik van
uw creatieve geest!
Trek alles uit de kast en tot 27 april Koningsdag bij “de solexrace”
van Eemnes.
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Al jaren gaan de pruttelende motortjes met piepende remmen en
rokende bandjes over de Torenzicht onder aan de kerk. Zo’n 30 jaar
geleden kwam Joop de Jong op het idee, om wat hij gezien had in de
Achterhoek, maar eens in Eemnes te organiseren.
De 1e editie had maar een klein clubje deelnemers. Het idee werd
voorgesteld aan het Feestcomité, maar daar werd in eerste instantie
niet op in gegaan. Het jaar daarna, toen Joop zelf al uit het Feestcomité
was, werd het door Bert Snel ingebracht en heeft het Feestcomité
het opgenomen in het feestprogramma. Sindsdien is het een jaarlijks
terugkerend fenomeen geworden en niet meer weg te denken. Eemnes
groeide en zo ook de groep solexers die er jaarlijks aan deelnemen.
Er zijn nog dingen die ons aan die tijd doen herinneren, zoals de nummers
die de deelnemers om krijgen. In de jaren zijn er wel steeds meer
bijgemaakt, maar nog steeds volgens hetzelfde patroon.
Om de deelnemers te enthousiasmeren werd er elk jaar een ander thema
aan de solexrace gekoppeld. Dit gebeurde onder de bezielende leiding
van Bert Smit.
De volgende thema’s hebben o.a. de revue gepasseerd: de elfstegentocht,
actie tegen windmolens, de grandprix, de kredietcrisis, de partij leefbaar
solexen en zelfs een Koninklijk bezoek. Het deelnemersveld kwam van
heinde en ver, om voor de geliefde solexbokaal te strijden. Uit Blaricum,
Naarden, Baarn, Hoogland en ook de bekende groep uit Spakenburg
wisten Eemnes te vinden.
De prijzen waarvoor jaarlijks gestreden wordt zijn o.a: de originaliteitsprijs,
de 1e prijs en natuurlijk de pechprijs. Namen van vele solex beminnende
Eemnessers staan inmiddels op de Solexbokaal en in menig woning
hangt een pentekening van de Eemnesser solexrace. We willen deze
30ste Solexrace dan ook een speciaal tintje geven.
We starten iets later dan normaal, zodat de deelnemers van ver weg ook
de tijd hebben weer eens mee te doen. We vertrekken om 10:30 uur met
een rondrit door de mooie stegen en wegen van Eemnes, om zo een
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PEDICUREPRAKTIJK DE STAP

PIANO’S&VLEUGELS
P I A N O AT E L I E R

STEINBERG
& RINKEL

EEMNES

Huur v.a. Euro 25,-

Koop occasion v.a. Euro 650,-

www.gsteinberg.nl - 0653-262965
verkoop - inkoop - verhuur - stemmen - reparatie - onderhoud

Reparatie en onderhoud van alle
merken overheaddeuren
Streefoordlaan 6, 3755 BB Eemnes
E-mail: info@deurenserviceeemnes.nl Tel: 06 150 877 27
www.deurenserviceeemnes.nl

ontwerper in groen

30 JAAR PAX KINDERHULP EEMNES
Het is inmiddels 30 jaar geleden dat de eerste vakantiekinderen in
Eemnes welkom werden geheten. In de zomer van 1988 mochten 22
kinderen uit Polen, voor drie weken komen logeren in Eemnes. In mei
1987 gaf het landelijk bestuur toestemming voor de oprichting en
konden de voorbereidingen voor de vakantieweken officieel beginnen.
Gastgezinnen moesten worden gevonden en financiën moesten bijeen
worden gebracht. Alle verenigingen in Eemnes werden aangeschreven
om de werkgroep hierbij te helpen. Op deze oproep is overweldigend
gereageerd. Bijna alle verenigingen hebben in 1988 een actie georganiseerd om geld bijeen te brengen. In de toenmalige vitrine bij het
Torenzicht kon het verloop van de acties worden gevolgd en werden
de activiteiten aangekondigd.
Op Koninginnedag kon er bijvoorbeeld de toren van de N.H. Kerk
worden beklommen, werden er kaarten verkocht voor een speciaal
benefietconcert en de werkgroep zelf stond met een kraam met
koffie, Poolse cake en een marmottenrace. Een traditie is ontstaan
en Koninginnedag is altijd een activiteit van de werkgroep gebleven.
Ook dit jaar is de koffiekraam weer te vinden op de Wakkerendijk in
Eemnes. Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we voor de vroege
vogels, vers gezette koffie en traditionele oranje tompoucen! Dit jaar is
het ook weer mogelijk om enveloppen te trekken. Er zit altijd wat in de
envelop. Ook als het geen lotnummertje is, zit er een bedankje in voor
de steun aan onze werkgroep. En… dit jaar hebben we iets speciaals!
Om ons jubileum te vieren hebben we een jubileumspel ontworpen...
Aan het begin van de jaren 90 kwam het Feestcomité met de vraag
of de werkgroep wilde helpen met het maken van een echt Koninginnedagsfeertje in de Kerkstraat. Zij zouden voor goede muziek zorgen,
als wij daar dan een bar wilden bemannen. En zo gezegd zo gedaan.
En óf het in de Kerkstraat gezellig is! Zo zal traditiegetrouw rond het
middaguur de tap tot leven worden gewekt en is het vet warm voor
onder andere een lekker broodje kroket!
In 2011 zijn de laatste Poolse kinderen in Eemnes op vakantie geweest.
Aangezien het steeds beter gaat in Polen is er toen besloten om de
‘Poolse periode’ af te sluiten. De werkgroep Pax Kinderhulp Eemnes
is toen op zoek gegaan naar een ander land waar kinderen onze hulp
hard nodig hebben.
De landelijke organisatie van Pax Kinderhulp is sinds de aardbeving
van 1988 actief in Armenië. De gevolgen van deze aardbeving zijn nog
steeds zichtbaar in het dagelijks leven. Een deel van de Armeense
inwoners woont momenteel nog steeds in de noodwoningen die na de
aardbeving zijn geplaatst. De staat van deze woningen is zeer slecht
en niet meer geschikt als woonruimte. In de rest van Armenië woont
de bevolking veelal in stenen huizen of in een flat. In de zomer van
2013 kwamen de eerste Armeense kinderen naar Eemnes, met in hun
hand een tasje met daarin één onderbroek, voor drie weken logeren in
Eemnes. Een groot succes! Een jaar later is de werkgroep bij deze
kinderen op bezoek geweest in Armenië. Tijdens deze reis werd
bevestigd hoe belangrijk deze drie vakantieweken zijn voor deze
kinderen. De leerprestaties waren verbeterd en ze hadden een doel
voor de toekomst!
In de zomer van 2019 hopen wij voor de vierde maal kinderen uit
Armenië te mogen ontvangen in Eemnes!
Dit jaar staat in het teken van het 30-jarig jubileum. Een jubileum
waar we met z’n allen trots op zijn! Wij hopen dan ook op Koningsdag
met jullie allemaal het glas te heffen op ons 30-jarig bestaan!
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Mocht het regenen, dan kan het evenement om veiligheidsredenen helaas
niet doorgaan.

Gestart wordt donderdagavond om 19.00 uur bij het clubgebouw van IJsclub de Vaart aan de Stadwijcksingel (bij de ijsbaan). Vandaar vertrekt de
groep in een rustig tempo via de Zuidersingel en de Noordersingel weer
terug naar het beginpunt.
  
  
      
        

Als er voldoende liefhebbers zijn wordt er een langere ronde door de polder
gemaakt. Er wordt afgesloten met een rondje in een sneller tempo over de Voor het derde achtereenvolgende jaar gaat er weer een groep jongeren
naar Moldavië om daar een kinderkamp te leiden. Voor de groep EemnesNoordersingel. Na afloop kan men in de
T Ekantine
L : 0 6 - 5terecht
0 8 8 0 0 voor
3 0 een drankje.
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Kraam voor Moldavië

ser jongeren, waarvan de meeste behoren bij de Evangelische Gemeente

Iedereen vanaf 8 jaar is welkom. Wel vragen we kinderen onder de 12 jaar Eemnes, wordt de vakantie niet rusten, maar werken.


Advies voor al uw
verzekeringen
pensioenen
hypotheken
financieringen

over-

Havenstraat 293
1271 GD Huizen
Telefoon 035 - 5254054
Fax
035 - 5242016

Assurantiekantoor
D.J. van ‘t Klooster

Buiten openingstijden:
G. Hagen
Laarderweg 7 - 3755 AK Eemnes - Tel.Telefoon
035 531 43
61 -- Fax
035 538 33 41
035
5389271

ereniverleg

Voor al uw boodschappen aan huis, ook voor bedrijven en instellingen

WILT U OOK
ADVERTEREN IN DE
FEESTKRANT?

nmel00 en
Ever-

KIJK DAN OP
WWW.FEESTCOMITE-EEMNES.NL

heeft
wordt

Bramenberg 23c Eemnes
Voor openingstijden zie:
www.schoenmakerijbrinkman.com

Richard de Wit | Tel: 035-5386445 | Fax: 035-6294922 | Mobiel: 06-51513919

Voor kinderen in Moldavië is vakantie eigenlijk niet leuk. In de drie maanden zomervakantie is er niets te doen en vaak zitten de kinderen de ouders
(die vaak alcoholverslaafd zijn) danig in de weg. Een stichting die actief is
in een dorp bij Chisinau heeft besloten om daarom voor de kinderen twee
weken een kamp te organiseren. De kinderen krijgen een Bijbelverhaal te
horen, mogen knutselen en ze
worden vermaakt met spelletjes. De Eem
nessers hebben twee weken de leiding over een dergelijk kamp.

Kapsalon Dekkers

     

Tevens zal er geklust gaan worden. Met name de winters zijn koud dus
Voor
uwals
GLAS
het klusteam
zalaler
een echt naar
isolatieteam erop uit trekken. De reis,
alle materialen en de tolken zullen door de Eemnesers zelf bekostigd worSpecialiteit in:
isolatieglas (KOMO-gekleurd)
den. Daarom treft u op de jaarlijkse Eemnesser
vrijmarkt weer een kraam
voorzetramen
spiegels
aan van het Moldavieteam. Schiet u gerust
mensen aan met vragen.
veiligheidsglas

BAST

Telefoon

035-538 77 49

LOONBEDRIJF

Studio Faan

ag of

G. Groenestein

n aan-

uw vertrouwdelichtinterieurspecialist
en krachtstroom, data/telecommunicatie

eft de
tdag.

en alle voorkomende elektrawerken
EEMNES TEL.
035-5312223
Eemweg 31-22,
3755 LC Eemnes

Tel. (035) 533 49 25
Fax (035) 533 49 26
E-mail: info@zwaaneemnes.nl






 

Staal, een café waar muziek in zit
29 april:

DJ Marco Jansen
Koninginnedag:

De Absurde
straatshow
De Daltons
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zwarte marKt
Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar de Zwarte Markt in het dorpscentrum
plaatsvinden. Op deze markt heerst altijd een gezellige sfeer en om dat
zo te houden willen wij erop blijven toezien dat de markt blijft waarvoor
ze bedoeld is: het verkopen van overtollige of zelfgemaakte spulletjes en
het promoten van verenigingen enz. Wat we niet willen is het organiseren van een commerciële markt met fabrieksartikelen en eet- en drinkwaren. Dus geven we nog maar even de regels van de Eemnesser Zwarte
Markt.
Bramenberg 18, 3755 BZ Eemnes, 035 - 538 80 81
- Het is niet toegestaan
om etenswaar of drank te verkopen tenzij na overeemnes@gooischvloerenhuys.nl
leg met en toestemming van het Feestcomité.
www.gooischevloerenhuys.nl
- Geen verkoop van nieuwe (fabrieks)goederen. Voor Eemnesser verenigingen e.d. kan eventueel een uitzondering gemaakt worden in overleg
met, en na toestemming van, het Feestcomité.
- Deelnemers
zijn en kunnen zich aanmela a n n emoeten
m e ruit
s bEemnes
e d rafkomstig
ijf
den tot 26 april. Dit kan bij Kees Fakkeldij, dagelijks tussen 18.00 en
19.00 via telefoon 035-5383754.
- De kramen kunt u betalen op 27 april tussen 19.00 en 20.00 uur op Everserf 18.
- Kraamverhuur, hele kraam: 25 euro. Ook wie geen kraam nodig heeft
moet zich vooraf
melden: wilde
handel, al
niet professioneel, wordt
Nieuwbouw
- Verbouw
– dan
Kelderbouw
niet toegestaan.
- U vindt de toegewezen kraam aan Wakkerendijk, Roëlllaan, Waag of
Kerkstraat.
33
- NaTorenlaan
9.00 uur mogen
er absoluut geen auto’s op de afgesloten wegen aan1251
HG
Laren
NH
wezig zijn.
T. (035) 538 79 03
- Uiterlijk
16.00 uur moet uw kraam ontruimd zijn. Ruim alstublieft de
info@eqmcalisenzonen.nl
rommel
goed op, want ook voor de buurtbewoners is het een feestdag.
www.eqmcalisenzonen.nl
- Het feestcomité wenst u een gezellige dag toe en…. goede zaken!

E.Q. M. Calis en Zonen

37E OLIEBOLLENACTIE
VOOR FRIERSDALE
SMULLEN VOOR EEN
WATERPOMP
Een Eemnesser feest op Koningsdag is pas compleet wanneer je lekker
kunt smullen bij de kramen voor Friersdale! Dit jaar zal voor de 37e keer
een grote groep vrijwilligers van de Stichting Friersdale-Eemnes klaar
staan om allerlei lekkernijen te verkopen voor het goede doel. Je kunt
daarvoor vanaf 8.00 uur terecht bij onze kraam naast het Oude Raadhuis
op de Wakkerendijk of bij onze kraam ter hoogte van Kerkstraat 15.
Je kunt kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod van oliebollen, appelflappen,
appelbeignets, oranje slagroomsoezen, oranje tompoucen, chocoladedonuts, oranje donuts, roombroodjes, gevulde koeken, saucijzenbroodjes
en kaasbroodjes. Lekker voor op straat of thuis bij de koffie!
Het geld, dat deze 37e Oliebollenactie gaat opbrengen, is bestemd voor
een project in het Zuid-Afrikaanse Friersdale. Dit houdt allereerst in de
aankoop van een waterpomp, die water uit de Oranjerivier doorpompt
naar een zuiveringsinstallatie. Daarnaast wil men ook geld reserveren voor
de aanschaf van zonnepanelen, die de energie op moeten gaan wekken,
die nodig is voor het functioneren van de waterzuiveringsinstallatie.
We hopen veel mensen te ontmoeten bij onze kramen! Pater Wijnand
van Wegen en de vrijwilligers staan daar ook klaar om u meer te vertellen
over Friersdale en de activiteiten van de Stichting!

VOOR DE 32E KEER BROODJE GEZOND
Geiten, Gereedschap en Groentezaden, 3- G’s voor Gasovu in Rwanda
Voor de 4e keer in ons bestaan, gaan wij de Stichting Weeskinderen
in Rwanda weer ondersteunen. In 1994 vond in Rwanda een hevige
burgeroorlog plaats tussen de Huttus en de Tutsi’s. Bijna 1 miljoen
Rwandezen zijn vermoord. Met 80000 wezen tot gevolg.
In het najaar van 1994 kwam priester Abbe Prosper naar Eersel en tijdens
een kerkdienst vroeg hij hulp voor 800 baby’s en peuters in zijn Bisdom.
Ria van de Ven was bij deze kerkdienst aanwezig. Zij besloot hulp te te
bieden en gedurende 5 jaar werd het weeshuis geholpen met melkpoeder.
Er kwamen meer hulpvragen uit Rwanda, met name hulp voor weeskinderen in de heuvels. Daarom besloot zij in het jaar 2000 de Stichting
Weeskinderen in Rwanda op te richten. Er werden ‘gezinnen’ gevormd
om deze weeskinderen op te vangen, en naaiateliers opgezet waar de
nodige schooluniformen werden genaaid. Ook kwamen er aftappunten
voor schoon drinkwater.

EEN GEITJE GEEFT DUS TOEKOMST!

Voor meer info www.weeskindereninrwanda.nl de opbrengst van de 32e
keer ‘Broodje Gezond’ gaat dus naar dit dorp. Doneer of neem een heerlijk
broodje gezond. We zien u graag vanaf 9.00 bij ons aan de kraam, op de
bekende plek voor garage Beuk.
De werkgroep ‘Broodje gezond’: Ineke Groot, Joke Hagen,
Annette Haasnoot

HET GEITENPROJECT

Waarom de 3-G’s voor Gasovu?
Gasovu is een klein dorp met ongeveer 8500 inwoners. Het dorp ligt
afgelegen. Zij hebben onze hulp hard nodig. In samenwerking met de
lokale en landelijke boerenorganisaties worden er geiten gefokt. In overleg
met het Bisdom Nyundo worden per jaar ongeveer 35 gezinnen uitgekozen
die een geit heel hard nodig hebben. De levensstandaard op het platteland
in Rwanda is erg laag, daardoor zijn heel veel gezinnen arm.
De geiten zijn drachtig en geven mest voor de groentetuin. Na de geboorte
geven de geiten melk,waar het gezin van kan profiteren. Het eerste vrouwelijk
geitje gaat naar een nieuw gezin, het bokje mag het gezin zelf houden
voor het vlees. Naast het geitje krijgt het gezin groentezaden en ook
gereedschap voor de tuin: een hark, een schop en een gieter. Op deze
manier kunnen er groenten verbouwd worden voor eigen gebruik en
soms kan ook een gedeelte verkocht worden. Door de verschillende soorten
groenten wordt er ook gezonder gegeten, wat de mensen ten goede komt.
Stichting Feestcomité Eemnes 2018

11

9.30 - 10.00

10.00 - 12.00

PROGRAMMA
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9.00 - 13.00

10.00 - 13.00

10:00 - 12:00 KINDERSPELEN

Al jaren kunnen de kinderen zich kostelijk vermaken in de Kerkstraat met een
tiental verschillende spelletjes. Naast bekende spelletjes als het kikkerslaan, het kaasspel of negerzoen vangen staan er dit jaar ook een aantal
nieuwe spelletjes opgesteld. Als je alle spelletjes doet, krijg je na afloop
een lekker zakje snoep, want dat heb je dan wel verdiend! Van te voren
moet je je wel even (gratis) inschrijven aan het begin van de Kerkstraat.

KONINGSDAG 2018
(Deelname aan de activiteiten is altijd voor eigen risico)

DONDERDAG 26 APRIL KONINGSNACHT
10:00 - 13:00 SIMULTAAN SCHAKEN
Schaakvereniging het Dikke Torentje heeft een aantal grote denkers in
VANAF 20.00 CAFÉ STAAL
In Café Staal zorgt zanger/entertainer Jari Kreuning voor een
onvergetelijke Koningsnacht.

haar ledenbestand. Het Dikke Torentje is dan ook een gevreesde tegenstander voor menige schaakvereniging in de regio. Vandaag wordt een
straatgevecht geleverd op de Wakkerendijk. Doet u mee?

VANAF 20.00 HET OUDE RAADHUIS

Op Koningsnacht bent u dit jaar welkom in Club Raadhuis.

10:00 - 15:30 TORENKLIMMEN/ABSEILEN*

VRIJDAG 27 APRIL KONINGSDAG
9.00 - 9.10 KLOKGELUI PIETERSKERK

Het Gilde zal de klokken van de Grote Kerk aan de Kerkstraat en het Dikke
Torentje als vanouds vakkundig en vrolijk laten beieren. Het bewonderen
van dit werk is de moeite waard.

9.00 - 13.00 JEUGDMARKT/RUILBEURS

Kinderen tot 16 jaar kunnen op deze vrijmarkt speelgoed, boeken, muziekinstrumenten en andere snuisterijen verkopen of ruilen. Een goede
gelegenheid om de zolder en garage te ruimen. Zeker weten dat daar nog
wel spulletjes staan waar iemand anders blij van wordt en die nog een
zakcentje opbrengen ook. Lees wel even de informatie en voorwaarden
elders in deze Feestkrant.

9.00 - 16.00 ZWARTE MARKT

Eemnessers kunnen hun spulletjes zelf aan de man brengen. Een
gezellige snuffelmarkt met voor ieder wat wils. U vindt de kramen aan
de Wakkerendijk, De Waag, Jhr. Roëlllaan en Kerkstraat. Ook zijn er
verenigingen aanwezig om hun activiteiten onder uw aandacht te
brengen. Voor wie een kraam wil huren, verwijzen wij graag naar de
informatie elders in deze Feestkrant.

9.30 - 10.00 AUBADE

Op de trappen van Wakker, het voormalige raadhuis, aan de Wakkerendijk
zal Burgemeester Roland van Benthem namens de Koning uw felicitaties
in ontvangst nemen. Ook worden de personen die recent een Koninklijke
onderscheiding hebben gekregen extra in het zonnetje gezet. We zingen
uitbundig samen met ‘De Weidevogels’, onder leiding van Leon Lutterman
en proosten met elkaar op onze Koning. Zingt en proost u mee?

10:00 - 20:00 STRAATFESTIVAL

10:30 - 11:00 SOLEXRIT & 11:00 - 11:30 SOLEXRACE

Op het vertrouwde parcours van Torenzicht, Plantsoen, Parklaan en
Rutgers van Rozenburglaan vindt ook dit jaar de solexrace plaats.
Voorafgaand aan de race zal er een rit door Eemnes gemaakt worden.
Elders in deze Feestkrant leest u meer over deze rit en het thema van dit jaar.
Let wel, de normale regels voor bromfietsers gelden, dus: minimum leeftijd
16 jaar en helm (of eitje) verplicht. Deelnemers kunnen zich vanaf 10:15 uur
melden bij de “pits” op de Braadkamp. Deelname is op eigen risico.

10.30 GERARD WORTEL IN DE OUDHEIDKAMER

Een spontaan optreden van Gerard Wortel, onze welbekende dorpsdichter
annex dorpsbard, in de Oudheidkamer verleden jaar viel erg in de smaak.
Hij komt weer en gaat, al naar gelang hoe het valt, op eigen initiatief of
op verzoekt liedjes zingen onder begeleiding van zijn onafscheidelijke
gitaar. Het einde van zijn repertoire is niet te peilen, zodat ook de eindtijd
niet was vast te stellen. Dat is dus een verrassing voor wie te laat is.

11:00 - 11:30 DANSOPTREDEN

Dit jaar zullen de dansers van Danscompagnie Jamie-Dee weer dansend
door Eemnes trekken. Kom smikkelen en smullen van dansstukken uit
de familievoorstelling Sjakie en de Chocoladefabriek. Onder andere
Sjakie, Willie Wonka en de Oempa-Loempa’s zullen van de partij zijn. De
dansparade start op het Evenementenplein, maakt een ronde door de
drukke straten gelegen aan de Wakkerendijk en eindigt weer op het plein.
Tijdens de parade worden allerlei soorten dans getoond waaronder
klassiek ballet, modern en streetdance. Kom kijken en genieten!

11.00 - 15.00
12
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Op diverse plaatsen in het dorpscentrum treden wederom diverse artiesten
op zodat u zich de gehele dag volop kunt vermaken. Elders in deze Feestkrant kunt u lezen wie er waar en wanneer optreedt.

In de toren van de Grote of Nicolaaskerk kan voor slechts één euro via
de torenwenteltrap met ontelbare treden naar het ‘hoogste’ punt van
Eemnes worden geklommen. Bij mooi weer zijn de Domtoren in Utrecht en
hoogbouw in Amsterdam te zien, evenals de noordrand van de Veluwe.
En .... bij minder mooi weer is de tocht naar boven ook al een belevenis!
Tegelijk met het toren beklimmen organiseert het Feestcomité, net als
verleden jaar, ‘abseilen’ vanaf de toren. De toegang tot de toren is open
vanaf de parkeerplaats van de kerk en vanuit de Kerkstraat over het oude
kerkhof achter langs de kerk.
*Houd voor het abseilen onze site en/of onze Facebookpagina goed in
de gaten.

11.00 - 15.00

Stichting Feestcomité Eemnes 2018

11.00 - 16.00

EXPOSITIE
‘CORALINE BÄCKER,
EEMNESSER SCHILDERES’
IN OUDHEIDKAMER
Open van 11.00 uur tot 16.00 uur.
De toegang is gratis.

10.30 - 11.30

© Rick de Raad

© Rick de Raad

© Rick de Raad

10.00 - 15.30

11.00 - 11.30

11:00 - 15:00 KRATTEN STAPELEN

Inmiddels is het kratten stapelen uitgegroeid tot een ware traditie. Onder
deskundige begeleiding bouw je een hoge stapel kratten, terwijl je zelf
bovenop de stapel blijft staan. Griezelig om te doen, adembenemend
om te zien. Je vindt het kratten stapelen op het landje aan de Vaartsteeg.

11:00 - 15:00 PANNA-VOETBAL

Het immens populaire panna-voetbal mag ook deze dag niet ontbreken.
Op het Evenementenplein staat de kooi waarin deze vorm van
straatvoetbal gehouden wordt. Laat jij zien hoe je met vliegensvlug
voetenwerk een punt kunt scoren? Voor de beginneling en voor gevorderden, voor vaders en zonen, moeders en dochters; iedereen krijgt de kans
om in een paar minuten te showen wat zijn voetbaltalent is.

11.00 - 15.00

2017 introduceerde Volleybalvereniging Voleem het nieuwe spel 4 op
een rij. En ook dit jaar kunt u op de Wakkerendijk vanuit het karretje van
de supersnelle baan met een volleybal 4 op een rij gooien. Dat dit nog
niet zo eenvoudig is zult u zien. Diegenen die dit presteren, gaan door tot
er uiteindelijk een winnaar overblijft. Een nieuw flitsend spel wat na het
succes van vorig jaar op weg is zo maar een nieuwe traditie te worden.
Een ding staat vast: het gaat snel en iedereen houdt de kleren droog.
Wees er op tijd bij, want alleen de eerste 50 inschrijvers/deelnemers
kunnen meedoen aan de competitie.

11:30 - 13:00 STERKSTE MAN VAN EEMNES

Wederom heeft het Feestcomité Eemnes een grote attractie geregeld voor
op het Evenementenplein. De Boerderij Run van 17 meter, een echte
Eemnesser attractie! Ben je sportief en wil jij je energie kwijt, ga dan de
strijd aan met de verschillende elementen van het boeren leven tussen
11.00 en 15.00 uur op het Evenementenplein. Leeftijd vanaf 6 jaar, deelname
voor eigen risico. Deelname is gratis.

Dames en heren, na een aantal jaar van afwezigheid zal de strijd der
titanen weer plaats vinden op de Braadkamp in Eemnes. Acht ijzersterke
mannen zullen de strijd met elkaar aangaan op koningsdag om de titel
“Sterkste man van Eemnes 2018” te winnen. De deelnemers zullen het
opnemen tegen elkaar door middel van het uitvoeren van enkele zware
onderdelen, waarna uit de score zal blijken wie dit jaar de sterkste man
zal zijn! Daarbij komt ook nog dat Super Kasper, het Tractorpulling beest
van Loonbedrijf Groenestein, weer van de partij is voor het onderdeel
trekker trekken en natuurlijk om even zijn motoren te laten ronken. Kom
allemaal op koningsdag naar de Braadkamp om zoals voorheen de
sterkste mannen van Eemnes tegen elkaar te zien strijden op het speelveld.

11:00 - 16:00 OUDHEIDKAMER OPEN

13:15 - 14:00 SJEESKEURING

11:30 - 13:00 VIER OP EEN RIJ KONINGSRIT

11.30 - 13.00

14:00 - 15:30 RINGSTEKEN VOOR SJEZEN

Gebroederlijk staan de toeschouwers schouder aan schouder op de
Torenzicht om vooral niets te missen van dit fraaie schouwspel van
spanning en aanspanning. Geblokte pony’s, robuuste paarden en ranke
hackney’s tonen zich van hun beste kant. De trotse koetsiers en hun
goedlachse passagiers concentreren zich op dat nietige ringetje hoog in
de lucht. Dankzij het smeuïg en deskundige commentaar van Bert Majoor
volgt u de zaken op de voet, zelfs als het zicht u even ontnomen wordt.

15:30 - 16:15 TONNETJE STEKEN

Als haringen in een ton verdringt het publiek zich jaarlijks bij het tonnetje
steken in de Kerkstraat. Toch zijn er slechts weinigen die het aan durven
zelf in het karretje plaats te nemen om -met het risico van een nat pak de
helling af te glijden. Wij geven het u ook te doen om onder het toeziend
oog van een veelkoppig publiek de zenuwen de baas te blijven en deze
bijna onmogelijke opdracht te vervullen. De toeschouwers zien eigenlijk
niets liever dan een mislukte poging met een nat pak tot gevolg.
Niettemin is de bewondering groot voor de uiteindelijke winnaar. Vanaf
15.15 uur kunnen deelnemers vanaf 16 jaar zich ter plaatse opgeven.

© Rick de Raad

© Rick de Raad

U herinnert zich vast nog wel het tonnetje steken van Koningsdag 2016.
Door de Staatsloterij bekroond tot Koningsdagspel van het jaar werd het
Tonnetje Steken opgeluisterd met een hypermoderne soort achtbaan. In
duizelingwekkende vaart werd er geprobeerd de ton raak te steken om
zo de kleren droog te houden. Dat viel echter niet mee! Met Koningsdag

De deelnemers aan het ringsteken verzamelen zich vanaf dit moment op
de Rutgers van Rozenburglaan en de Parklaan. De aanspanningen zien er
op hun best uit: de paarden en pony’s beslagen, de manen gekamd, de
koetsier is op zijn paasbest, de leidsels zijn ingevet, de rijtuigen gepoetst
en voorzien van een mooie versiering. Niets is aan het toeval overgelaten.
De mooiste aanspanning verdient een prijs.

11.30 - 13.00

14.00 - 15.30

© Rick de Raad

Expositie ‘Coraline Bäcker, Eemnesser schilderes’ in Oudheidkamer
Coraline Bäcker (1944), die al jong talent bleek te hebben voor tekenen, kreeg
haar eerste tekenlessen van glazenier Jelle Willemsz. Op zijn aanraden
bekwaamde ze zich daarna op 16-jarige leeftijd op de Avondacademie voor
Beeldende Kunst in Arnhem. Ze maakte van haar liefhebberij haar beroep
en was onderwijl botanisch tekenares op de Landbouwhogeschool in
Wageningen. In 1967, toen ze Amsterdam woonde, kreeg ze een belangrijke
opdracht voor het tekenen van 150 pentekeningen als illustraties voor Het
Groot Internationaal Kruidenboek van Wina Born. Verder produceerde ze
ontwerpen voor Lanarte, een bedrijf in borduurwerken, en ze schilderde
vooral bloemarrangementen van Marcel Wolterinck, die wereldwijd werden
verspreid als posters en kaarten. Sinds 1976 woont ze in Eemnes. Van
1986 tot 2006 had ze een atelier in Laren, waar ze ook schilderles gaf.
Daarna werkt 2006 ze in haar atelier in een boerderij aan de Wakkerendijk.
Hier doet ze veel inspiratie op. Ze geniet van de polder en de natuur.
Haar favoriete plekken zijn de Zomerdijk met de waaien, het Sluisje en
sommige boerderijen aan de Wakkerendijk en Eemnes. Ze heeft niettemin een breed genre aan onderwerpen, zoals ook portretten, bloemen,
stillevens en paarden. In binnen- en buitenland is werk van haar tentoongesteld en in verschillende tijdschriften is over haar werk gepubliceerd.
De Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A Eemnes, is op Koningsdag geopend
van 11.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

© Rick de Raad

11:00 - 15:00 HINDERNISBAAN BOERDERIJ RUN

15.30 - 16.15
Stichting Feestcomité Eemnes 2018
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dit is oranje!
Oranje boven, waar je ook bent!
TravelXL Eemnes
035 - 5395730 | eemnes@travelxl.nl
reisbureaueemnes.nl
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ditisdrukwerk.nl

Elektrotechniek
Domotica

www.voltechbv.nl

Verlichting
Beveiliging

“ Klantvriendelijk - Deskundig - Betrouwbaar ”

nieuwbouw
verbouw
onderhoud

AUTO IMPORT / AUTO IN- EN VERKOOP / TAXATIES
bouw - en aannemings

bedrijf

M.H.M. Loman

Mob. 06
06 -- 10
10 35
35 59
59 30
Mob.

Energiestraat 26 b, Naarden
Tel. 035 - 240 04 20 / 06 50 58 07 58
info@gooischewielen.nl www. gooischewielen.nl

Wakkerendijk 20
120
Noordersingel
3755EZ
DEEemnes
Eemnes
3755
www.lomaneemnes.nl
www.lomaneemnes.nl

Tel.
Fax
Tel.
E-mail
E-mail

(035) 538 39 74
(035) 538
53839
0974
33
(035)
info@lomaneemnes.nl
info@lomaneemnes.nl

© Abella

© Willem Goochel

STRAATFESTIVAL

ABELLA

Een bijzonder feest verdient magische momenten. Koningsdag is zo’n
feestdag waar Willem Goochel graag een magisch sfeertje creëert
voor de jongste oranje vierders. Als er tussendoor nog tijd is zal hij ook
de volwassen oranjeharten weten te stelen met zijn close-up trucs.
Laat je verbazen!

Dit one-woman step-orkest verbaast u met mooie, grappige, virtuoze
muziek en liederen. De act wordt uitgevoerd met zelfgemaakte
instrumenten zoals het Melodium en de Cyclophone. Komt dat zien en
horen! En natuurlijk bent u als publiek van harte uitgenodigd om mee
te doen met dit kleine wonder op wielen….

10.15, 11.45, 13.00 Evenementenplein

11.00 Staal
12.00 Evenementenplein
13.00 Kerkstraat

© Mobiele Eenheid

© Dutch Juggler

WILLEM GOOCHEL

STRAATTHEATER DUO DE MOBIELE EENHEID
“DOE HET ZELF DJ-SHOW”
Bij de “Doe het zelf DJ-show” worden mensen uit het publiek in een
paar minuten opgeleid tot volleerd plaatjesdraaier. De DJ wordt op
vakkundige wijze begeleid door Henk en Dennis; De plaatkeuze van
de vinyl-single bepaal je zelf, maar het opruien en gek maken van het
publiek wordt gezamenlijk gedaan. Op het hoogtepunt van jouw optreden
wordt vanaf het podium een foto gemaakt. Die foto krijg je direct mee!
Natuurlijk gebeuren er wel rare dingen tijdens de show. Henk en Dennis
zijn niet verantwoordelijk voor overslaande plaatjes en foute etiketten
op de singles! Deze act leidt tot hilarische taferelen met een foto als
tastbare herinnering!
11.15 Evenementenplein
12.45 Wakkerendijk/Staal
14.15 Kerkstraat

DUTCHJUGGLER MET DE UITDAGING
Hij laat zich uitdagen door u, om steeds sneller, hoger en met meer
attributen te jongleren. En dan komt de ultieme uitdaging: hij moet met
alles jongleren wat u hem toewerpt. Uw mobiele telefoons, schoenen of
de net gescoorde aanwinsten van de rommelmarkt. Kom maar op! Uw
portemonnee is ook welkom maar het toewerpen van kinderen is niet
toegestaan!
11.45 Wakkerendijk/Staal
13.00 Evenementenplein
15.00 Kerkstraat

Stichting Feestcomité Eemnes 2018
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KONINGSNACHT

DONDERDAG 26 APRIL
Optreden van zanger/entertainer
Jari Kreuning vanaf 20.00 uur

KONINGSDAG

VRIJDAG 27 APRIL
Los gaan met De Daltons
vanaf 15.00 uur

GRANDCAFÉ EEMLAND WENST HEEL EEMNES VEEL PLEZIER MET KONINGSDAG
ACTIVITEITEN KONINGSDAG
VANAF 9.00 UUR OPEN

MET ORANJETOMPOEZEN EN ORANJEBITTER
VANAF 11.00 UUR
305065_Feestkrant_250x350 08-04-10 14:35
Pagina 8
KONINKLIJKE
LUNCH
VANAF 12.00 UUR

SPRINGKUSSEN VOOR DE KIDS
VANAF 14.00 UUR

DJ DRIVE IN

WIJ STAAN KLAAR VOOR ÁL UW WENSEN


VANAF 15.00 UUR
  BEKROOND

  
 DINER
    SELECTIE

   VAN
  ONZE
  


KAART

Tel. 035-5315864 - info@grandcafe-eemland.nl - www.grandcafe-eemland.nl


Groente & Fruit
293
Kant &Havenstraat
Klaar Maaltijden
1271 GD Huizen
Salades,
Telefoon Soepen
035 - 5254054
Fax Schulp
035 - 5242016
Losse Thee,
Sappen
Fruit Buiten
Cadeau
Kisten
openingstijden:

WWW.FEESTCOMITE-EEMNES.NL

G. Hagen
Laarderweg 24B,
Eemnes, 035-5386257
Telefoon 035 - 5389271
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LOONBEDRIJF POST
licht- en krachtstroom, data/telecommunicatie
en alle voorkomende elektrawerken

VOOR AL UW AGRARISCHE EN
CULTUURTECHNISCHE WERKEN.
O.A		 ALLE WERKZAAMHEDEN T.B.V. GRAS
		(BEMESTING, ONKRUIDBEHEERSING, OOGST EN HER-INZAAI)
		MAIS- EN GRAANTEELT
		ONDERHOUD BERMEN EN SLOTEN
		ONDERHOUD EN AANLEG NATUURTERREINEN
		ONDERHOUD EN AANLEG HALFVERHARDINGEN
		VERHUUR KRANEN EN SHOVELS MET BEDIENING
Adres:
Tel.:		
E-mail:
Website:

Meentweg 97a
3755 PC		Eemnes
035 - 531 43 38
Fax.: 035 - 538 19 28
info@loonbedrijfpost.nl
www.loonbedrijfpost.nl

Eemweg 31-22,
3755 LC Eemnes

Tel. (035) 533 49 25
Fax (035) 533 49 26
E-mail: info@zwaaneemnes.nl







 

Staal, een café waar muziek in zit
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© Sonny’s Inc

© Toos

STRAATFESTIVAL

STRAATORKEST TOOS!

SONNY’S INC

Er klinkt een concert op straat, er staat een compleet orkest zomaar in
de open lucht te spelen. Je blijft even staan, want het klinkt bijzonder,
en leuk, en ook gewoon heel mooi. En een half uur later sta je er nog,
met een glimlach op je gezicht. Want de zestien blazers van straatorkest Toos brengen een bijzonder programma op een bijzondere
manier. Het zonlicht spat van het koper en het plezier straalt van het
orkest. Straatorkest Toos speelt altijd heel uiteenlopende muziekstukken. Opzwepende film- en tv-tunes, zoals Hawaii 5-0 of James Bond.
Eigen versies van popsongs. En even later lijkt er een big band te
spelen. Of er klinkt Italiaanse muziek. De muzikanten zingen ook, voor
een aria draaien ze de hand niet om. Inmiddels bestaat het ensemble
al meer dan 25 jaar. Honderden concerten gaven ze tot nu toe, in
concertzalen, in theaters en op festivals door heel Europa. Maar natuurlijk
vooraldaar waar een straatorkest thuishoort: op straat.

Inmiddels is de entertainmentband Sonny’s Inc niet meer weg te
denken uit Eemnes. Met een keur aan veelzijdige muziekgenres zoals
Latin, pop, soul, funk, R&B, jazzy en Nederlandstalig gaan ook hier
geheid weer de voetjes van de vloer.
15.00 Het Oude Raadhuis

© Loos Alarm

© Peter Wonder

Tussen 12.00-16.00 verzorgt Toos op diverse momenten
optredens in de Kerkstraat

DE DALTONS

LOOS ALARM

Al menig jaar maken zij de Wakkerendijk tegenover Café Staal onveilig.
Ook dit jaar mag deze gezellige 5-mans rock/coverband natuurlijk niet
ontbreken. Gegarandeerd gezellig!

Al 15 jaar speelt Loos Alarm de beste en leukste Nederpop hits door
het hele land! Ze waren enige tijd “Amstel Live band”, speelden in het
voorprogramma van de 3J’s, Xander de Buisonjé en Rowwen Heze
en zanger Chris heeft met Bløf op het podium gestaan. Naast deze
wapenfeiten is Loos Alarm vooral een groep van vijf schoolvrienden
die samen muziek maken én dat merk je! De shows van Loos Alarm zijn
energiek en laten je dansen, meezingen, lachen en vooral feesten tot
alle alarmbellen rinkelen en de zwaailichten afgaan. En dan kun je nog
maar één conclusie trekken: Het was Loos Alarm!

15.00 Wakkerendijk/Staal

15.00 Kerkstraat
Stichting Feestcomité Eemnes 2018
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Kwaliteitsproducten van BPE

BPE is hèt merk van Ankofit Industries BV

HOVENIERSBEDRIJF

W O U T E R NAP

O N T W E R P A A N L E G O N D E R H O U D R E N O VAT I E

®

Laarderweg8088| | 1223
3755 NV
AS Hilversum
| Eemnes
Merelstraat
wouternap@hotmail.com | Tel. 06-48013465

info@wouternap.nl | Tel. 06-48013465 | www.wouternap.nl

www.ankofit.nl

www.alandriumtuinen.nl
Tel.:035 672 02 55

Vergaderen, ontmoeten, sporten of iets te vieren?

2008_MK_Logo.pdf
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MaatKozijn
Kwaliteit in aluminium
en kunststof

Energiestraat 30, 1411 AT Naarden, info@maatkozijn.nl, 035-6943700
www.maatkozijn.nl

Het kán, allemaal in....

| 06 51
| rene@eemnesbouw.nl
| 06
ReneRene
PerierPerier
1351
5813
1958
19 | rene@eemnesbouw.nl

e Perier | 06 51 13 58 19 | rene@eemnesbouw.nl
Rene Perier | 06 51 13 58 19 | rene@eemnesbouw.nl

Sporthal,
Evenementenhal
Zalen van 10-200 pers.
Gezellige foyer
Uitstekende keuken

Hasselaarlaan 1C - 3755 AV Eemnes -T 035 531 18 87 - E info@dehilt.nl - www.dehilt.nl
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DODENHERDENKING
VRIJDAG 4 MEI
Vrijdag 4 mei a.s. om 20.00 uur vindt de jaarlijkse
dodenherdenking plaats bij het Vrijheidsmonument
op het Plantsoen. Op dat moment herdenken wij
de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar
ook hen die, waar ook ter wereld, sinds die tijd als
gevolg van oorlogshandelingen zijn omgekomen.

STILLE TOCHT VANAF DE HILT
De stille tocht naar het Vrijheidsmonument vertrekt
om 19.40 uur vanaf De Hilt aan de Hasselaarlaan.
Burgemeester en wethouders, met direct daarachter kinderen van de scholen, leiden de tocht.
De tocht wordt begeleid door de Drum- en Showband MCC. Voor een goede orde bij het monument
vragen wij u in cirkelvorm op te stellen,maar de
doorgang vanaf het Plantsoen en de plaats vóór
het monument vrij te houden voor het gemeentebestuur en de schoolkinderen. De kinderen zullen
ook de officiële kransen en bloemstukken leggen.
Direct aansluitend kunnen de andere aanwezigen
hun bloemen leggen.

VLAGGEN
Wij vragen u deze avond vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) te vlaggen. De vlag (zonder
wimpel) dient dan halfstok te worden uitgestoken.

TWEE MINUTEN STILTE
Tegelijk met onze herdenking vinden op vele andere
plaatsen in het land herdenkingsplechtigheden
plaats. Overal wordt vanaf 20.00 uur twee minuten
stilte in acht genomen. Wij verzoeken u hieraan
mee te werken.

HERDENKINGSCONCERT
Herdenkingsconcert in N.H. Kerk aan de Kerkstraat
Aansluitend (om ca. 20.30 uur) aan de herdenking
bij het monument wordt in de N.H. (grote) Kerk aan
de Kerkstraat een herdenkingsconcert verzorgd
door Vocaal Ensemble Puur o.l.v. Paul Snoek
m.m.v. Yolanthe Cornelisse (Harp). Puur brengt een
prachtig, verstillend en gevarieerd programma
met o.a. het Requiem van John Rutter en werken
van Tavener, Oomen en Withacre.
De toegang is gratis.

© Rick de Raad
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© Rick de Raad

4 MEI
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3HOUSE CHEMICALS

BEPLANTINGSHANDEL
GERARD VAN DEN TWEEL

DEUREN SERVICE
EEMNES

HENK WIGGERTS
GROENVOORZIENING

A.S. DE KRUIJF
HOLDING BV

BIJLARDS
VERSE FRIETEN

DKS-EEMNES

AANNEMERSBEDRIJF
H.M. LOMAN EN ZN

BOUW EN INSTALLATIE
BEDRIJF GEBR DE ROOIJ

DITISDRUKWERK.NL

HOVENIERSBEDRIJF
F. V.D. AKKER

AANNEMERSBEDRIJF
BOUWZICHT

BOUWBEDRIJF
MARCEL V. ’T. KLOOSTER

EEM OPTIEK

HOVENIERSBEDRIJF
BEN MAKKER

AANNEMERSBEDRIJF
E.Q.M. CALIS EN ZONEN BV

BOUWBEDRIJF
PALMERE

AANNEMERSBEDRIJF
JOHAN WIGGERTS

BOUWBEDRIJF
TEMPELAARS

ADEL RIGTER HANDEL

LOONBEDRIJF
J.P.DE JONG

PROKO
AUTOSCHADEBEDRIJF

TUINMACHINES
EEMNES

LOONBEDRIJF POST

RABOBANK EEMNES

VAN DEN BRINK
ELECTRONICS

JOOST VAN LIEROP
BOUW EN
TIMMERBEDRIJF

M.B.M.VAN DIJEN
METAALTECHNIEK

SCHILDERSBEDRIJF
B. VAN ’T. KLOOSTER

VAN EEDEN
INSTALLATIESERVICES

KEES CALIS
GRONDVERZET
EN MACHINEVERHUUR

MELANIE CALIS TUINEN

SCHOENENBOERDERIJ
BEUKEBOOM

VAN VELSEN
MEUBELMAKERIJ

MEUBELMAKERIJ
VAN BREEMEN

SERVICE STATION KOOT

VAN WEES TUINEN

GEBR. VAN DER HEIDEN

MEUBELMAKERIJ
WIGGERTS

SMEDERIJ BON

VDO ADVERTISING

BOUWBEDRIJF
V.D. WARDT

GERH.STEINBERG
PIANO’S EN VLEUGELS

MULTI SERVICE
HILHORST

STICHTING
HUIS VAN EEMNES

VOLTECH.B.V.
INSTALLATIEBEDRIJF

ADVIESBUREAU
ERVE AS

BOUWBEDRIJF
VAN BOHEEMEN

GOOILAND BEVEILIGINGEN

HOVENIERSBEDRIJF
WALLENBURG

KEES RIGTER
HANDELSONDERNEMING

OOK
ONDERSTEUNING
OP KANTOOR

STAL
PAARDENVREUGD

VOS WONING EN
PROJECTSTOFFERING

ALWIN BAKKER
SCHILDERWERKEN

CAFE
SCHIPPERS WELVAREN

GOOISCHE VLOEREN

HOVENIERSBEDRIJF
WOUTER NAP

KLUS & ONDERHOUDSBEDRIJF

PAANS AUTOSERVICE

STAL
”DE PAARDENSTEK”

WERNER BROUWER
GRONDWERKEN

ANDRÉ VAN OOSTRUM
MACHINEVERHUUR

CARINA CALIS
ONTWERP & FOTOGRAFIE

GROENCOMBINATIE
RUISENDAAL BV

HP MOTOREN

KEVIN KRAMER SERVICE

PEEWEE INTERNATIONAL

STICHTING
KRINGLOOP

MAKELAAR
WESTER CAMPAGNE
VAN BREEMEN

APOTHEEK EEMNES

COOP
SUPERMARKTEN

GROND-WEGEN EN
WATERBOUW BONNEVELD

INSTALLATIEBEDRIJF
R.J.M. V. D. ZWAAN

LEKKER GEZOND

PENSIONSTAL
DE HEIDEHOEK

STUKADOORSBEDRIJF
JEFFREY CHRISTENHUIS

WIGGERTS
AUTOWASSERVICE B.V.

ARJAN BEUKEBOOM
HANDELSONDERNEMING

DE DEEL
ZAALVERHUUR

H.J.G.VAN OOSTRUM
LOON EN AANN.BEDRIJF

J. EEK CZN SMEDERIJ

LOODGIETERSBEDRIJF
R. TENDOLE

PETER BLOM
LOON EN VERHUUR

TECHN. GROOTHANDEL
EEMLAND

ZANOLI
SLOOPWERKEN B.V

AUTOMOBIELBEDRIJF
BEUK

DE KAASSCHUUR

HARRY POST
INTERIEURBOUW

JAN RIGTER
ONTWIKKELING

LOONBEDRIJF
G.GROENESTEIN

PRIMERA

TIMMER EN ONDERHOUDBEDRIJF EKOBOUW

ZUIVELHANDEL EN
PARTYVERHUUR DE WIT

JBT WIGGERTS BOUW

HOTEL CAFE RESTAURANT
JEROEN ARENDS TUINEN
DE WITTE BERGEN

GERARD VAN VALKENGOED
GRONDBORINGEN

KAMIEL MELLEGERS

