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1269
750 jaar geleden werd Eemnes voor het eerst genoemd!
En midden in de Middeleeuwen. Graaf Floris V van Holland
regeerde over Holland en Hendrik van Vianden was bisschop
van Utrecht. In de vroegst nog bewaard gebleven geschriften
is te lezen dat gronden in Eemnes verpacht werden. Vanuit
Ter Eem, nu Eembrugge, is het moerassige gebied omgezet in
vruchtbare weidegrond. En tot op de dag van vandaag kunnen
we genieten van het werk dat toen, met primitieve middelen,
is verzet. Het veroveren van land op het water, op de Zuiderzee.
Anno 2019 is dat eeuwenoude weidegebied van Eemnes uniek en
staat het bekend om zijn weidse uitzicht en is het een rijk (weide)
vogelgebied met grutto en kievit als oer-Hollandse symbolen.
En nog steeds is het de boer die het land bewerkt en beheert,
opdat wij er van kunnen genieten. Om J.W.F. Werumeus Buning
uit zijn Ballade van den boer te citeren: “En de boer die ploegde
voort... Ter wille van de boer die ploegt, besta de wereld voort!”
Een mooie gelegenheid om te vieren dat de naam Eemnes al
750 jaar in de papieren voor komt. Het feestcomité heeft zich
wederom ingespannen om voor de Eemnessers, jong en oud,
nieuw en hier al jaren geworteld, een mooi programma samen te
stellen. Vertrouwde onderdelen keren terug en ook het criterium
van Eemnes wordt weer georganiseerd. Mooi om te zien dat zovelen
zich inzetten om van de feestweek weer een succes te maken.
Zonder al die vrijwilligers zou het toch maar saai zijn, dus dank
namens alle inwoners voor hun inzet en betrokkenheid bij ons
mooie Eemnes.
Ik wens iedereen veel plezier toe bij de verschillende activiteiten.
Of het nu actief is, of gewoon als bezoeker. Maak een praatje met
bekenden en onbekenden, leer elkaar kennen en als u het swipen
of appen zat bent… gewoon ouderwets met elkaar praten, lonken,
verliefd worden of een blauwtje lopen. Geef uw ogen en oren de
kost en geniet. Geniet van het leven en geniet van de feestweek in
ons Eemnes.
Roland van Benthem
Burgemeester van Eemnes
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Programma

Voorwoord voorzitter

VRIJDAG 6 SEPTEMBER.............................. 5
20.00 - 01.00 Gondelvaart en opening
van de Feestweek

Eindelijk is het zover – na 4 jaar is het weer tijd voor een Eemnesser feestweek! Ons mooie
dorp is in 1269 voor het eerst in geschriften is genoemd – toen nog als Themenesse – oftewel
750 jaar geleden. Een hele mijlpaal en een goede reden voor een prachtig feestje. En feestjes
bouwen kunnen we in ons dorp (overigens sinds 1352 met stadsrechten) nou eenmaal als de
beste. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we daar Buitengewoon goed in zijn…

ZATERDAG 7 SEPTEMBER........................... 7
06.45 - 09.00 Ochtendwandeling
10.00 - 11.00 Ringsteken op
het losse paard
11.00 - 12.00 Ringsteken
open trekker
12.00 - 15.30 Eemnes Monkey Town
13.00 - 15.00 Colorrun
15.00 - 16.00 Touwtrekken
17.00
Prijsuitreiking
16.00 - 17.30 Muziek in de tent
20.30 - 01.00 Bolle Jan Show
ZONDAG 8 SEPTEMBER............................ 10
10.00 - 15.00 Fietstocht
13.00 - 17.00 Criterium dé Eemnes
13.00 Ronde snel
13.40 Dikke banden race
14.10 Ronde sneller
15.10 Ronde snelst
17.00 Prijsuitreiking Criterium
16.00 - 19.00 Two for you

We hebben dit jaar een programma waarin veel bekende en door Eemnessers geliefde onderdelen zullen terugkomen, maar er is ook ruimte gemaakt zodat iedereen aan geheel nieuwe
onderdelen mee kan doen. Het diverse programma biedt vermaak voor alle leeftijden en we
hopen dan ook dat velen van jullie op één of meerdere dagen gedurende de week komen
deelnemen om er samen met ons een ware feestweek van maken! Ook nieuw dit jaar: er is een
mobiele app beschikbaar waarin je het programma kan vinden, maar die je ook kan gebruiken
voor een van onze nieuwe activiteiten. Zie verderop in dit krantje waar en hoe je de app kan
downloaden en installeren.
Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij wat ik hartverwarmend vind en ook zo typerend is voor
Eemnes: de saamhorigheid en bereidheid om te helpen. Zo zouden wij dit alles nooit kunnen
uitvoeren zonder de hulp van vele vrijwilligers die geheel onzelfzuchtig voor ons de bardiensten vervullen, deurdiensten draaien, activiteiten begeleiden, gedurende de nachten onze tent
bewaken en helpen opruimen. Maar bovendien zou dit alles überhaupt niet mogelijk zijn zonder
de ondersteuning van de Gemeente Eemnes en onze hoofdsponsoren. Zo maken we er met
recht een feest van en voor Eemnessers van. Met trots introduceer ik aan jullie wederom onze
hoofdsponsoren:
BP Servicestation Koot
Beautycare Human Touch
Kees Calis Machineverhuur
Campagne Makelaardij
Café Staal
Ditisdrukwerk Eemnes
Voltech Elektrotechniek
Rigter Handelsonderneming

Bouwbedrijf van der Wardt
DKS Eemnes Schilderwerken
Partyverhuur de Wit
Bonneveld Aannemingsbedrijf BV
GCG schoonheidssalon & pedicurepraktijk
Bouwcenter RAB Eemnes
Adjan Autoservice Eemnes

MAANDAG 9 SEPTEMBER......................... 13
12.00 - 17.00 Seniorenmiddag

Voor jullie ligt het complete programma en alle informatie die
je nodig hebt om te gaan genieten van de komende 10 dagen.
Wij gaan er met z’n allen weer vol tegenaan, hopelijk jullie ook!

DINSDAG 10 SEPTEMBER.......................... 13
19.30 - 22.30 EK Pubquiz

Namens Stichting Feestcomité Eemnes,
Jeroen de Wit (voorzitter)

WOENSDAG 11 SEPTEMBER..................... 13
14.00 - 16.30 Kindermiddag
19.00 - 00.00 Boltoernooi

ALGEMENE INFORMATIE

DONDERDAG 12 SEPTEMBER................... 14
19.15 - 22.00 Kort en Kleinkunst
Festival
VRIJDAG 13 SEPTEMBER.......................... 17
20.30 - 01.00 Schuimparty
ZATERDAG 14 SEPTEMBER....................... 17
08.00 - 10.00 Viswedstrijd in de Vaart
11.00 - 16.00 Open Monumentendag
11.00 - 13.00 Optocht
12.00 - 17.00 Trampoline jump,
springkussen, pannakooi
12.00 - 17.30 Muziek in de tent
13.00 - 17.00 Grasmaaierpulling
15.00
Prijsuitreiking
15.30 - 16.30 Boegsprietlopen &
spijkerbroekhangen
20.30 - 01.00 Dirty Daddies!
ZONDAG 15 SEPTEMBER.......................... 19
12.00 - 15.00 Solexgezelligheidsrit
12.30 - 14.00 Klassiek lunchtijdconcert
13.00 - 19.00 Afsluitende middag
14.00 - 15.30 Jessie Beretta
15.30
Vertoning kinderclip
15.30 - 16.30 Veiling
16.30 - 18.30 Trio the Band
19.00
Tent dicht

KAARTVERKOOP
Maandag 2 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:
Polderwandeling
Zaterdag 7 september
Bolle Jan Show
Zaterdag 7 september
Kort en Kleinkunst Festival
Donderdag 12 september
Schuimparty
Vrijdag 13 september
Dirty Daddies
Zaterdag 14 september

Prijs: € 7,50
Prijs: € 15,00
Prijs: € 15,00
Prijs: € 7,50
Prijs: € 17,50

Indien er na de voorverkoop nog toegangskaarten resteren, zijn deze vanaf vrijdag 6 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
- Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. Dit geldt ook voor deelname
aan de diverse activiteiten.
- De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van en/of vernieling/schade
aan uw eigendommen.
- Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van de
organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
- Op het terrein zal gefotografeerd/gefilmd worden. Bezoekers gaan bij betreding van het terrein
akkoord met dit gegeven.
- De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.
- De feesten op vrijdag- en zaterdagavond zijn alleen toegankelijk voor personen van 16 jaar
en ouder, tenzij anders aangegeven. De deurdienst kan om legitimatie vragen.
- Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
- In de tent mag niet gerookt worden.
- Voor eventuele calamiteiten is de EHBO aanwezig.
- Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.
- De feestweek is een feestje, gedraag je ook zo!
- Verkoop, handel en gebruik van drugs zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan
zullen we de politie direct inschakelen. Lachgas wordt niet getolereerd en bij constatering van
gebruik, handel etc. zal directe verwijdering plaatsvinden.
Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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ALLES VOOR DE BOUW OP ÉÉN ADRES!

■ Bouwmaterialen
■ Hout en plaatmateriaal
■ Binnen- en buitendeuren
■ Stenen en dakpannen
■ Wand- en vloertegels
■ Gereedschap

Bouwcenter RAB | Walnootberg 16 Eemnes | Telefoon: 035 - 631 7410

Tegelwijsheden
Om Eemnes alvast in de stemming te brengen voor de feestweek, willen we graag de traditie van de eerdere tuintaferelen
vasthouden. In plaats van gevelgedichten kiezen we deze editie
voor TEGELWIJSHEDEN over hoe buitengewoon Eemnes is.
Het is de bedoeling dat elke deelnemer een tegelwijsheid
verzint of opzoekt, dat enigszins te maken heeft met het
thema. Het mag overal over gaan; het mag mooi, inspirerend,
ontroerend, vrolijk, serieus of grappig zijn zolang er enigszins
een relatie bestaat met het thema. Zelfgeschreven of goed
gejat (met bronvermelding), alles mag!

Vrijdag 6 september

Gondelvaart en opening
20.00 - 01.00 uur

Wilt u in aanmerking komen voor de prijzen, dan mailt u uw
naam en adres inclusief de foto van de tekst (en bron) van uw
wijsheid voor 10 september aan info@feestcomite-eemnes.nl
o.v.v. Tegelwijsheden. De prijsuitreiking is zaterdagmiddag
14 september in de feesttent (zie elders in deze feestkrant
voor tijden).

Geocaching Buitengewoon Eemnes
Bent u ook graag buiten? In het kader van buitengewoon
Eemnes sturen wij u naast de al bekende fietsroutes op pad.
Op diverse locaties in Eemnes moet gepuzzeld en of gerekend
worden. Gedurende de gehele feestweek kunt u middels de
app samen met uw kinderen geocachen. De oplossing van
deze cache kunt u inleveren in de feesttent. U krijgt in ruil
hiervoor een leuke attentie.

App Feestweek Eemnes
Om deze feestweek niets te
missen download je gewoon onze
app Feestweek Eemnes.
Hierin vind je o.a. het programma,
foto’s, routes en zelfs een geocache.
De app is beschikbaar voor Android
en iOS en voorafgaande aan de
feestweek al te downloaden.

Kaartspel van Eemnes
Speciaal ter gelegenheid van de feestweek hebben we een
uniek Eemnesser kaartspel ontworpen. Dit kaartspel staat
vol met mooie, bijzondere, leuke, actuele en historische
afbeeldingen die een weerspiegeling zijn van ons prachtige
Eemnes. Tijdens de feestweek zal dit kaartspel worden
aangeboden voor €5,- Volg ons via Facebook & Instagram om
alvast een voorproefje te krijgen van dit unieke stok kaarten.

© Rick de Raad

Deel de wijsheid met Eemnes en plaats deze in uw voortuin
of aan uw gevel. Het mag een klein bordje zijn of de volledige
gevel beslaan. Het Feestcomité heeft een officiële jury samen
gesteld en deze gevraagd om de tegelwijsheden te beoordelen.
De jury zal vooral letten op originaliteit, daarom worden
zelfgeschreven wijsheden hoog gewaardeerd. Relativering, een
knipoog naar een actualiteit, humor of een mooie vergelijking
kunnen een goed uitgangspunt zijn voor een wijsheid. De beste
drie wijsheden zullen worden bekroond! Het Feestcomité hoopt
dat Eemnes vanaf eind augustus weer vol zal hangen met
mooie wijsheden. Doet u ook mee?

In het schemerdonker start om 20:00 uur de immens populaire
gondelvaart. Tientallen vaartuigen die in het teken van het thema van
de Feestweek ‘Buitengewoon Eemnes’ of de actualiteit staan, varen
door de Vaart richting de feesttent. Een deskundige jury beoordeelt
de deelnemers 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.
- Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
Deelname: Gratis en op eigen risico
Opgeven: Om 18:30 bij de Vaart, ter hoogte van de eerste dwarsweg
(te bereiken via de Volkersweg, langs het marinegebouw).
Aansluitend aan de gondelvaart zal aan de achterkant van de feesttent
de Feestweek officieel geopend worden. Dit mag u niet missen!

Na de gondelvaart en de officiële
opening zal de band Fusebox de feesttent
op z’n kop zetten. 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.

Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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Buitengewoon in
drukwerk
EEMNES OP PAPIER 750 JAAR
ditisdrukwerk.nl

Bramenberg 11 - 3755 BV Eemnes - Tel. (035) 538 0221
eemnes@ditisdrukwerk.nl - ditisdrukwerk.nl

Kees Calis
Machineverhuur
Verhuur van compact
grondverzet materieel

Pascalweg 1
3752 LN Bunschoten
tel 0622195630
email info@keescalis.nl
www.keescalis.nl

Zaterdag 7 september

6.45 - 9.00 uur

11.00 - 12.00 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?

Bij het krieken van de dag genieten van een opkomende zon middenin
de prachtige polder van Eemnes, tussen de kwikstaarten en rietzangers,
onder het genot van een ontbijtje…
Hebben we uw aandacht te pakken? Dan nodigen we u graag uit
voor een ochtendexcursie om 6.45 uur ’s morgens, waarbij u wordt
meegenomen door een gids die u wijst op overvliegend vogelschoon
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 Nederlands best bewaarde open
polderlandschappen!

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 en op eigen risico.
Minimale leeftijd: 16 jaar.
Opgeven: In of achter de feesttent vanaf 10.30 uur.

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!

Eemnes Monkeytown

Toegang: Kaarten à €7,50 (inclusief ontbijt) zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop of tijdens openingstijden in de feesttent. Er is slechts
plaats voor 30 deelnemers. Bij meer animo worden er mogelijk meer
plekken beschikbaar gesteld.

12.00 - 15.30 uur
Speciaal voor kinderen vanaf 5 jaar wordt de feesttent op deze middag
omgebouwd tot een Eemnesser MonkeyTown compleet met opblaasbare
kinderspelen, een ballenbad en meerdere spingkussens. Kom klimmen
en klauteren alsof je een echt aapje bent.

Ringsteken op het losse paard

Deelname: Gratis en op eigen risico.
Minimale leeftijd: 5 jaar.
© Rick de Raad

10.00 - 11.00 uur

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 en op eigen risico.
Opgeven: In of achter de feesttent vanaf 9.30 uur.

© Rick de Raad

Ringsteken open trekker

© Rick de Raad

Ochtendwandeling

Colorrun
13.00 - 15.00 uur

Ben je aan een echte uitdaging toe? Doe dan mee aan de 1e colorrun
van Eemnes: een loopevenement waarbij alle lopers in diverse kleurpoeders worden ondergedompeld bij speciale kleurenzones langs het
parcours. Een activiteit die je niet mag missen. Pak je witte shirt maar
vast uit de kast en vergeet vooral je zonnebril niet. Start en finish zijn
bij de Vaartsteeg.
Deelname: Gratis en op eigen risico.
Minimale leeftijd: 6 jaar.
Opgeven: In of achter de feesttent vanaf 12.00 uur.
Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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Adjan Autoservice
Onderhoud APK Schadeherstel Aircoservice

Met
Nu vervangend
ook uitlijnen vervoer!
in eigen beheer!
Vlierberg 6 3755 BS EEMNES
Tel. 035-531 33 52 info@adjanautoservice.nl

BMW - Mini

specialist

Zaterdag 7 september

Touwtrekken

Muziek in de tent

15.00 - 16.00 uur

16.00 - 17.30 uur
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.

© Rick de Raad

Bolle Jan Show
Wederom kan er in teams gestreden worden tijdens het bekende
touwtrekspektakel. Zowel mannen, vrouwen, kinderen of gerenommeerde touwtrekteams zijn van harte welkom om deel te nemen.
Zorg dat je niet aan het kortste eind trekt. Stel dus zelf een super
team samen en schrijf je in.
Deelname: Gratis.
Opgeven: www.feestcomite-eemnes.nl

20.30 - 01.00 uur
Café Bolle Jan komt naar je toe! Naast de ouderwets gezellige
Amsterdamse uitstraling zorgt de DJ ervoor dat de hele tent compleet
uit zijn dak gaat. Ook Jan en Miens zoon René Froger is aanwezig,
via een ‘live’ verbinding met het café op het Rembrandtplein in
Amsterdam houdt hij een oogje in het zeil en opent hij de show.
De echte Bolle Jan Artiesten zijn er natuurlijk ook bij! Deze 2 toppers
uit eigen stal zetten in no time de hele hut op zijn kop en laten de
grootste partyhits voorbij trekken.. van Froger tot Hazes tot Wolter
Kroes tot Johnny Jordaan!
Leeftijd: Vanaf 16 jaar.
Toegang: Kaarten à €15,- zijn verkrijgbaar
in de voorverkoop of tijdens openingstijden
in de feesttent.

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

Café Staal
dank voor alle jaren
van ondersteuning
en gastvrijheid
#vanachterdebarnaaraandebar

Zondag 8 september

Fietstocht Buitengewoon Eemnes
10.00 - 15.00 uur
Fiets langs de grenzen van Eemnes en laat u onderweg verrassen
door de bijzondere natuur. In samenwerking met heel veel gastvrije
Eemnessers komt u op deze zondag op plekjes waar je normaal
misschien niet zo snel komt (of zelfs niet mag komen).
U kunt kiezen uit 2 verschillende routes van ca. 11 en 18 kilometer.
Op elke route zijn verschillende stops waar u een 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 route voert grotendeels door onze prachtige polder en de
natuurmomenten onderweg helpen u om dit vertrouwde gebied nog
beter te beleven. De route 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 alle twee te fietsen in

een grotere ronde. Ook zijn er op elke route horecastops 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 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
toch even bij het Raboes van de rust genieten? Luistert u graag naar
het verhaal over het Sluisje of loopt u een keer bij het dierenpension
naar binnen? Zware beslissingen! Het staat natuurlijk vrij de locaties
te bezoeken zonder de complete route af te leggen.
De start is vanaf 10.00 uur vanuit de feesttent. Hier krijgt u informatie
over de routes, de stops en tevens een routekaart met info voor
onderweg.
Deelname: Gratis. Meenemen: Leuk gezelschap, een fiets en mooi weer.
Wij wensen u heel veel plezier onderweg!
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Leuke route
voor de kids!
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2
7
3
4

Route 2 Route Polderroute (ca. 18km)
Uitkijkpunt
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Route 1 Route Goyergracht (ca. 11 km)
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Zondag 8 september

Fietstocht Buitengewoon Eemnes
10.00 - 15.00 uur

ca. 11 km
Goyergracht route

ca. 18 km
Polderroute

NATUURMOMENT 1: HET SPOOKBOS
GOYERGRACHT-ZUID 3A
Het Spookbos is een bijzondere plek aan de Goyergracht in Eemnes. Het
hele jaar door kun je hier terecht als je op een speelse manier wilt leren om
met dieren en de natuur om gaan. Tijdens een bezoekje kunnen konijnen,
cavia’s, geiten, schapen, ezels en paarden bekeken en aangeraakt worden.
Als je wilt kunt je een “educatieve” wandeling door het Spookbos achter
de boerderij maken. Maak vandaag kennis met de vele activiteiten die de
stichting organiseert.

NATUURMOMENT 8: GEMAAL HET SLUISJE
Welke Eemnesser kent het Sluisje nu niet? Maar wie is er ook wel eens
binnen geweest? Vandaag is uw kans om het gemaal van binnen te bekijken
en te horen over de werking en geschiedenis van het monument uit 1884.

NATUURMOMENT 2: DIERENHOTEL ’T GOOI
GOYERGRACHT - ZUID 15
Bijna elke Eemnesser weet dat er langs de snelweg bij de Witte Bergen een
hondenhotel, dierenopvang, asiel o.i.d. zit. Maar wat bevindt zich werkelijk
achter de bomen en wie is er eigenlijk wel eens binnen geweest?
Het Dierenhotel ’t Gooi is een heus viersterrenhotel voor dieren. Uw dier is
er in goede handen. Een viersterrenhotel voor dieren kenmerkt zich door
rust, ruimte, regelmaat en hygiëne. De katten hebben een eigen binnen- en
buitenhok en kunnen in groepsruimte loslopen. De dieren zijn de klant.
Vandaag bent u extra welkom om eens een kijkje te komen nemen in dit
bijzondere hotel.
NATUURMOMENT 3: GOOIS OPENLUCHTTHEATER EEMNES
TUSSEN GOYERGRACHT - ZUID 35 EN 37
Nog zo’n onverwachte plek in Eemnes. Veel mensen weten van het bestaan
van het openluchttheater, maar niet iedereen heeft al de kans gehad om
er ook echt eens te gaan kijken. Verscholen in het bos, loopt u langs een
prachtige vijver naar dit unieke theater in de open lucht.
NATUURMOMENT 4: SPEELBOS ’T LAER
OUDE POSTWEG 1
Een kort uitstapje over de grens van Eemnes op Larens grondgebied, maar
deze stop mag op de kinderroute niet ontbreken. Het speelbos ’t Laer is het
eerste speelbos in het Gooi. Het is een speelbos gericht op kinderen van
4 t/m 14 jaar, met uitsluitend natuurlijke speelelementen zoals: een beekje,
een boomstammenpad, holle weggetjes en nog veel meer. Kinderen
kunnen zich uren uitleven met zand, water, keien, bomen klimmen en
hutten bouwen. Voor de (groot)ouders zijn er zitbanken, maar zij kunnen
ook gewoon meespelen. Maak kennis met deze bijzondere locatie die
vanuit een samenwerking tussen IVN en het GNR is ontstaan.
NATUURMOMENT 5: AMERPOORT – NIEUWEROORD (+HORECA)
OUD EEMNESSERWEG 7
Halverwege de tocht kunt u een tussenstop maken op Nieuwenoord (het
woonpark van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking).
Bij het ‘Cultureel Centrum’ op dit terrein is er deze dag voor iedere deelnemer
een gratis ijsje verkrijgbaar. Ook kunt u voor eigen rekening wat te eten
of drinken kopen of van het toilet gebruik maken. Het Cultureel Centrum
beschikt over een heerlijk terras op het zuiden waar u heerlijk kunt uitrusten
en waar u zich kunt opladen voor de rest van de fietstocht.
NATUURMOMENT 6: BOERDERIJ SELDENRIJK
WAKKERENDIJK 61
Altijd al eens op een echte boerderij willen rondkijken? Dit is je kans. Op de grote
boerderij van familie Seldenrijk aan de Wakkerendijk ben je welkom om eens te
zien wat er allemaal bij komt kijken om een boerenbedrijf draaiende te houden.
NATUURMOMENT 7:
DE WAGENMAKERIJ VAN TOON WORTEL (+ HORECA)
WAKKERENDIJK 41
Wie Toon Wortel nog nooit heeft zien rijden met een van zijn prachtige
zelfgebouwde boerenwagens is geen Eemnesser. Vandaag stelt Toon zijn
wagenmakerij aan de Wakkerendijk open voor het publiek. Maak kennis
met Toon en het bijzondere ambachtelijke proces van het wagenmaken.
Toon vertelt u er graag over. In de wagenmakerij is een versnapering
verkrijgbaar dus ook een ideaal rustmoment.

NATUURMOMENT 9: VOGELS SPOTTEN LANGS DE EEM
Bij de picknickbank aan het fietspad van de Eem kun je genieten van de
trekvogels die naar voedsel zoeken op de Paddenpoel. Geniet ook van het
vergezicht richting Eemnes of zie de bootjes door de Eem kabbelen.
KIJKERS IN DE POLDER
Op diverse plekken in de polder kunt u vandaag actieve natuurliefhebbers
en vogelaars tegenkomen die u met behulp van verrekijkers en telescopen
kunnen helpen om de natuur nog beter te beleven.
NATUURMOMENT 10: JACHTHAVEN HET RABOES
Eemnessers zonder boot zullen hier wellicht nog nooit geweest zijn.
Tot vandaag. Jachthaven Het Raboes stelt vandaag de deuren over om
eens een kijkje te nemen in de haven. Achter de haven heeft u een prachtig
uitzicht over het Eemmeer. Hier kun je op de punt van het Raboes over het
prachtigste stukje van de Eemnesser natuur in volle glorie uitkijken.
VERBODEN TOEGANG?
Na het bezoek aan het Raboes gaat de route door een gedeelte van de polder
dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor de recreant. Dit gebied
wordt bewust ontzien met het oog op de vele weidevogels die hier vertoeven.
Bij hoge uitzondering fietsen we door het gebied terug richting de
zomerdijk.
NATUURMOMENT 11: MINI-EXCURSIE NAAR DE VOGELKIJKHUT.
Stap hier even van uw fiets en loop vanaf dit punt naar de
vogelkijkhut. In de hut krijgt u tekst en uitleg over deze unieke plek aan
het Eemmeer.
NATUURMOMENT 12: THEETUIN (+HORECA)
De Theetuin behoeft inmiddels geen introductie meer voor de echte
Eemnessers. Ook vandaag zijn de poorten geopend en kunt u in de sfeervolle
ambiance even op adem komen en genieten van de sfeer en het lekkers.

LET OP!
Volg na de laa
tste stop van
uw
route de aang
egeven route
terug
naar de feestt
ent. In verban
d met
het Criterium
van Eemnes z
ijn in
de middag ve
el toegangsw
egen
afgesloten.
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Benieuwd naar de waarde van
uw woning en verkoopkansen?
Bel voor een gratis
waardebepaling.
Campagne Makelaardij
Wakkerendijk 32 - 3755 DC Eemnes
035-5313322
campagnemakelaardij.nl

Buitengewoon Partyverhuur de Wit

Dinsdag 10 september

Criterium dé Eemnes

E K Pubquiz

13.00 - 17.00 uur

19.30 - 22.30 uur

Na het succes van 2015 en 2017 is het criterium niet meer weg te
denken tijdens de feestweek. Het publiek gaat zich 8 september zeker
niet vervelen. Met de vele bekende gezichten die aan de wedstrijd mee
doen, de spannende wedstrijden en twee geweldige presentatoren,
Jos en Frans, die het wedstrijdverloop spannend en humoristisch van
commentaar voorzien, is het een genot om dit mee te maken. Tussen
de wedstrijden door speelt er een dweilorkest om iedereen in de sfeer
te krijgen en te houden. De renners zijn na de kwalificatie tijdritten
verdeeld over drie klassen. De afgelopen edities is gebleken dat de
renners hierdoor erg aan elkaar gewaagd zijn. Van de onervaren
wielrenners die af en toe fietsen tot de professionele renners die elke
week wedstrijden rijden. Op deze manier maakt iedereen kans om te
winnen binnen zijn of haar klasse. De renners hebben dan ook maar
één doel en dat is het winnen van de fel begeerde groene poldertrui.
Twee jaar geleden was de eerste keer dat de EK dikke banden race
verreden werd. Hierna was er geen weg meer terug, het is nu een
vast onderdeel geworden van het criterium. Met feestelijk uitgedorste
renners worden er een aantal rondjes over het parcours verreden. De
snelste en de mooist uitgedorste deelnemers zullen in de prijzen vallen.
13.00 uur Ronde snel
13.40 uur Dikke banden race
14.10 uur Ronde sneller
15.10 uur Ronde snelst
17.00 uur Prijsuitreiking Criterium
Voor meer info of deelname, kijk op de site www.criterium-eemnes.nl

Two for you
16.00 - 19.00 uur
Ze zijn energiek, enthousiast, dossen zich helemaal uit en zijn in
staat de tentop z’n kop te zetten. Feestduo Two for you is eigenlijk een
complete live band, teruggebracht tot twee personen. Ze spelen
keyboard, saxofoon en gitaar, maar ze zijn toch echt maar met z’n
tweeën! Op deze manier brengt Two for you de hele middag de leukste
meezingers van Queen tot Snollebollekes. Kortom, dit unieke duo wil
je niet missen dus kom met je hele gezin feesten!

Maandag 9 september

Seniorenmiddag
12.00 - 17.00 uur

Graag nodigen we je uit voor het allereerste Eemnesser Kampioenschap PUBQUIZ! Op dinsdag 10 september gaan we ongetwijfeld een
oergezelligeavond en misschien wel de start van een traditie beleven.
Onder de bezielende leiding van quizmaster Paul en zijn charmante
assistente Femke, bekend van de befaamde Eemland quizzen, zal een
spervuur van vragen op je afgeschoten worden. Lokaal, actueel en
absurd! De pubquiz is een spel waarbij verschillende teams met elkaar
strijden om de meeste punten door te antwoorden op vragen uit een
breed scala aan onderwerpen, zoals algemene kennis, sport, muziek,
bekendheden en televisie. De vragen worden gesteld via (grappige)
quizvragen, geluidsfragmenten en afbeeldingen. Plezier, gezelligheid
en vooral hilariteit staan in de pubquiz voorop, al mag er ook een
vleugje rivaliteit bij.
De pubquiz is zo samengesteld dat deze geschikt is voor iedereen.
Met je team strijd je om de “eeuwige roem” en een leuke verrassing!
Een team van 3 tot 8 personen kan zich gratis opgeven t/m 10 september
via info@feestcomite-eemnes.nl Wees er op tijd bij want, vol = vol!

Woensdag 11 september

Kindermiddag
14.00 - 16.30 uur
Wat gaan we doen? We gaan leuk doen! We hebben een interactief kinderprogramma voor zowel
onder- als bovenbouw samengesteld, waarin de
kinderartiesten Mylene en Rosanne een grote rol
gaan spelen. We gaan namelijk met z’n allen een
echte videoclip opnemen! Een echte kindermiddag
feestweek clip welke met hulp van professionele
camera- en geluidsmensen ‘geschoten’ gaat worden. Op de laatste
zondagmiddag van de feestweek (15 september) zullen we de clip aan
het grote publiek gaan presenteren en zal deze clip op YouTube viral
gaan. De kinderen worden daarnaast natuurlijk verwend met wat
lekkers en limonade. Ouders zijn gewoon welkom (niet in de clip).

© Mylene en Rosanne

Na een jaar rust is er weer een
criterium tijdens de feestweek.
Ook dit jaar is er weer vuurwerk
te verwachten op de eerste
zondag in de feestweek, tijdens
de drie wedstrijden die verreden
worden op het parcours rondom
de grote kerk van Eemnes.

© Criterium Eemnes

Zondag 8 september

MYLENE EN ROSANNE (www.mylenerosanne.nl)
De eeneiige tweeling Mylène & Rosanne (18) is in 2013 in één klap
bekend geworden door hun overwinning bij het Junior Songfestival
gewonnen met hun eigen geschreven liedje Double Me. Mylène en
Rosanne zijn vooral ook bekend door hun nummer 1 hit Me & My Selfie
maar ook MooiBoy, 1000 Mooie Wensen en Sister BFF zijn bekende
meezingers bij de doelgroep. Binnenkort komt hun nieuwe nummer
Music is Magic uit. Naast een artiesten duo zijn zij ook succesvolle
YouTubers met een groot aantal volgers op hun eigen YouTube kanaal
waar naast hun videoclips ook diverse vlogs te zien zijn. Ook zijn ze
zeer actief op Instagram. Check hun socials!
Deelname: Gratis en op eigen risico

Boltoernooi
19.00 - 00.00 uur

Deze middag staat geheel in het teken van alle (bijna of al ruim) gepensioneerden! We zullen de middag beginnen met een smakelijke lunch,
waarna we gezellig met elkaar samenzijn en genieten van verschillende
activiteiten met muzikale ondersteuning uit een nog niet te lang verleden.
Graag zien we uw aanmelding tegemoet en met elkaar maken we er
een leuke middag van!

Een onderdeel dat graag wordt teruggezien 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. We spelen deze avond met een speciaal
Eemnesser kaartspel. Wie haalt de minste bollen en mag zich aan het
eind van de avond Bolkoning of –koningin noemen?

Leeftijd: 65+
Toegang: Gratis, maar op uitnodiging van de gemeente.

Toegang: € 3,-.
Opgeven: Vanaf 19.00 in de feesttent.
Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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Donderdag 12 september

Kort en Kleinkunst Festival
19.15 - 22.00 uur
Dit jaar alweer de zesde editie van het Kort en Kleinkunst Festival! Tijdens het
Festival ziet u als bezoeker drie verschillende voorstellingen op drie (van de zeven)
bijzondere locaties rondom de feesttent. U kunt kiezen uit zeven 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 19.15 wordt u deze avond verwacht in de feesttent. Er volgt een korte uitleg
over het Kort en Kleinkunst Festival. Vervolgens wordt u in groepen begeleid naar
de locatie, waar u om 19.30 uur uw eerste voorstelling ziet. Om 20.30 uur en 21:30
uur zijn de volgende voorstellingen. Elke voorstelling duurt een half uur. In het
tussenliggende half uur heeft u de tijd om op uw gemak naar de volgende locatie
te lopen of even snel wat te drinken in de feesttent of in de kelder van het Oude
Raadhuis. Alle locaties hebben iets eigens en zijn gelegen aan de Wakkerendijk.
Na afloop, om 22.00 uur, bent u meer dan welkom in de feesttent om nog even in
de sfeer te blijven. Tegen inlevering van uw passe-partout krijgt u een consumptie
bij de bar in de feesttent. Een mooie gelegenheid om nog even met elkaar na te
praten over de voorstellingen!
Verderop treft u een beschrijving aan van het gevarieerde aanbod aan artiesten
dat deze avond optreedt. Daarnaast treft u een overzicht aan van de verschillende
passe-partouts waaruit u kunt kiezen.
Kaarten zijn verkrijgbaar à €15,- (incl. consumptie na afloop) in de voorverkoop,
of – indien niet uitverkocht – vanaf vrijdag 6 september in de feesttent.

19.30 uur start 1e voorstelling op locatie
20.30 uur start 2e voorstelling op locatie
21.30 uur start 3e voorstelling op locatie
22.00 uur gratis consumptie*,
napraten in de feesttent

Beth & Flo
Beth & Flo – klassiek met een ‘vleugeltje’ theater.
Twee eigenzinnige pianistes. Dat zijn Claudette
Verhulst en Elsbet Remijn, beiden afgestudeerd in de
master klassiek piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Als pianoduo Beth & Flo maken zij
een klassiek recital vrolijk en verrassend, en een tikkie
theatraal.
Braaf op de pianokruk blijven zitten?
Beter niet! Hun optreden houdt het midden tussen
een traditioneel concert en een cabaretprogramma.
Maar vergis je niet - Beth & Flo zijn pianistes om
bloedserieus te nemen. Dat zijn ze zelf namelijk ook:
bloedserieus in hun passie voor klassieke muziek én
in hun missie om die muziek toegankelijk te maken
voor iedereen.

PASSE-PARTOUT 1

www.bethflo.com

rg

Locatie: Fam. Overeem, Wakkerendijk 22
Locatie: N. Makker, Wakkerendijk 42
Locatie: G. Staal, Wakkerendijk 27

van den Be

BUÉE
Nathalie Baartman
Tangerine

19.15 uur aanvang met uitleg in de feesttent

PASSE-PARTOUT 2

PASSE-PARTOUT 3

29
Locatie: Fam. v. Valkengoed, Wakkerendijk
Beth & Flo
erendijk 52
Wakk
ijk,
Stadw
ie:
Locat
s
irinha
Lame
Fernando
Locatie: Fam. Overeem, Wakkerendijk 22
BUÉE

PASSE-PARTOUT 4

Locatie: N. Makker, Wakkerendijk 42
Nathalie Baartman
Locatie: Smederij Eek, Wakkerendijk 9
Marlene Bakker
Locatie: Stadwijk, Wakkerendijk 52
s
irinha
Lame
Fernando

PASSE-PARTOUT 5

Wakkerendijk 52
Fernando Lameirinhas Locatie: Stadwijk,
erendijk 27
Wakk
Staal,
G.
ie:
Locat
Tangerine
Wakkerendijk 30
uis,
Raadh
Oude
ie:
De Aimabele Schoften Locat

PASSE-PARTOUT 6
Tangerine
Beth & Flo
Marlene Bakker

Locatie: G. Staal, Wakkerendijk 27
29
Locatie: Fam. v. Valkengoed, Wakkerendijk
Locatie: Smederij Eek, Wakkerendijk 9

PASSE-PARTOUT 7

Nathalie Baartman
In 2017 was ze er ook al. Tegen de achtergrond van de aluminium
camper van Gerard Staal stak ze een droogkomisch verhaal af
over Badr de hond en nam ze buikdansend en zingend haar
publiek mee naar haar Twentse roots. Voor iedereen die haar toen
gemist heeft of voor iedereen die haar dolgraag nog eens wil zien,
staat ze dit jaar weer op het programma. Dit keer met elementen
uit ‘Breek’, haar zevende voorstelling.
‘Breek’ is een subtiel-hilarische voorstelling over ontheemd zijn.
Met het ongemak van stilte. Op het randje van de gekte. ‘Mensen
denken van mij dat ik elke avond om elf uur mijn moestuin inloop
om al mijn courgettes persoonlijk welterusten te wensen’, aldus
Nathalie Baartman.
Nathalie Baartman is cabaretier en
trekt sinds 2006 langs de Nederlandse
theaters. Daarnaast schrijft ze ook
columns voor De Twentsche Courant/
Tubantia en het radioprogramma
Vroege Vogels.
www.nathaliebaartman.nl
© Jochem Jur

gens
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Nathalie Baartman

© Nanieke

Locatie: Smederij Eek, Wakkerendijk 9
Marlene Bakker
uis, Wakkerendijk 30
De Aimabele Schoften Locatie: Oude Raadh
ngoed, Wakkerendijk 29
Valke
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Fam.
ie:
Locat
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*Tegen inlevering van uw passe-partout krijgt u een consumptie bij de bar in de feesttent.
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Kort en Kleinkunst Festival
19.15 - 22.00 uur

BUÉE

De Aimabele Schoften
Wijncabaret
De Aimabele Schoften zijn liefhebbers van het
leven en daar hoort regelmatig een goed glas
wijn bij. Dat zij over dit goddelijke vocht een
muzikaal cabaret hebben gemaakt is dus niet
zo verwonderlijk. Izak, Ferdinand en Marcel
bekijken de wijn van meerdere kanten. Een
ode wordt zo maar afgewisseld met een
afkraker. Er komt een oom voorbij die op
feestjes interessant doet over wijn. Wat moet
je zeggen als je een glas aangeboden krijgt?
Wanneer sla je de plank mis?

© kamfoor.nl

Natuurlijk mogen ook dit jaar artiesten uit
eigen dorp niet ontbreken op het Kort en
Kleinkunst Festival. BUÉE, de Band uit
Eemnes, is al vele jaren een muzikaal begrip
in Eemnes en omstreken en heeft in de loop
der jaren verschillende formaties en muzikale
stromingen gekend.
BUÉE in de huidige vorm bestaat sinds eind
2016. Sindsdien neemt Astrid Knaap haar
gitaar ter hand en vervult behalve een
instrumentale ook een vocale rol. Na het
vertrek van pianist André, werd de nood een
deugd en heeft deze onverwachte wending
een genrewisseling met zich mee gebracht die
BUÉE zelf omschrijft als “easy, jazzy, swingy”.

Marlene Bakker
Marlene Bakker is een opvallende verschijning
in het Groningstalig circuit. Jong, vrouw,
eigenzinnig en gezegend met een prachtige stem.
Haar eigen werk bezorgt haar een geheel eigen
plekje binnen de Nederlandse muziekscene.

Jan van IJken, Ida de Jong en Rob Hondius
spelen al jaren in BUÉE en kunnen terugblikken
op vele optredens op diverse locaties. Hun
lange muzikale carrière met veel ervaring in
o.a. Big Bands en andere combo’s is terug te
horen in verrassende solo’s en improvisaties.

Er blijken ook een aantal lijntjes te lopen
tussen wijn en vrouwen. Opmerkelijk.
Wat weten we eigenlijk over wijn? En wat valt
er nog te leren?

Haar in 2018 verschenen debuutalbum RAIF
is inmiddels landelijk veelgeprezen en ontving
onder andere een vijfsterren recensie in het
Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder
Courant. De single ‘Waarkhanden’ gaat over
terug gaan naar je roots na lang te zijn weggeweest. Heimwee en angst om terug te keren zijn
vermengd in dit lied waarbij je kan concluderen
dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

www.buee.nl

Frankrijk komt voorbij, het vinologisch basisland. Er valt een fles te winnen. Het publiek
wordt uitgedaagd om zelf druiven te gaan
stampen. Er zijn verhalen. Er is muziek. En
goeie teksten. Geschreven met een mooie
fles binnen handbereik.
‘Ik drink nooit meer dan genoeg voor me is’ is
het motto van de Schoften. Het kan niet op.

© Lonnek

e Boots

Ook zij die de taal niet machtig zijn, zullen
worden geraakt door de filmische sfeer.
Bol van verlangen, weemoed en romantiek.
Laat je meevoeren in een unieke luisterervaring
waarin Marlene zingt over de magie van het
noorden en waar het aardse Gronings naadloos aansluit op de hedendaagse indiepop.

www.wijncabaret.info

www.marlenebakker.nl

Tangarine

Inmiddels is er wel het een en ander veranderd in hun
levens: de broers staan nog wel samen op het podium,
maar ze zijn ieder andere wegen ingeslagen. In 2017
hield de één zijn eerste kind in zijn armen, terwijl het
huwelijk van de ander op hetzelfde moment stukliep.
Het is voor het eerst in hun bestaan als eeneiige tweeling dat hun levens niet langer gelijk oplopen. Deze
ontregelde broederschap klinkt door in hun theatertour
‘Uiteen’ en op hun nieuwste album Because of you.
Tangarine is niet langer een loepzuivere folkband. Hun
muziek is grilliger geworden.
www.thisistangarine.com

© Leo Veger

Het Folkduo ‘Tangarine’ wordt gevormd door de
tweelingbroers Sander en Arnout Brinks. Vanaf hun 12e
begonnen de broers met het schrijven en componeren
van liedjes, deels met invloeden van hun helden Simon
& Garfunkel, The Beatles en Bob Dylan. De broers waren
al flink wat jaren bezig, toen ze in 2013 doorbraken als
huisband bij de Wereld Draait Door.

Fernando Lameirinhas
Fernando Lameirinhas, begenadigd componist en tekstschrijver en als meeslepend zanger
en gitarist een van de iconen van de wereldmuziek in Nederland, is in 1944 geboren in Porto,
Portugal.
In 1959 verhuisde het gezin naar België, omdat vader Lameirinhas, verdacht van linkse
sympathieën, moest vluchten voor het regime van Salazar. Hier begon de muzikale opleiding
van Fernando en zijn drie jaar jongere broer Antonio, die hem tot op de dag van vandaag
bijstaat als bassist en zanger.
In 1975 verhuisde Fernando naar Amsterdam en na een rijke muzikale carrière, was
vanaf Lagrimas E Risos (1993) Lameirinhas’ stijl uitgekristalliseerd: een eigen kijk op de
fado, vermengd met samba, chorinho, Kaapverdiaanse morna, jazz en pop. Hartstochtelijk,
melancholiek en swingend. De saudade, het heimwee, is nooit ver weg, maar uiteindelijk
is je huis in je hart. Omdat hij een hekel heeft aan grenzen, die hij ziet als kooien, werkt hij
ook geregeld samen met musici uit andere genres en culturen, zoals Raymond van het
Groenewoud, Frank Boeijen, Hennie Vrienten, Bløf, Paul de Leeuw, de Malagassische zangeraccordeonist Régis Gizavo, de Kaapverdische zangeres Dina Medina, de Hindoestaanse
Droeh Nankoe en Stef Bos.

© Excelsior

In januari 2015 werd Fernando geridderd, omwille van zijn bijzondere verdiensten voor de
wereldmuziek in zijn algemeenheid en de fado in het bijzonder.
www.lameirinhas.net
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| Grondwerk
| Bodemsanering
| Onderwaterwerk
| Rioolwerk
| Straatwerk
| Railinfra
| Gewapende
grondconstructies

Ampèreweg 4
3752 LR Bunschoten

info@bonneveldbv.com
T 035 - 52 80 340

www.bonneveld.nl

Vrijdag
13 september

Zaterdag 14 september

Schuimparty

Viswedstrijd in de Vaart

20.30 - 1.00 uur

08.00 - 10.00 uur
De tweede zaterdag wordt in alle vroegte geopend met de welbekende viswedstrijd. HSV Flevo organiseert
wederom een spannende viswedstrijd voor alle jeugd t/m 14 jaar. Kom met je spullen naar de Vaartsteeg
om de beste jeugdvisser van Eemnes te worden! De wedstrijd wordt gehouden tussen de eerste en tweede
steiger aan de Vaart. HSV Flevo heeft ons ingefluisterd dat zij voor elke deelnemer een leuke prijs in petto
heeft. Aansluitend aan de viswedstrijd volgt gelijk de prijsuitreiking.
Leeftijd: Maximaal 14 jaar.
Deelname: Gratis
Opgeven bij de Vaartsteeg vanaf 7.45 uur

Programma voor Open Monumentendag
11.00 - 16.00 uur

Met maar liefst 250.000 liter
schuim per minuut zal de feesttent
binnen no-time omgetoverd worden
in een heus schuimbad.
De DJ’s van IKWILFEESTEN zorgen
ervoor dat je deze avond helemaal
los kunt gaan. Niemand gaat zonder
nat pak naar huis!
Leeftijd: Vanaf 14 jaar.
Toegang: Kaarten à €7,50 zijn
verkrijgbaar in de voorverkoop
of tijdens openingstijden in de
feesttent.

Tijdens de gehele
feestweek zal er door
Pieter Bax gefotografeerd
worden.
Mocht u zelf ook leuke
foto’s of video’s hebben
gemaakt, deelt u deze dan
met ons via Social Media?

Het thema van Open Monumentendag is “Plaatsen van Plezier”. In de Feestweek is natuurlijk heel Eemnes
een “plaats van plezier”, dankzij het onovertroffen Feestcomité. Maar er zijn ook nog een paar historische
parels waar men zijn hart eens anders kan ophalen. Midden in de feestweek: wat wil je nog plezieriger.
Beide Nicolaaskerken (Kerkstraat 16 en Wakkerendijk 60) zijn, in samenwerking met de kerkbesturen,
open voor bezichtiging van 13.00 tot 16.00 uur. Gedurende een groot deel van de openstelling zal
orgelspel klinken in de beide kerken. De klokken van de Grote of Nicolaaskerk (Kerkstraat 16) en het
Dikke Torentje (Wakkerendijk 49) worden geluid om 10.00 uur en 15.00 uur door leden van het Eemnesser
Klokkenluidersgilde van HKE.
Het gemaal wordt door het Waterschap Vallei en Veluwe, in samenwerking van HKE, opengesteld van
11.00 tot 16.00 uur. Op gezette tijden zullen de oude machines worden gedemonstreerd.
De Oudheidkamer van HKE (Raadhuislaan 2A) is open vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur. In de OHK worden
‘s middags film opnames afgespeeld die kort daarvoor van de optocht door Eemnes zijn gemaakt.
Ook beelden van de optocht van vorige Feestweken zijn te zien. Zie hieronder.
OPROEP VOOR FILMS FEESTWEEK
Heb je de optocht of ander leuke momenten van de Feestweek gefilmd? Kom dan zo spoedig mogelijk
naar de Oudheidkamer. Daar vertonen wij je film op een groot scherm. Natuurlijk willen we ook graag
een kopie behouden. Heb je nog opnames van voorgaande Feestweken? Ook die zijn van harte welkom,
liefst aanleveren op een van de komende zaterdagen.
NB: Op zaterdagmiddag 21 september worden nogmaals filmopnames vertoond om herinneringen op
te halen aan de optocht van de Feestweek.
DE EEMNESSER VLAG UIT IN DE FEESTWEEK!
Om de feestelijkheden een Eemnesser tint te geven, verkoopt HKE
Eemnesser gemeentevlaggen als gevelvlaggen (100x150 cm). Deze
zijn te koop op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur in de Oudheidkamer
(Raadhuislaan 2A). Ze kosten slechts €12,50 en dat is een koopje;
zo lang de voorraad strekt.
WAAR LAG DE GROND DIE IN 1269 VERPACHT WERD?
In 1269 werd Eemnes voor het eerst genoemd als ‘themenesse’. Er waren nog helemaal geen dijk en vaart,
maar er vond wel al ontginning plaats. In dat jaar krijgen ene Pieter en zijn vrouw Beatrijs een stuk grond
in pacht van het kapittel van Sint Jan. Jaap Groeneveld van de Historische Kring Eemnes heeft uitgezocht
waar die grond lag en hij heeft nog wat meer interessants gevonden uit de begintijd van Eemnes. Daaraan
wordt een artikel in het Kwartaalblad van HKE besteed dat in september zal verschijnen. Het blad is voor
niet-leden te koop voor €4,00. Zie ook www.historischekringeemnes.nl
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Zaterdag 14 september

Optocht

Grasmaaierpulling

11.00 - 13.00 uur

13.00 - 17.00 uur

© Rick de Raad

Een nieuw evenement voor Eemnes; GRASMAAIERPULLING. Tijdens
grasmaaierpulling is het de bedoeling dat jonge bestuurders met hun
zitmaaier een baan afleggen van ongeveer 40 meter. Een sleepwagen
zorgt ervoor dat naarmate men verder komt de weerstand hoger wordt.
Degene die uiteindelijk het verste komt, heeft gewonnen. Om alles
zo eerlijk mogelijk te laten verlopen wordt er in drie gewichtsklassen
gereden. Max is ooit begonnen in een kart op weg naar Formule 1, in
Eemnes beginnen we op de zitmaaier op weg naar Pulling Eemnes!

De al zo oude en altijd leuke allegorische optocht is dit jaar in een
nieuw jasje gestoken. Uiteraard is het zoals altijd een bonte stoet van
praalwagens, fietsers, wandelaars, rijtuigen en paarden.
De start zal echter zijn vanaf de Jonge Jaapeweg. Vervolgens zal de
stoet via de Wakkerendijk voor de feesttent langs gaan, om vervolgens
verder het dorp in te trekken en uiteindelijk bij de feesttent te eindigen.
Om 15.00 uur zal de prijsuitreiking zijn. Prijzen zijn te verdienen in de
categorieën: paarden/pony’s, kinderen, lopend/fietsend, kleine wagens
en grote wagens. Iedereen kan mee doen, graag zelfs! De optocht heeft
een rijke traditie waarbij onderwerpen uitgebeeld die betrekking
hebben op het thema’ Buitengewoon Eemnes’ of die van culturele,
maatschappelijke, actuele of politieke aard zijn. Na de optocht is
iedereen van harte welkom om onder het genot van een drankje na te
praten 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 is op eigen risico
Deelname: Gratis en op eigen risico
Opgeven: Om 10.00 uur halverwege de Jonge Jaapeweg. Komt u met
een grote praalwagen, kom dan aanrijden via de Zuid Ervenweg.

Trampoline Jump, springkussen &
Pannakooi 12.00 - 17.00 uur
Gaat een gewone trampoline niet hoog genoeg? Dankzij de elastieken
op de Bungee Trampoline spring je gemakkelijk tussen de 2 en 6 meter
hoog! Spring, maak salto’s en geniet van het prachtige uitzicht!
Het immens populaire pannavoetbal mag ook deze dag niet ontbreken.
Laat jij zien hoe je met vliegensvlug voetenwerk een punt kunt scoren?
Voor de beginneling en gevorderden, voor vaders en zonen, moeders
en dochters; iedereen krijgt de kans om een paar minuten zijn of haar
voetbaltalent te showen. Kom je ook?
Deelname: Gratis en op eigen risico

Muziek in de tent
12.00 - 17.30 uur
De gehele middag verzorgt DJ Michiel een gezellige,
veelzijdige noot terwijl u nog wat drinkt in de tent of bijkomt van
een activiteit.
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Keuring en weging: 10.00 - 11.00 uur
Aanvang wedstrijden: 13.00 uur, einde ca. 17.00 uur en aansluitend de
prijsuitreiking in de tent
Inschrijfgeld: € 5,00 per combinatie
Leeftijd: 5 tot 15 jaar
Inschrijven: via www.feestcomite-eemnes.nl/grasmaaierpulling tot
7 september 2019. Voor het wedstrijdreglement verwijzen wij u ook
naar bovengenoemde website.
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met:
Henk Wiggerts: 06-54725304 of Gerrit van Dieren: 06-11058150

Prijsuitreiking optocht en wedstrijd
tegelwijsheden 15.00 uur
In de tent worden prijzen uitgereikt aan de winnaars van de optocht. Aansluitend
zullen de winnaars van de tegelwijsheden bekend worden gemaakt.

Boegsprietlopen & spijkerbroekhangen
15.30 - 16.30 uur
Ben jij de beste op de evenwichtsbalk boven het water of supersterk in
je armen? Laat dit dan zien tijdens de Eemnesser kampioenschappen
boegsprietlopen en spijkerbroek hangen! Aansluitend is de prijsuitreiking
van het boegsprietlopen & spijkerbroekhangen
Leeftijd: Vanaf 13 jaar
Deelname: Gratis en op eigen risico

Feestweek Eemnes 2019 Presents:
Dirty daddies! 20.30 - 01.00 uur
The Dirty Daddies is een 7-koppige spektakelband die in hoog
tempo een aaneenschakeling van
hits op je zal afvuren. Het begrip ‘coverband’ krijgt een totaal
nieuwe lading: iedere hit vloeit na
maximaal een minuut al naadloos
over in de volgende, alsof het ooit
zo bedoeld was. De top 2000 die als
een tornado over een meezingende, springende en hossende menigte
dendert. In hun eerste jaar stond de agenda van dit in het wit getooide
gezelschap al tot de nok vol waardoor de heren in no time de nieuwe
sensatie in festival land zijn geworden. The Dirty Daddies nemen je
mee van Bon Jovi via Queen naar Michael Jackson, van de klassiekers
uit de 90’s en de hits van nu, naar Marco Borsato en Kiss.
Ook grootse show elementen worden niet geschuwd: verwacht een
douche aan confetti, knallende CO2 kanonnen en een stortvloed aan
muzikaliteit, een waar spektakel voor jong en oud! Dansschoenen aan,
keeltjes gesmeerd en genieten van een uitzonderlijke mix van de beste
partyknallers die de wereld heeft voortgebracht! En om jullie alvast
in de juiste mood te brengen komt DJ Wouter Bol jullie lekker fijntjes
opwarmen!
Leeftijd: Vanaf 16 jaar.
Toegang: Kaarten à € 17,50 zijn verkrijgbaar in de voorverkoop
of tijdens openingstijden in de feesttent.

Zondag 15 september

Solexgezelligheidsrit

Jessie Beretta

12.00 - 15.00 uur

14.00 - 15.30 uur
JD Beretta (vocal & slaggitaar) en Tony Beretta (lead gitaar) speelden
samen in een coverband, maar besloten dat het tijd was om meer te
doen met het creëren van originele muziek. Bert Beretta (drums), net
gescheiden van zijn band en op zoek naar muzikanten die zijn passie
voor het maken van muziek deelden vond de twee en sloot zich erbij
aan. Peter ‘Potsky’ Beretta (basgitaar), een oude bekende van Tony en
op zoek naar een band waarbij hij zijn groove weer aan de man kon
brengen vond de drie, en zo vormde de vier muzikanten met geheel
verschillende muzikale achtergronden van blues/rock/punk/pop de
band genaamd ‘Jessie Beretta’.

© Miriam van ’t Klooster

Vertoning Kinderclip
Mengsmering klaar? Bougies droog? De helmen, leren jassen en
klompen kunnen weer uit de kast! Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar
weer een solexgezelligheidsrit verreden tijdens de feestweek. Er is
een mooie route uitgestippeld welke u langs de mooiste plekjes van de
Eemvallei brengt. Met onderweg natuurlijk een stop 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.
Leeftijd: Vanaf 16 jaar.
Deelname: € 5,- inschrijving vanaf 11.00 uur

Klassiek Lunchtijdconcert
12.30 - 14.00 uur
Dit jaar staat er voor de liefhebbers op zondag 15 september een
klassiek concert op het programma waarbij onder meer het Grand
quintetto uit 1826 voor fagot en strijkkwartet van Anton Reicha wordt
uitgevoerd door Dennis Claasen (fagot) en Il Quartetto. Het strijkkwartet
zal ook zelfstandig optreden. Dennis Claasen uit Amersfoort maakt als
fagottist onder meer deel uit van Het Wagenings Symfonie Orkest en
is verder actief in diverse kamermuziekensembles waaronder een
fagottrio en blaaskwintet.

15.30 uur
Eindelijk is het zover; de grote onthulling van de feestweek kindermiddag muziek clip! Het resultaat van de kindermiddag zal getoond
worden aan het grote publiek. Tevens zullen we de clip online zetten op
YouTube. Leuk voor ouders en kinderen om te kijken!

Veiling
15.30 - 16.30 uur
Als afsluiting van een geweldige Feestweek zal rond 15.30 uur de
inmiddels traditionele veiling plaatsvinden. Ook dit jaar worden
diverse originele, leuke, mooie maar vooral unieke objecten ter veiling
aangeboden door onze veilingmeester. Er is prachtig beeldmateriaal
beschikbaar gesteld door de Historische Kring, dit wordt afgedrukt
op doek en mag u niet missen. Er zullen ook een aantal tegels van de
tegelwijshedenwedstrijd gedrukt op groot canvas 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!

Trio the Band
16.30 - 18.30 uur

Het beroepskwartet Il Quartetto bestaat uit musici die veel met elkaar
samen spelen in diverse projecten. Het kwartet bestaat uit Martijn
Plomp (1e viool), Letty Verveen (2e viool), Svetlana Tratch (altviool) en
Johannes Hulshof (cello). Naast het genoemde werk van Reicha zullen
zij onder meer ook werken van J. Haydn en wat lichtere stukken van
klassiek tot tango spelen.

Afsluitende middag
13.00 - 19.00 uur
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!

De feestweek wordt afgesloten met de spetterend allround trio met zeer
veel ervaring, klasse en veelzijdigheid. Professionaliteit gecombineerd
met vele jaren ervaring maakt deze allround coverband uniek!

Tent dicht
19.00 uur
Stichting Feestcomité Eemnes 2019
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Welkom bij BP Koot s auto verzorgingsplein
7 Doe Het Zelf Wasboxen 2 Wasstraten
6 Krachtige turbine stofzuigers Bekledingsreiniger
Geurautomaat Doekjesautomaat
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