Oranje Vereniging Driemond

Timmerbedrijf
Jeroen Malij
Welsumerstraat 23 1109 BV Driemond
Tel. / Fax. 0294 – 430561 Mob. 06 – 46724376
e-mai:l info@timmerbedrijfjeroenmalij.nl

J. Meijer

Tuinonderhoud

Maanhof 16
1109 CB Driemond
Tel. 0294 – 415524 Mob. 06 51883623

Gooioord

Slijkstraat 41
1381 AZ Weesp
Tel. 0294 412 285
www.nelisijssalon.nl

Fysiotherapie en trainingscentrum

Burg. Kasteleinstraat 4, 1109 BC Driemond
Gooioord 88, 1103 CE Amsterdam ZuidOost
Tel. 0294-481576

Installatie Techniek
Zandpad-Driemond 8, 1109 AG Amsterdam ZO
tel.: 0294 412586 / 06 51121952 /
06 36326700, fax: 0294 430144
e-mail: info@egbdegroot.nl, www.egbdegroot.nl

Thom Groenendaal

E. Meijer

Eenmeerlaan 50
1382 KA Weesp
Tel. 0294 – 430959 / 06 – 53866996
info@meijerweesp.nl

Wispe Brouwerij en Proeflokaal
Herengracht 16

Technisch Onderhoudbedrijf

1382 AE Weesp

Herfststraat 22, 1109 AZ Driemond
Tel. 0294 - 431213 Mob: 06 – 21576967
Fax. 0294 – 432823
www.thomgroenendaal.nl

AUTHENTIC BASIC STORES

zipper

JEANSSPECIALIST
Slijkstraat 27 – 31, 1381 AX Weesp
Tel. 0294 – 411416 Fax. 0294 - 431892

De Lairessestraat 119, 1075 HH Amsterdam
Tel. 020 – 3054444 Fax. 020 – 3054460
www.hoen.nl, info@hoen.nl

Oostenrijk & van der Wurff v.o.f

info@wispe.nl

Cultuurtechniek
Het adres voor uw nieuwbouw, renovatie en onderhoud

Pampuslaan 219 A, 1382 JP Weesp
tel. 0294 417709
www.methorst-zn.nl, info@methorst-zn.nl

Kapster Patries
Bel voor een afspraak
06-53698862

Nieuwstraat 7
1381 BB Weesp
Tel. 0294 – 431307
www.chacha.nl

Nieuwstad 80 1381 CD Weesp
tel. 0294-416920
Uitsluitend volgens afspraak

kookclubde3monden@outlook.com
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Wetskin Tentenverhuur
Overdiemerweg 13a
1111 PN Diemen
T: 020-4161264
M: 06-55945363
@: info@wetskin.nl

Annette Groenendaal

Herfststraat 22, 1109 AZ Driemond A’dam ZO.
0294 – 431213 / 06 – 25448335
www.annettegroenendaal.nl

Nieuwstad 42
1381 CC Weesp
0294-450228
www.hansluijer.nl

Flevolaan 21B, 1382 JX Weesp, NL
Postbus 488, 1380 AL Weesp, NL
Telefoon 00(31) 294 412829
E-mail: info@pro-tex.nl, www.pro-tex.nl

Burg. Kasteleinstraat 6 1109 BC Driemond
Telefoon 0294 450525
www.hobbithoeve.nl info@hobbithoeve.nl

De Groot installatie-advies
Snoekbaarsstraat 52
1432 PE Aalsmeer
www.degrootinstallatieadvies.nl
06-10674977

Voor alle informatie verwijzen
wij u naar onze site
www.huyskweker-vechtwijck.nl
Graag tot ziens op onze kwekerij!

’s-Gravelandseweg 13
1381 HH Weesp
0294 41 26 36

Uw dorpscafe
gratis Wifi en Foxsport

‘1968 De Winkel’
Buitenveer 11
1381 AA Weesp
0294-431914
email@1968dewinkel.nl

Tel. 0294 – 483019 Mob. 06 51516069

Pedicure & Manicure

www.wispe.nl

Cha Cha Casuals

Volledig onderhoud van watergangen
Zandpad 74, 1109 AH Driemond

Lange Stammerdijk 3A
1109 BK Driemond
Telefoon:0294 267 777

M Double You
Weteringpad 52
3762 EN Soest
085 210 50 10
www.mdyshop.nl
Bij een bezoek aan onze powerstore in Soest krijgt u ook nog eens
persoonlijk advies!
Op maandag t/m vrijdag zijn wij geopend van 08.30 tot 17.00u
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VOORWOORD
Sehr geehrte Damen und Herren,
Oranje vereniging Driemond kan al 29 jaar terug kijken op zeer geslaagde Oranjefeesten. Het is
altijd leuk om te horen hoe veel Driemonders, oud-Driemonders en mensen uit de omgeving naar
het Oranjefeest uit kijken. Wij zijn dan ook zeer trots om een Driemondse traditie voor de 30ste
keer op het dorpsplein te mogen organiseren.
Vorig jaar was thema “Oud en Nieuw” ter ere van het nieuwe plein, dit was een groot succes! Nu
willen wij een groot feest vieren en nemen wij een voorbeeld aan onze Oosterburen. Alleen doen
zij het in Oktober en wij in April: dus het thema voor 2019 is “Aprilfest”.
Het Aprilfest vindt plaats op vrijdag 26 april, Koningsdag 27 april en zondag 28 april.
Elk jaar doen wij ons uiterste best om activiteiten te organiseren voor alle leeftijden en de uitdaging
is dit gratis aan te bieden zodat iedereen kan genieten. De groeiende hoeveelheid wet en
regelgeving vergt steeds meer tijd om het feest van de grond te krijgen. Uiteraard doen wij dit met
heel veel liefde voor ons dorp en wij hopen dat al het werk wordt beloond met een geslaagd feest
voor ons allen.
In het programmaboekje vindt u alle activiteiten, Wat gaat u doen? of komt u kijken bij de “Alles
mag op vrijdag quiz” of komt u naar de brunch gezellig met andere dorpsbewoners genieten van
een heerlijke Pretzel of Bratwurst? of sportief mee doen aan de meerkamp? voor de kleintjes is er
natuurlijk de Koningspelen met leuke spelletjes die met het thema te maken hebben.
- Let op! Voor sommige activiteiten moet u zich van tevoren opgeven
Het Oranjefeest kan geen doorgang vinden zonder onze sponsoren (bedankt!) en uw steun,
de vrijwillige bijdrage. Heeft u deze al over gemaakt? We hebben het echt nodig om onze
Driemondse traditie in ere te houden, helpt u ons?
Bankrekeningnr.NL69 RABO 0343 1511 54 tnv Oranje vereniging Driemond
Het feest is van ons allen en dat zie je aan de grote groep vrijwilligers die meehelpen. Vrijwilligers
achter de bar, de centrale post, bij opbouwen, afbouwen, bij een activiteit of opruimen van een
activiteit etc.
Uiteraard kunnen wij alle hulp gebruiken, denkt u: ik wil wel achter de bar staan of bij een activiteit
helpen of ik heb een idee daar moeten ze wat mee doen spreek ons aan of neem contact op via
info@oranjeverenigingdriemond.nl, facebook of instagram.
Helaas zijn wij genoodzaakt door de stijgende kosten de muntprijs te verhogen.
Wij hopen op mooi weer en wie heeft het traditionelles kleid ein schone Aprilfest
Drindl oder Lederhose.
Grüße bis Aprilfest!
Het Bestuur van Oranje vereniging Driemond
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Aprilfest

Programma
Oranje feest 2019
Vrijdag 26 april 2019
19.30 uur

Am Freitag ist alles erlaubt (Alles mag op vrijdag)
Bij alles mag op vrijdag draait het om de pret. Er wordt geïmproviseerd,
uitgebeeld en gedanst. De spellen staan in het teken van snelheid en
opperste concentratie. Maar dit is niet altijd even makkelijk. Welke teams gaan
alles op z'n kop zetten, figuurlijk en soms letterlijk. Team kunnen zich opgeven
via info@oranjeverenigingdriemond.nl.

21.30 uur

Blizzert
Vorig jaar ging het dak eraf toen Blizzert met enorm veel energie en vooral een
flinke dosis enthousiasme in de tent stond. Een optreden van Blizzert is
gegarandeerd een muzikaal hoogtepunt, waarbij het lot in handen ligt van de
bezoeker. Via een speciale Blizzert App kan je een verzoekje naar het podium
zenden. Dit verzoek krijgt vervolgens een uniek lotnummer en tijdens de show
pikt het systeem er willekeurig een
groot aantal uit. Naast het sturen
van verzoekjes, krijgt de bezoeker
ook zelf de kans om te schitteren
op het podium, Karaoke,
huwelijksaanzoek, een dansje
doen of een ander mooi moment
is allemaal mogelijk.

De Bar
Ook dit jaar zal op het Oranje “Aprilfest” de bar en de snoephoek goed gevuld zijn.
Aangezien de mensen die u helpen allemaal vrijwilligers zijn vragen wij uw geduld
als u bij drukte even moet wachten.
Aan de bar en bij de snoephoek kunt u betalen met de welbekende oranjemunt.
Bij de snackkar op het plein kunt u alleen met geld betalen.

Regel en wetgeving
Als vereniging moeten wij ons aan regels houden, deze moeten wij ook handhaven.
Wanneer er regels worden overtreden zijn wij helaas genoodzaakt om in te grijpen,
wij gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen zijn verantwoording neemt.
Er worden geen alcoholische dranken verkocht of genuttigd onder de 18 jaar.
Dus ook een glas wijn voor oma of een biertje voor papa halen kan niet.
Sterke drank mag niet gedronken worden.
Het is verboden eigen meegebrachte dranken te nuttigen.
Ook geldt het rookverbod bij ons, dus mensen wees alstublieft
sportief en rook uw sigaret of sigaar buiten de feesttent.
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Garage Veldhuizen
Lange Stammerdijk 27
1109 BL Driemond
0294-412774

daar is uw auto in goede handen

Gans van Duivenbode

Kapper Mo Weesp

Assurantiën - Hypotheken
Regio Bank Abcoude

Dé herenkapper van Weesp, Muiden en omstreken

Kerkstraat 14, 1391 HC Abcoude
Tel. 020 – 6403703 Fax. 020 – 6402796
david@gansvanduivenbode.nl

Lange Stammerdijk 39, Driemond
0294-412238, www.niesingautos.nl

Slijkstraat 22
1381 BA Weesp
Telefoonnummer: 0294-785016

Autobedrijf Cees Thomas
Onderhoud, APK, schadeafhandeling
alle merken auto's – alle lease Mij

Zocherstraat 26-28
1054 LZ Amsterdam
020-6182805
thomas.cars@planet.nl

Garage Driemond
Lange Stammerdijk 27
1109 BL Driemond
0294-412774

Wesley de Jong
tel: 06 41510552
dejongonderhoud@live.nl

Massage Praktijk 3mond
Diana Veldkamp
Voetreflex- en stoelmassage
Winterstraat 32, 1109 BE Driemond
Tel: 06 – 42224612
diana.veldkamp@upcmail.nl

Total Audio Support
Bedrijfsfeesten, Bands, Artiesten
0294 – 458970
www.totalaudiosupport.nl

Het snelste online spaarprogramma van Nederland!
Via ippies.nl kun je shoppen bij meer dan 2.000 webshops.
Bij alles wat je koopt, spaar je ippies en die zijn geld waard!
Zo spaar je razendsnel tot wel 10% van je aankoopbedrag.

Ga snel naar ippies.nl

Traiteur-Speciaalslagerij

Van Donk
Nieuwstraat 14
1381 BC Weesp
0294 412527

Karwei Bouwmarkt
info@vanparidonbussum.nl
www.vanparidonbussum.nl

Nijverheidslaan 1B
1382 LE Weesp
0294 - 430864
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Zaterdag Koningsdag 27 april 2019
10.30 uur

Inschrijven Kinderspelen
Samen spelletjes doen… gezellig toch! Kom op tijd en schrijf je in.

11.00 uur

Kinderspelen
Kuchenmützen (Koekhappen) en nog veel meer gezellige spelletjes.
Dat betekent natuurlijk de wel bekende kinderspelen op Koningsdag! Kom met al je
vriendjes en vriendinnetjes gezellig meedoen.

11.00 uur

Escape Room
Vanaf 11.00 hebben wij een superleuke activiteit op het plein! Er komt een mobiele
escape room waarin je je kan laten opsluiten. Aan de hand van puzzels en raadsels
zal je een uitweg moeten zien te vinden. Slaag je daar binnen de gestelde tijd in?
Gefeliciteerd! Dat lukt vast niet iedereen! De escape room sluit om 18.00 uur.

12.00 uur

Kinderrad
Hard gerend en gespeeld tijden de kinderspelen. Ga lekker zitten uitpuffen bij het
Rad en koop een lootje waarmee je weer erg leuke prijzen kan gaan winnen.

14.00 uur

Meerkamp
Driemond is een heel sportief dorp dat merken we elk jaar weer. Brandweer
Driemond heeft een naam hoog te houden, maar we hebben ook nog de bootcamp
dames, en wie weet gaat de tennisclub dit jaar wel mee doen?? Of zullen de heren
van de voetbal komen met een team? Kortom dorpsgenoten stel een topteam samen
en geef je op voor de meerkamp. Teams aanmelden kan door een mail te sturen
naar info@oranjeverenigingdriemond.nl.

14.00 uur

Vrijmarkt
Zoek alvast al het speelgoed op waar je nooit meer mee speelt. Of misschien ken je
nog wel iemand met een grote zolder waar allemaal spullen liggen die niet
meer gebruikt worden. Dit is dan de kans om ze te verkopen en met het geld dat je
verdient kan je misschien zelf wel weer iets leuks kopen.

14.00 uur

Muziek op het plein met Duo de Band
Duo de Band heeft jarenlange ervaring en heeft een uitgebreid repertoire met
muziek voor jong & oud. Met een programma
boordevol heerlijke muziek en entertainment
weten zij elk feest tot een waar hoogtepunt
te brengen.

15.00 uur

Glücksrad (Rad van Fortuin)
Onder het genot van een lekker biertje of wijntje en gezellige muziek kunnen er weer
lootjes gekocht worden voor het “Glücksrad” met dit jaar weer hele mooie prijzen .
Natuurlijk sluiten wij het “Glücksrad” af met een super hoofdprijs! Wil je weten wat je
dit jaar kan winnen. Kom dan vooral naar het Oranjeplein.
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Zondag 28 april 2019
10.30 uur

Aprilfest Brunch
Na een drukke Koningsdag gaan we samen even bijkomen met een heerlijke Brunch.
Gezellig samen eten en drinken in onze gezellige Aprilfest tent. Wij bieden u de
brunch aan samen met Kookclub de Drie Monden. Voor de brunch moet u zicht wel
aanmelden, dat kunt u doen door een mail te sturen naar
info@oranjeverenigingdriemond.nl of kookclubde3monden@outlook.com geef hierbij
ook aan met hoeveel personen u komt.

11.00 uur

Escape Room
Ook vandaag staat de escape room weer op het plein. Vanaf 14.00 tot 16.00 uur is
deze speciaal gereserveerd voor de jeugd. Daarna zal hij nog open zijn tot 18.00 uur.

11.30 uur

Bingo
Er zijn mooie prijzen te winnen dus het is zeker de moeite waard om
lekker te blijven zitten na de lekkere brunch want we gaan weer Bingoën!

13.30 uur

Radtour (Fietstocht)
Alle extra kilootjes die u met de brunch heeft opgedaan kunt u er direct weer af fietsen
met een heerlijk “Radtour” door onze mooie omgeving. Natuurlijk krijgt u weer een
leuke vragenlijst mee die u moet invullen. We zijn benieuwd wie de “bester
Fahrradfahrer is”!

13.30 uur

Brandweer Driemond
Onze toppers van de vrijwillige brandweer hebben weer allerlei leuke activiteiten voor
jong en oud bedacht zodat jij kan ervaren wat het brandweer vak inhoud.

14.00 uur

Escape Room
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur is de escape room speciaal gereserveerd voor de jeugd van
12 tot en met 17 jaar.

15.00 uur

Bierproeverij (18+)
Afgelopen jaren hebben we een wijnproeverij gehad. Nu zijn de bier liefhebbers aan
de beurt. Welke bijzondere bieren zullen er te proeven zijn?? Wij houden het geheim
want dat moet u natuurlijk gaan raden.

15.00 uur

Live op het “Aprilfest” Sven Versteeg
Zijn 3e single is uit! ‘Liever De Liefste’ is vanaf nu overal
te streamen, te downloaden en te bekijken via YouTube.
Een lekkere swingende plaat die niet meer uit je hoofd gaat!
Met hits uit heden en verleden, op maat gemaakte medleys
en mash ups en een ongekende hoeveelheid energie maakt
Sven er net als vorige jaar weer een feest van!

15.00 uur

Bierkrug schieben (Bierpulschuiven)
Bij een Aprilfest hoort bier veel bier. Dan kan het Bierkrug Schieben natuurlijk niet
missen. Schuif de 5 bierpullen een voor een naar het einde van de bierpulschuiftafel.
De bierpullen moeten zo dicht mogelijk bij het einde komen. Wordt er te hard
geschoven, dan valt de bierpul in de zak en zijn er geen punten behaald.
Wie wordt Koning (of Koningin) Pils van Driemond?
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Visseringweg 32 1112 AS Diemen
Postbus 54 1110 AB Diemen
Rijnkade 21, 1382 GT Weesp
Tel: 0294 418 303
info@voskuilverhuur.nl
www.voskuilverhuur.nl
Nieuwstad 60
1381 CD Weesp
06-50677882
Open: woensdag, vrijdag en zaterdag
Behandelingen alleen op afspraak en
tegen contante betaling

T. 020 569 11 11
E. info@apgbv.nl
W. www.apgbv.nl

e – markt
G.J. Bleijenberg VOF
Zandpad 16
1109 AG Driemond
Tel. 0294 - 412873 Fax 0294 - 433104

JEparket
Zomerstraat 4
1109 AW Driemond
06-50287263
www.jepartket.nl
Showroom adres: Eemeerlaan 34, 1382 KA Weesp
(Geopend op afspraak)

Herengracht 33, 1382 AH Weesp
Tel 0294 414 726

STADSDEEL ZUID-OOST
Anton de komplein
020-2525000

Stammerlandweg 10
1109 BR Driemond
www.geinburgia.nl

Wijnkoperij en Slijterij

De Meenthof
Het Grote Plein 5, 1381 BE Weesp
tel. 0294 224 343
www.deeendracht-weesp.nl

Dodaarslaan 10 – 14
1241 XJ Kortenhoef
Tel. 035 – 6562032
Fax. 035 - 6561145

Donald Swaluë
Het alledaagse betaalbaar,
het bijzondere bereikbaar

Amstellandlaan 20, 1382CE Weesp
Achtergracht 64, 1381 BP Weesp
www.ah.nl

Timmer & loodgieters werk
Lentestraat 21
1109 AS Amsterdam
06 54 761 700
dswalue@gmail.com

Klussenbedrijf
Wout Reneman
Valetaweg 63, 1326 MC Almere
Tel. 036-5374914 Mob. 06-46053080
woutreneman@hotmail.com

Stammerdijk 24 - 1112 AB Diemen
020-6966917 Fax 020-6966937
info@vlaming.com
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Zondag 28 april 2019
18.30 uur

Das einzige echte Pub-Quiz
Sie glauben also, Sie wissen alles ... beweisen Sie es!
Laat je hersens kraken! Onze Quizmaster heeft weer alles uit
de kast getrokken om de meest uitdagende vragen te vinden.
Welk team is het slimst van Driemond en wint de
Villa Tante Bep Bokaal? Stel snel een team samen verzin een unieke teamnaam en
geef je op via info@oranjeverenigingdriemond.nl.

21.30 uur

Knallende afsluiter met de Band Millstreet
In 10 jaar tijd speelde coverband MillStreet
meer dan 1500 live optredens met succes in
binnen en buitenland. Met hun onuitputtelijke
energie en uitstraling zullen ze een knallende
afsluiting geven aan het “Aprilfest”.
Hun repertoire bestaat uit up-to-date top 40,
100% dance, pop, rock en party covers. Deze
songs worden in verrassende medley vorm,
populaire mash-up stijl of voluit gebracht
door 6 ervaren muzikanten.

Dammerweg 99D
1394 GS Nederhorst den Berg
M: 06-33046851
E: info@buitenboordmotorservice.nl

Amsterdam Riverside
Provincialeweg 38
1108 AB Amsterdam
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ALGEMEEN
Consumpties
Tijdens de feestdagen van 26 april t/m 28 april 2019 kunnen de attracties en consumpties,
met uitzondering van de snacks, op het feestterrein alleen met OVD-muntjes worden betaald.
Deze muntjes worden in de centrale post op het feestplein verkocht.
Bewaking
Ook dit jaar zal het feestterrein dag en nacht worden bewaakt.
Overlast
Wij beseffen dat wij bij de omwonenden van het dorpsplein overlast zullen veroorzaken.
We zullen ons uiterste best doen om ook dit jaar die overlast tot een minimum te beperken.

Dus feestgangers denk om de buren!!!
Een handje helpen
Een aantal dagen feest betekent veel opbouwen en opruimen. Uw hulp is daarbij weer van
harte welkom. Ook bij de bar, centrale post en de kinderspelen hebben we mensen nodig die
een handje kunnen helpen. Geeft u zich op bij een van de bestuursleden of per email via
info@oranjeverenigingdriemond.nl.
Sponsors
Ook dit jaar hebben de diverse middenstanders van DRIEMOND E.O. weer een goede en
gulle bijdrage geleverd voor de viering van het Oranjefeest.
Mede daardoor is het mogelijk het feest zo groots op te zetten. De deelnemende bedrijven
vindt u in de advertenties in dit boekje.
Namens de ORANJE VERENIGING DRIEMOND nogmaals onze dank.

Als u iets nodig heeft, denk dan aan onze sponsors!!!
*** deelname aan de activiteiten en attracties is voor eigen risico ***
LET OP!!!
Eigenaren die gewoonlijk hun hond uitlaten op en rond het feestplein verzoeken wij rekening
te houden met de spelletjes op deze veldjes. Ruim de uitwerpselen van uw huisdier direct op
of probeer tijdelijk een andere route. Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

ORANJE VERENIGING DRIEMOND
Het huidige bestuur van de ORANJE VERENIGING DRIEMOND
Tiemo Nan
Voorzitter
Burg.Kasteleinstraat 30 Driemond

06-14663081

Fred Nan

Vice-voorzitter

Seizoenenhof 68

Driemond

Ramon Bernardt

Secretaris

Zomerstraat 23

Driemond

Marco Schuhmacher

Penningmeester

Zonnehof 44

Driemond

06-51633926

Joyce Romberg

Bestuurslid

Burg. Bletzstraat 45

Driemond

06-14988663

Chantal de Jager

Bestuurslid

Zomerstraat 3

Driemond

Het hele programma, compleet met artiesten, is met zorg samengesteld,
dit is echter onder voorbehoud.
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