
Oranjecomité Juliana

Roelofarendsveen - Oude Wetering
Europaweg te Roelofarendsveen 

Dit programma wordt uitsluitend bekend gemaakt via deze publicatie en onze site: 

www.oranjecomite.eu 

Koningsdag
27 april 2017

KONINGSDAG @ JAN PUNT

POPTROUBADOUR ED CITROEN
Plak een sticker met je verzoeknummer

en Ed maakt er een feestje van met zijn akoestische gitaar!
Aanvang 16.00 uur

ZATERDAG 6 MEI  |  CAFÉ JAN PUNT 65 JAAR
DIT VIEREN WIJ MET

BAMBOOZE
Bambooze bestaat uit zes gedreven muzikanten die met een verrassend repertoire
en aanstekelijk enthousiasme ieder optreden tot een waar feest weten te maken.

Natuurlijk zorgen wij voor de hapjes!
Gratis entree  |  Graag tot ziens!

Café Heemskerk
Langeweg 2 - 2371 EG Roelofarendsveen

071-3312304 - info@janpunt.nl

 
 

Noordkade 3, 2371 EA Roelofarendsveen 
Tel.: 071 331 23 74, Mobiel: 06 514 90 227
E-mail: info@cafedehaven.nl

Juliana Bal
De Retro-Smok
Draait de stars on 45
 
De Tompoezen Club
4 mierzoete Sugar Babes  
1 groot oranje feest

Koningsnacht

Koningsdag

29 April
Green Day Coverband & Red Hot Chili Covers

Aanvang: 21.00 uur •  Gratis entree

30 April
Opening terrasseizoen met de Ringvaartzangers

Speciaal koninginnemenu

Bezoek ’t Veen op de Langeweg 16 in Roelofarendsveen
T 071-3314585  •  E info@t-veen.nl  •  Kijk ook eens op www.t-veen.nl 

29 April
Green Day Coverband & Red Hot Chili Covers

Aanvang: 21.00 uur •  Gratis entree

30 April
Opening terrasseizoen met de Ringvaartzangers

Speciaal koninginnemenu

T 071-3314585 E  info@t-veen.nl
Kijk ook eens op www.t-veen.nl

Bezoek ’t Veen op de Langeweg 16 
in Roelofarendsveen.

Koningsnacht: 

 

Koningsdag:
Op Koningsdag openen we het terrasseizoen met een springkussen voor

de kids en een prima Koningsdag-menu. De muzikale omlijsting wordt verzorgt
door John, Cor en Rien die je akoestisch de lekkerste blues brengen.

Dit jaar hebben we op de koningsnacht de band
Lekker Weer en het dj duo Casper en Roberto.

De entree is gratis, aanvang 21.00 uur.

CAFE DE PEPERSTEEGCAFE DE PEPERSTEEG

FLÜGEL FEESTCAFÉ
PARTY-DJ CHRIS

26.04.2017 aanvang 21.00 uur
Gratis entree - Oranje shots - Bitterballen - Feest

Geproduceerd door   PIMPRINT.nl  Uw internetdrukker om de hoek.

26-04-‘17 | SAMEN FEESTEN22

DJ DENNISDJ’s
MARIHOUSE
GUIDOZ JIB
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DODENHERDENKING
ROELOFARENDSVEEN

Op donderdagavond 4 mei 2017 wordt bij de
oorlogsmonumenten in onze gemeente

Kaag en Braassem stilgestaan bij alle slachtoffers
die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen

in oorlogssituaties of bij vredesoperaties.
Het thema van dit jaar is “De vrijheid omarmd”.
De herdenking in Roelofarendsveen begint om

19.00 uur bij het gemeentehuis tegenover
het Monument voor de Gevallenen. 

Na afloop wordt u door de Gemeente een kopje koffie of thee 
aangeboden in het gemeentehuis.

PODIUM VRIJMARKTPLEIN
Deze dag leent zich altijd uitstekend om onze eigen 
lokale artiesten een podium te bieden. Dit jaar is het 
ons gelukt om 1 nieuw trio en twee ‘vrienden van de 
show’ te contracteren. Kom vooral kijken en luisteren, 
want voor je het weet staan ze in de Ziggo Dome. Wij 
starten om 12.00 uur met Lois, Mats en Jelle. Deze 
drie muzikanten hebben elkaar leren kennen bij het 
theaterdiner in Nieuwe Wetering en er was meteen een 
klik. Om 13.00 uur pakt het Folkabillyduo de Buskin’ 
Belters het podium. De gezworen broeders Eddie en 
Gary Belter spelen met slechts gitaar en contrabas hun 
versies van hun favoriete sixtiesliedjes. Als afsluiter staat 
om 14.00 uur Claudia en Wilma van der Tang gepro-
grammeerd. Deze zingende zussen treden afzonderlijk 
al langer op, maar staan sinds kort ook samen op het 
podium. 

MULTIPLAY CROCODILE
Tijd: 10.00 uur - 15.00 uur
Wees niet bang hoor, het is geen echte krokodil met 
van die scherpe tanden. Dit is een luchtkussen speciaal 
voor de allerkleinsten onder ons met een leeftijd t/m 5 
jaar. Schoentjes uit en springen maar…

DEMONSTRATIE GYMVERENIGING
EXCELSIOR
Tijd: 10.00 uur
Dit jaar geen demo streetdance van Gymvereniging 
Excelsior maar een leuke gevarieerde demo van de 
recreanten-springgroep. Op muziek zullen deze en-
thousiaste meiden u laten zien wat ze in huis hebben. 
Na de demonstratie mag uw kind een paar rondjes 
meespringen en zo ervaren hoe leuk deze sport is. En 
wie weet wordt op deze Koningsdag de Veense Sanne 
Wevers ontdekt! 

SCHMINKEN 
Tijd:  10.00 uur - 15.00 uur
Jessie Pouw (Jessie Beauty & Wellness) en Claudia 
van der Gaag (Toneelvereniging Vios) hebben wij 
deze dag weer bereid gevonden om de meest fantasti-
sche creaties te schminken bij iedereen dit maar wilt. Ik 
zou je kans zeker pakken om een dag als een Pokémon 
of poes door het leven te gaan, want dit zijn echte 
topschminksters!

BRANDWEERSPEL
Tijd:  10.00 uur - 15.00 uur
Kun jij goed mikken? Speciaal voor al onze brandweer-
mannen en -vrouwen in de dop is onze eigen Veense 
brandweer er ook dit jaar weer bij met hun spectacu-
laire brandweerspel. Wie weet word je wel ontdekt en 
leggen ze je alvast vast voor als je groot bent! Pas op 
dat je niet nat wordt!

BALLONARTIEST WILFRED
Wat zou een Koningsdag zijn zonder de ballonnen van 
Wilfred, niets aan toch? Wat hij allemaal met ballonnen 
kan is echt ongelofelijk! Hij komt zijn kunsten weer ver-
tonen en vouwt met gemak van een fiets een olifant.

SUIKERSPIN
Wegens succes weer aanwezig op de vrijmarkt…..
Heerlijke suikerspinnen vers bereid door enthousiaste 
meiden die aan het einde van de dag zelf heel goed 
een suikerspin kunnen imiteren.

SNACKSALON DE SCHELP
TRAKTEERT…..
Ja, u leest het goed.  Snacksalon de Schelp zal deze 
dag alle kleine “standhoudertjes” weer trakteren op een 
heerlijk ijsje. Ik zou er maar op tijd bij wezen.......
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www.vandermeer.keurslager.nl

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Van der Meer keurslager
Noordplein 12
2371DA Roelofarendsveen
 0713313418

Händelplein 193-195
2151NN Nieuw-Vennep
 0252622116

Kanaalstraat 59
2161JC Lisse
 0252417299

3 malse Hollandse
biefstukken voor

            6,95

KONINGSDAG WEEKAANBIEDING

Deze aanbieding is geldig in week 17
van maandag 24 t/m zaterdag 29 april 2017

WWW.BASTU.NL

Haal het luxe gevoel van een
wellness bij u in huis en tuin

Bastu sauna’s
Zuideinde 1D | 2371 BP Roelofarendsveen

071 88 85 333  |  info@bastu.nl

s au n a’s  e n  h ot tu b s

Noordeinde 17
2371 CM Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 9798
info@decoretteroelofarendsveen.nl

Een totaalconcept
met een eigenzinnige

en creatieve visie,
waarbij het ontwerp
volledig aansluit op

al uw woonwensen!

ALLES VOOR
JE FEEST OP

KONINGSDAG
WWW.GALLWARMERDAM.NL
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MUZIEKVERENIGING
LIEFDE VOOR HARMONIE
LVH start Koningsdag om 08.45 uur bij ‘t Veen Eten & 
Drinken. Vanaf daar richting het Gemeentehuis om 
daar om 09.00 uur de aubade te verzorgen. Na de 
aubade vervolgt LVH hun route richting het Noordein-
de, Arendsoever, Rietoever, Biezenoever, Rietoever, 
via Hemoever naar Noorderhemweg, Langeweg en 
Schoolbaan voor een optreden bij het Hof van
Alkemade.  Vervolgens via schoolbaan naar Europaweg
waar men om ca 10.30 uur afsluit met een optreden.

SCHATGRAVEN
Tijd:  10.00, 11.00 en 12.00 uur
Kun je goed schatten? En goed graven?
Oud-Hollands schatgraven; elk jaar weer een feest voor 
de kleinste bezoekertjes! 
Deelname t/m groep 5. 
1 schat per graver, zelf je schepje meenemen

VRIJMARKT 
Tijd: 08.00 uur - 15.00 uur
De ideale gelegenheid om van uw mandje van Tiche-
laar of oude racebaan af te komen. Zoek alles bij elkaar 
wat u niet meer gebruikt en waar u anderen gelukkig 
mee kunt maken. Daarna komt u gezellig naar de vrij-
markt om een dagje winkeltje te spelen. Het terrein is 
tussen 7.30 uur en 15.00 uur gesloten voor auto’s, kom 
dus op tijd om een mooie plek uit te zoeken! Verzoek 
aan alle standhouders: Los de auto zo snel mogelijk 
en rijd de auto direct na het lossen uit de straat. 
Laat tevens je plekje schoon achter!

CLOWN SLIDE
Tijd: 10.00 uur - 15.00 uur 
Deze attractie is niet meer weg te denken van onze 
Koningsdag! Heerlijk vermaak voor alle jongens en 
meisjes van 6 t/m 8 jaar die even lekker willen klimmen 
en glijden. 

KLIMWAND
Tijd: 10.00 uur - 15.00 uur 
Terug van weggeweest! Een megahoge klimwand 
midden op het feestterrein. Laat je goed vastmaken en 
klim tot 9 meter boven het feestterrein uit. Daarna kun 
je abseilend naar beneden.

WANDELTOCHT (+/- 15KM)
Deelname:  2 euro per deelnemer
Start: tussen 9.30 en 10.30 uur vanaf het terras bij 
de podiumwagen.
Onze plaatselijke wandelvereniging ‘De Wandelende 
Tak’ heeft weer een schitterende tocht uitgezet die u 
langs de meeste fraaie plekjes van onze dorpen zal 
leiden. Kom gezellig wandelen met uw gezin en/of 
vrienden en sluit de tocht af met een welverdiende 
borrel op ons vrijmarktterras met live muziek.  

FIETSPUZZELTOCHT (+/- 25KM)
Deelname: 2 euro per fiets
Start: tussen 9.30 en 10.30 uur vanaf het terras bij 
de podiumwagen.
Onze fietstochtcommissie heeft weer eens vers bloed 
gekregen dus dat belooft wat dit jaar! Het is een prach-
tige puzzeltocht geworden die die voor alle leeftijden 
goed te doen is. Halverwege staat onze stempelpost, 
alwaar de traditionele oranje-versnapering genuttigd 
mag worden. Ook deze tocht eindigt op de vrijmarkt, 
dus blijf gezellig hangen en vier Koningsdag met z’n 
allen. Deelnameformulieren kunnen worden ingeleverd 
tot 14.30 uur. 
Uitslag zal te zien zijn op de website:
www.oranjecomite.eu en op Facebook.nl/ocjuliana
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Verdel ICT & Media
Veenderveld 32  |  2371 TV Roelofarendsveen
Telefoon 071-7440053  |  E-mail webshop@verdel.nlBESTEL ONZE PRODUCTEN OP WEBSHOP.VERDEL.NL

27 APRIL VIEREN WE FEEST
En zijn we helaas gesloten. Wist je dat het Verdel Expert Center normaal gesproken maar 
liefst zes dagen per week geopend is? Kom van maandag tot en met zaterdag voor tips over 
de beste aankoop, een live demonstratie, onze reparatieservice én een kop koffie langs op 
Veenderveld 32 in Roelofarendsveen. Fijne Koningsdag!

MOOREN DOE HET ZELF B.V.
Lasso Zuid 21 - 2371 EV Roelofarendsveen
Postbus 144 - 2370 AC Roelofarendsveen

Tel. 071 331 34 03 - www.karwei.nl

Mooren Doe Het Zelf b.v.
Lasso Zuid 21 
Roelofarendsveen 

Eerst naar Karwei 
      en dan aan de slag.

Alles onder één dak voor 
  (ver-) bouwen en klussen.

Deze kortingsbon is geldig t/m 6 mei 2017. Maximaal 1 bon per klant.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Winkelhof 57, 2353 TV Leiderdorp, 071 541 56 89 
Noordeinde 15, 2371 CM Roelofarendsveen, 071 331 60 56

Bij besteding vanaf € 50,- aan badmode
ontvangt u bij inlevering van deze bon 
meteen € 7,50 korting op uw aankoop!

Bestel gemakkelijk je boeken via onze website
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7 dagen per week open!
Lunch, diner, snack en ijs.
Ook voor de leukste kinderpartijtjes.

Tel: 071 3312454  -  www.schelp.nl

7 dagen per week open!
Lunch, diner, snack, en ijs
Ook voor de leukste kinderpartijtjes  

De nr.1 cafetaria van Nederland
Tel: 071 3312454  -  www.schelp.nl
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Lunch, diner, snack, en ijs
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Tel: 071 3312454  -  www.schelp.nl

7 dagen per week open!
Lunch, diner, snack, en ijs
Ook voor de leukste kinderpartijtjes  
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De nr.1 cafetaria van Nederland

7 dagen per week open!
Lunch, diner, snack en ijs.
Ook voor de leukste kinderpartijtjes.

voordeel
kwaliteit

...meer
service

...meer

...meer

AANBIEDINGENVOORDEEL ACTIESKORTINGEN

AANBIEDINGENVOORDEEL ACTIESKORTINGEN
Gratis WIFI

Gratis parkeren

do vr za
08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00

ma
08.00 - 20.00

di wo
08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 zo

12.00 - 18.00

voordeel
kwaliteit

...meer
service

...meer

...meer

Noordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 | www.plusvandijk.nl

Herenstraat 45 | 2215 KD Voorhout | 0252 21 62 52 | www.plusvandijk.nl

Noordplein 25 | 2271 DA Roelofarendsveen | 071 331 21 39 | www.plusvandijk.nl
Herenstraat 45 | 2215 KD Voorhout | 0252 21 62 52 |          facebook.com/plusvandijk

VOOR ALLE BOODSCHAPPEN 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND! 

PLUS Oranje Tompouces
Doos 5 stuks
OP = OP

Van 2.99 voor 1.49
Alleen geldig van zondag 23 april t/m zaterdag 29 april
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Alleen geldig van zondag 23 april t/m zaterdag 29 april
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MUZIEKVERENIGING
LIEFDE VOOR HARMONIE
LVH start Koningsdag om 08.45 uur bij ‘t Veen Eten & 
Drinken. Vanaf daar richting het Gemeentehuis om 
daar om 09.00 uur de aubade te verzorgen. Na de 
aubade vervolgt LVH hun route richting het Noordein-
de, Arendsoever, Rietoever, Biezenoever, Rietoever, 
via Hemoever naar Noorderhemweg, Langeweg en 
Schoolbaan voor een optreden bij het Hof van
Alkemade.  Vervolgens via schoolbaan naar Europaweg
waar men om ca 10.30 uur afsluit met een optreden.

SCHATGRAVEN
Tijd:  10.00, 11.00 en 12.00 uur
Kun je goed schatten? En goed graven?
Oud-Hollands schatgraven; elk jaar weer een feest voor 
de kleinste bezoekertjes! 
Deelname t/m groep 5. 
1 schat per graver, zelf je schepje meenemen

VRIJMARKT 
Tijd: 08.00 uur - 15.00 uur
De ideale gelegenheid om van uw mandje van Tiche-
laar of oude racebaan af te komen. Zoek alles bij elkaar 
wat u niet meer gebruikt en waar u anderen gelukkig 
mee kunt maken. Daarna komt u gezellig naar de vrij-
markt om een dagje winkeltje te spelen. Het terrein is 
tussen 7.30 uur en 15.00 uur gesloten voor auto’s, kom 
dus op tijd om een mooie plek uit te zoeken! Verzoek 
aan alle standhouders: Los de auto zo snel mogelijk 
en rijd de auto direct na het lossen uit de straat. 
Laat tevens je plekje schoon achter!

CLOWN SLIDE
Tijd: 10.00 uur - 15.00 uur 
Deze attractie is niet meer weg te denken van onze 
Koningsdag! Heerlijk vermaak voor alle jongens en 
meisjes van 6 t/m 8 jaar die even lekker willen klimmen 
en glijden. 

KLIMWAND
Tijd: 10.00 uur - 15.00 uur 
Terug van weggeweest! Een megahoge klimwand 
midden op het feestterrein. Laat je goed vastmaken en 
klim tot 9 meter boven het feestterrein uit. Daarna kun 
je abseilend naar beneden.

WANDELTOCHT (+/- 15KM)
Deelname:  2 euro per deelnemer
Start: tussen 9.30 en 10.30 uur vanaf het terras bij 
de podiumwagen.
Onze plaatselijke wandelvereniging ‘De Wandelende 
Tak’ heeft weer een schitterende tocht uitgezet die u 
langs de meeste fraaie plekjes van onze dorpen zal 
leiden. Kom gezellig wandelen met uw gezin en/of 
vrienden en sluit de tocht af met een welverdiende 
borrel op ons vrijmarktterras met live muziek.  

FIETSPUZZELTOCHT (+/- 25KM)
Deelname: 2 euro per fiets
Start: tussen 9.30 en 10.30 uur vanaf het terras bij 
de podiumwagen.
Onze fietstochtcommissie heeft weer eens vers bloed 
gekregen dus dat belooft wat dit jaar! Het is een prach-
tige puzzeltocht geworden die die voor alle leeftijden 
goed te doen is. Halverwege staat onze stempelpost, 
alwaar de traditionele oranje-versnapering genuttigd 
mag worden. Ook deze tocht eindigt op de vrijmarkt, 
dus blijf gezellig hangen en vier Koningsdag met z’n 
allen. Deelnameformulieren kunnen worden ingeleverd 
tot 14.30 uur. 
Uitslag zal te zien zijn op de website:
www.oranjecomite.eu en op Facebook.nl/ocjuliana
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Verdel ICT & Media
Veenderveld 32  |  2371 TV Roelofarendsveen
Telefoon 071-7440053  |  E-mail webshop@verdel.nlBESTEL ONZE PRODUCTEN OP WEBSHOP.VERDEL.NL

27 APRIL VIEREN WE FEEST
En zijn we helaas gesloten. Wist je dat het Verdel Expert Center normaal gesproken maar 
liefst zes dagen per week geopend is? Kom van maandag tot en met zaterdag voor tips over 
de beste aankoop, een live demonstratie, onze reparatieservice én een kop koffie langs op 
Veenderveld 32 in Roelofarendsveen. Fijne Koningsdag!

MOOREN DOE HET ZELF B.V.
Lasso Zuid 21 - 2371 EV Roelofarendsveen
Postbus 144 - 2370 AC Roelofarendsveen

Tel. 071 331 34 03 - www.karwei.nl

Mooren Doe Het Zelf b.v.
Lasso Zuid 21 
Roelofarendsveen 

Eerst naar Karwei 
      en dan aan de slag.

Alles onder één dak voor 
  (ver-) bouwen en klussen.

Deze kortingsbon is geldig t/m 6 mei 2017. Maximaal 1 bon per klant.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Winkelhof 57, 2353 TV Leiderdorp, 071 541 56 89 
Noordeinde 15, 2371 CM Roelofarendsveen, 071 331 60 56

Bij besteding vanaf € 50,- aan badmode
ontvangt u bij inlevering van deze bon 
meteen € 7,50 korting op uw aankoop!

Bestel gemakkelijk je boeken via onze website
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DODENHERDENKING
ROELOFARENDSVEEN

Op donderdagavond 4 mei 2017 wordt bij de
oorlogsmonumenten in onze gemeente

Kaag en Braassem stilgestaan bij alle slachtoffers
die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen

in oorlogssituaties of bij vredesoperaties.
Het thema van dit jaar is “De vrijheid omarmd”.
De herdenking in Roelofarendsveen begint om

19.00 uur bij het gemeentehuis tegenover
het Monument voor de Gevallenen. 

Na afloop wordt u door de Gemeente een kopje koffie of thee 
aangeboden in het gemeentehuis.

PODIUM VRIJMARKTPLEIN
Deze dag leent zich altijd uitstekend om onze eigen 
lokale artiesten een podium te bieden. Dit jaar is het 
ons gelukt om 1 nieuw trio en twee ‘vrienden van de 
show’ te contracteren. Kom vooral kijken en luisteren, 
want voor je het weet staan ze in de Ziggo Dome. Wij 
starten om 12.00 uur met Lois, Mats en Jelle. Deze 
drie muzikanten hebben elkaar leren kennen bij het 
theaterdiner in Nieuwe Wetering en er was meteen een 
klik. Om 13.00 uur pakt het Folkabillyduo de Buskin’ 
Belters het podium. De gezworen broeders Eddie en 
Gary Belter spelen met slechts gitaar en contrabas hun 
versies van hun favoriete sixtiesliedjes. Als afsluiter staat 
om 14.00 uur Claudia en Wilma van der Tang gepro-
grammeerd. Deze zingende zussen treden afzonderlijk 
al langer op, maar staan sinds kort ook samen op het 
podium. 

MULTIPLAY CROCODILE
Tijd: 10.00 uur - 15.00 uur
Wees niet bang hoor, het is geen echte krokodil met 
van die scherpe tanden. Dit is een luchtkussen speciaal 
voor de allerkleinsten onder ons met een leeftijd t/m 5 
jaar. Schoentjes uit en springen maar…

DEMONSTRATIE GYMVERENIGING
EXCELSIOR
Tijd: 10.00 uur
Dit jaar geen demo streetdance van Gymvereniging 
Excelsior maar een leuke gevarieerde demo van de 
recreanten-springgroep. Op muziek zullen deze en-
thousiaste meiden u laten zien wat ze in huis hebben. 
Na de demonstratie mag uw kind een paar rondjes 
meespringen en zo ervaren hoe leuk deze sport is. En 
wie weet wordt op deze Koningsdag de Veense Sanne 
Wevers ontdekt! 

SCHMINKEN 
Tijd:  10.00 uur - 15.00 uur
Jessie Pouw (Jessie Beauty & Wellness) en Claudia 
van der Gaag (Toneelvereniging Vios) hebben wij 
deze dag weer bereid gevonden om de meest fantasti-
sche creaties te schminken bij iedereen dit maar wilt. Ik 
zou je kans zeker pakken om een dag als een Pokémon 
of poes door het leven te gaan, want dit zijn echte 
topschminksters!

BRANDWEERSPEL
Tijd:  10.00 uur - 15.00 uur
Kun jij goed mikken? Speciaal voor al onze brandweer-
mannen en -vrouwen in de dop is onze eigen Veense 
brandweer er ook dit jaar weer bij met hun spectacu-
laire brandweerspel. Wie weet word je wel ontdekt en 
leggen ze je alvast vast voor als je groot bent! Pas op 
dat je niet nat wordt!

BALLONARTIEST WILFRED
Wat zou een Koningsdag zijn zonder de ballonnen van 
Wilfred, niets aan toch? Wat hij allemaal met ballonnen 
kan is echt ongelofelijk! Hij komt zijn kunsten weer ver-
tonen en vouwt met gemak van een fiets een olifant.

SUIKERSPIN
Wegens succes weer aanwezig op de vrijmarkt…..
Heerlijke suikerspinnen vers bereid door enthousiaste 
meiden die aan het einde van de dag zelf heel goed 
een suikerspin kunnen imiteren.

SNACKSALON DE SCHELP
TRAKTEERT…..
Ja, u leest het goed.  Snacksalon de Schelp zal deze 
dag alle kleine “standhoudertjes” weer trakteren op een 
heerlijk ijsje. Ik zou er maar op tijd bij wezen.......
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www.vandermeer.keurslager.nl

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Van der Meer keurslager
Noordplein 12
2371DA Roelofarendsveen
 0713313418

Händelplein 193-195
2151NN Nieuw-Vennep
 0252622116

Kanaalstraat 59
2161JC Lisse
 0252417299

3 malse Hollandse
biefstukken voor

            6,95

KONINGSDAG WEEKAANBIEDING

Deze aanbieding is geldig in week 17
van maandag 24 t/m zaterdag 29 april 2017

WWW.BASTU.NL

Haal het luxe gevoel van een
wellness bij u in huis en tuin

Bastu sauna’s
Zuideinde 1D | 2371 BP Roelofarendsveen

071 88 85 333  |  info@bastu.nl

s au n a’s  e n  h ot tu b s

Noordeinde 17
2371 CM Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 9798
info@decoretteroelofarendsveen.nl

Een totaalconcept
met een eigenzinnige

en creatieve visie,
waarbij het ontwerp
volledig aansluit op

al uw woonwensen!

ALLES VOOR
JE FEEST OP

KONINGSDAG
WWW.GALLWARMERDAM.NL



Oranjecomité Juliana

Roelofarendsveen - Oude Wetering
Europaweg te Roelofarendsveen 

Dit programma wordt uitsluitend bekend gemaakt via deze publicatie en onze site: 

www.oranjecomite.eu 

Koningsdag
27 april 2017

KONINGSDAG @ JAN PUNT

POPTROUBADOUR ED CITROEN
Plak een sticker met je verzoeknummer

en Ed maakt er een feestje van met zijn akoestische gitaar!
Aanvang 16.00 uur

ZATERDAG 6 MEI  |  CAFÉ JAN PUNT 65 JAAR
DIT VIEREN WIJ MET

BAMBOOZE
Bambooze bestaat uit zes gedreven muzikanten die met een verrassend repertoire
en aanstekelijk enthousiasme ieder optreden tot een waar feest weten te maken.

Natuurlijk zorgen wij voor de hapjes!
Gratis entree  |  Graag tot ziens!

Café Heemskerk
Langeweg 2 - 2371 EG Roelofarendsveen

071-3312304 - info@janpunt.nl

 
 

Noordkade 3, 2371 EA Roelofarendsveen 
Tel.: 071 331 23 74, Mobiel: 06 514 90 227
E-mail: info@cafedehaven.nl

Juliana Bal
De Retro-Smok
Draait de stars on 45
 
De Tompoezen Club
4 mierzoete Sugar Babes  
1 groot oranje feest

Koningsnacht

Koningsdag

29 April
Green Day Coverband & Red Hot Chili Covers

Aanvang: 21.00 uur •  Gratis entree

30 April
Opening terrasseizoen met de Ringvaartzangers

Speciaal koninginnemenu

Bezoek ’t Veen op de Langeweg 16 in Roelofarendsveen
T 071-3314585  •  E info@t-veen.nl  •  Kijk ook eens op www.t-veen.nl 

29 April
Green Day Coverband & Red Hot Chili Covers

Aanvang: 21.00 uur •  Gratis entree

30 April
Opening terrasseizoen met de Ringvaartzangers

Speciaal koninginnemenu

T 071-3314585 E  info@t-veen.nl
Kijk ook eens op www.t-veen.nl

Bezoek ’t Veen op de Langeweg 16 
in Roelofarendsveen.

Koningsnacht: 

 

Koningsdag:
Op Koningsdag openen we het terrasseizoen met een springkussen voor

de kids en een prima Koningsdag-menu. De muzikale omlijsting wordt verzorgt
door John, Cor en Rien die je akoestisch de lekkerste blues brengen.

Dit jaar hebben we op de koningsnacht de band
Lekker Weer en het dj duo Casper en Roberto.

De entree is gratis, aanvang 21.00 uur.

CAFE DE PEPERSTEEGCAFE DE PEPERSTEEG

FLÜGEL FEESTCAFÉ
PARTY-DJ CHRIS

26.04.2017 aanvang 21.00 uur
Gratis entree - Oranje shots - Bitterballen - Feest

Geproduceerd door   PIMPRINT.nl  Uw internetdrukker om de hoek.

26-04-‘17 | SAMEN FEESTEN22

DJ DENNISDJ’s
MARIHOUSE
GUIDOZ JIB




