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Oude Wetering

4-5-6-7 juli 2018

• Straattekenwedstrijd
 

• Openluchtbioscoop Dikkertje Dap & Gek van Oranje 

• Tour de Braassem • Heel Kaag en Braassem Bakt 

• Koffieconcert 65+ • Verkleedoptocht met fanfare Door Gunst Verkregen

• Muziekplein Buskin’ Belters & Nederpop All Stars • 4
2e  Braderie  

TOUR DE BRAASSEM VOOR FIETSMAATJES 

Donderdag 5 juli 2018 | Start tussen 18.30 en 20.00 uur | Kerkstra
at t.h.v. 

Schoolhuijsplein | deelname t/m 12 jaar €1, 12+ en volwassenen €2

Nederland – fietsland! Tijd voor nóg een nieuw evenement van Feestcommissie 

Oude Wetering, we gaan een rondje fietsen. Voor elke fietser hebben we een 

parcours bedacht. De kortste afstand, 5 km, is met name geschikt voor de 

kleine fietsertjes of als wandeltocht.  D
e 40 km hebben we uitgezet voor de 

sportieve fietser. Dus voor jong, oud, ongetrainde en getrainde fietsers: kom 

met je kinderen, fietsvrienden, oma naar het Schoolhuijsplein en haal de route 

op. Het inschrijfg
eld gaat naar Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem. Heb 

je altijd al willen weten hoe een duofiets van deze stichting fietst? Je mag een 

rondje proefrijd
en op het Schoolhuijsplein! 5 km Wandel-/fiets-/puzzeltocht | 10

 

km Fiets-/puzzeltocht | 25 km Fietstocht | 40 km Fietstocht. D
eelname aan de 

fietstocht is voor eigen risico. Kinderen t/m
 10 jaar onder begeleiding van een 

volwassene. Na afloop van de tocht is de bar open aan het Schoolhuijsplein. 

OPENLUCHTBIOSCOOP 

Woensdag 4 juli 2018 | Schoolhuijsplein (Oranjeplein) | Dikkertje Dap | 18.30 

uur | entree €6 | Gek van Oranje | 20.30 uur | entree: €7 | Voorverkoop vanaf 

21 juni bij boekhandel Veenerick, 
Noordplein 15 in Roelofarendsveen of Primera, 

Meerkreuk 42 in Oude Wetering. In de voorverkoop een euro per kaartje korting! 

Let op: bij sle
cht weer wordt dit evenement verplaatst naar Bouwcenter Fili

ppo, 

Kerkstra
at 111

 in Oude Wetering. Houd onze Facebookpagina en website bij 

twijfel in de gaten!

Voor het eerst in Oude Wetering: een openluchtbioscoop! Nederland heeft zich 

dit jaar niet weten te kwalificeren voor het WK-voetbal en dat zorgt voor een groot 

gat. Feestcommissie Oude Wetering vult dat gat. D
us hul je in het oranje, wij 

maken van het Schoolhuijsplein een Oranjeplein, mét popcorn en uiteraard is de 

bar open. We hebben twee fantastische films weten te boeken:

Dikkertje Dap is een jongetje dat op dezelfde dag is 

geboren als Raf, een giraf. Zijn opa werkt als verzorger 

in een dierentuin en daarom is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. 

Ze zijn onafscheidelijk, totdat het jongetje naar school gaat en erachter 

komt dat giraffen niet naar school mogen. Hij doet er vervolgens alles aan om 

Raf mee te nemen, zodat hij kennis kan maken met zijn nieuwe vriend Yous.

Gek van Oranje is een zomerse komedie, die zich afspeelt tij
dens die paar 

weken dat Nederland een gedaanteverandering ondergaat, zijn doe-

maar-gewoon mentaliteit van zich afschudt en zich verliest in de totale 

oranjegekte. Als Nederland zich tijdens het WK van 2010 overgeeft aan 

de Oranjekoorts, zoeken degenen die niets met voetbal hebben een 

veilig heenkomen bij elkaar. 

HEEL KAAG EN BRAASSEM BAKT 

Donderdag 5 juli 2018 21:00-22.00 uur of vrij
dag 6 juli 2018 8.00-

9.00 uur taarten inleveren | bar Feestcommissie Oude Wetering t.h.v. 

Schoolhuijsplein

Heel Holland Bakt, het blijft 
een leuk programma! En daarom gaat 

Feestcommissie Oude Wetering voor de derde keer op jacht naar 

de beste bakker van Kaag en Braassem. Alle (amateur)bakkers 

uit Oude Wetering en omstreken mogen meedoen aan deze 

bakwedstrijd
. Professionals beoordelen de taarten, op smaak en 

uiterlijk. Uiteraard kun je ook nog leuke prijzen winnen. De taart 

die je bakt, stel je ter beschikking aan de ouderen in Kaag en 

Braassem. Tijdens het koffieconcert op vrijdagochtend 7 juli 

worden ze aangesneden en in puntjes uitgedeeld. Voor genoeg 

koelcapaciteit, is inschrijven via info@feestcommissie.org 

erg handig (inschrijven is niet verplicht). 

KOFFIECONCERT 65+

Vrijdag 6 juli 2018| 10.30 uur | De Spreng, Kerkstra
at 50 | entree 

€2, voorverkoop vanaf 21 juni bij boekhandel Veenerick, 
Noordplein 

15 in Roelofarendsveen of Primera, Meerkreuk 42 in Oude Wetering

Na twee jaar genieten van de gouden stemmen van Claudia en Wilma 

gooit Feestcommissie Oude Wetering het letterlijk over een andere 

boeg: De Ringvaartzangers! Dit gemengde koor zingt Nederlands- 

en Engelstalige shanty’s en wordt begeleid door accordeon, tre
kzak, 

banjo, basgitaar en drum. Dus het Kleine Café aan de Haven en de 

Zuiderzee Ballade, maar ook de Drunken Sailor en Fiddlers Green. 

Entree is €2 en daarvoor krijgt u twee kopjes koffie of thee en een 

lekker stuk zelfgebakken taart of cake van de wedstrijd
 Heel Kaag en 

Braassem Bakt. Het koffieconcert is mede mogelijk gemaakt door De 

Spreng, de bloemengroep en Rabobank Groene Hart N
oord. 

VERKLEEDOPTOCHT

Vrijdag 6 juli 2018 | 19.00 uur | Start Dotterbloem – eind Kerkstra
at 

t.h.v. Schoolhuijsplein

Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer verkleed achter de muziek aan! 

We lopen vanaf de Dotterbloem, samen met fanfare Door Gunst 

Verkregen uit Nieuwe Wetering, via het Zorgcentrum (waar DGV 

een aubade geeft) naar het eindpunt op de Kerkstraat (t.h.v. 

Schoolhuijsplein), waar de muziek even lekker aangaat voor 

een dansje. Natuurlijk krijgen de kinderen een ballon, alleen 

laten we die na afloop niet op, maar nemen ze lekker mee 

naar huis. Alle kinderen mogen verkleed naar de optocht 

komen en gezellig in de stoet achter de muziek aanlopen. 

Voor de kinderen die het mooist verkleed zijn, wordt een 

prijs uitgeloofd. 

MUZIEKPLEIN

Vrijdag 6 juli 2018 | 20.30 uur | Kerkstra
at t.h.v. Schoolhuijsplein

Geen feest zonder muziek! Op vrijdag 6 juli heeft Feestcommissie 

Oude Wetering een aantal topacts geboekt. In
 het voorprogramma 

staat Buskin’ Belters, waarmee we naar folky sixties gaan. Daarna 

nemen we een stap in de tijd
, want als hoofdact staat Nederpop All 

Stars op het podium. Meeblèren met de Nederpop uit de jaren tachtig!

Buskin’ Belters: De gezworen broeders Eddie en Gary Belter spelen 

met slechts gitaar en contrabas folkabilly versies van hun favoriete 

sixtiesliedjes. En dat tweestemmig. De Buskin’ Belters 

staan voor een swingend feestje, dus kom op tijd!

Nederpop All Stars: In het begin van de jaren ’80 draait alles om de 

eenvoud. Het zijn de jaren van bezuinigingen, yuppies, de walkman en 

‘de bom’. Je bent voor of tegen. Het zijn ook de hoogtijdagen van de 

Nederlandstalige popmuziek. Bands als Doe Maar, Toontje Lager en Het 

Goede Doel zijn – met hun rebelse, aanstekelijke en dansbare liedjes – 

populairder dan ooit… Die tijd
en herleven met de Nederpop All Stars, 

een band van door de wol geverfde muzikanten, die hun sporen in de 

Nederpop ruimschoots hebben verdiend. Stefan de Kogel, Sander van 

Herk, Luc de Bruin, Robert Kramers en Marco Hoogland – goed voor vele 

hits met Het Goede Doel, Ramses Shaffy en Paul de Leeuw – nemen je 

mee op een muzikale road trip
 langs legendarische Nederpopklassiekers 

en ze vertellen smeuïge verhalen van onderweg.

42E  BRADERIE

Zaterdag 7 juli 2018 | 10.00-17.00 uur | Kerkstra
at en Veerstra

at

De braderie is een mooie traditie die Feestcommissie Oude 

Wetering graag voortzet. En dat voor de 42e  keer dit jaar. 

Slenteren, kopen en bij een koel drankje genieten van muziek: 

dat zijn een beetje de kenmerken van dit fe
estje. Een lange 

lint kramen zorgt voor een gevarieerd aanbod. Op het 

podium staat wederom het trio Cor, John en Rien. Ook 

dit lijk
t een traditie te worden! Mis ook de spectaculaire 

optredens van More Motion niet. Uiteraard is er ook dit 

jaar weer een legotent, waarin de kinderen met hun 

bouwwerken mooie prijzen kunnen winnen 

en zijn er minikermisattracties. En 

verder? Te veel om op te 

noemen!

STRAATTEKENWEDSTRIJD

Woensdag 4 juli 2018 | 15.00  uur 

Dansdemonstratie op Schoolhuijsplein, aansluitend 

om 15.15 uur stra
atteken

en aan de Kerkstr
aat t.h.v.

 nummer 43

Voorafgaand aan de straattekenwedstrijd
 kijken we naar een 

demonstratie van More Motion. Zodra de heupen los zijn, gaan we tekenen! 

Zin om een mooie bij te tekenen of liever een fee met een toverstaf? Hou je meer van 

de zon of teken je een bliksemschicht? Verras onze jury en ga er vandoor met onze mooie 

prijzen. Meedoen kost niets, stoepkrijt w
ordt door ons verzorgd. Ga niet naar huis voor je een ijsje 

van ons gekregen hebt. Uitslag staat woensdagavond 4 juli op www.feestcommissie.org. 

Leeftijd
scategorieën: t/m

 4 jaar, 5-6 jaar, 7-8 jaar, 9-12 jaar.



FEEST! IN
 OUDE WETERING 

IS MEDE MOGELIJK 

GEMAAKT DOOR:

WWW.FEESTCOMMISSIE.ORG

7 EN 8 JULI - Park de meerkreuk
www.KNUSS.EVENTS - OUDE WETERING

DE PERFECTE AFSLUITER VAN 
DE FEESTWEEK OUDE WETERING! 

Dansen - WIJnBAR - feesten - SPRINGKUSSEN 

silent disco - tribunelounge - FOODTRUCKS 

VRIENDEN - speciaalbier - GEZELLIG - DJ’s 

Cocktailbar - BANDJES  - GENIETEN - ZINGEN

HALF PRICE
Limited slectionoooooooooooooo

SAVE
60% SPECIAL

BIG SALEBBBBBBB

BIG SALE
ONLY TODAY!

BUY 1
GET 1

Free!

NOW!

50% OFF
 FEESTWEEKMUNTEN ZIJN 

INWISSELBAAR BIJ KNUSS!

 
 
 
 
 

 

 

H
649Jachtwerf 

van der Meer

Tulpenkwekerij Gebr. Huigsloot
De Baan 40, Oude Wetering

Jachthaven
de Brasem


