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ROMMELMARKT LIVE OPTREDENS 

TEEN CHILL ZONE  STORMBAAN 

RINGSTEKEN ROOFVOGELSHOW 
FOOD & DRINKS EN MEER!

KONINGSDAG - 27 APRIL
08.00 - 23.30 PIJNACKER CENTRUM

OVPIJNACKER.NL

PIJNACKER FEEST!
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Winkelcentrum Keijzershof - www.optieker.nl - (015) 89 02 766

Altijd de juiste bril voor ogen

 Je ziet ‘t

Ambachtsweg 75
2641 KW Pijnacker

Tel. 015 - 369 63 82
www.dorssen-frensch.nl

Van Dorssen & Frensch BV
Tuinbouwprojecten - Gewächshausbau - Greenhousprojects

Fijne Koningsdag !

Drukwerk voor internet prijzen!

GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO!

Voor meer informatie: 015 - 361 51 40
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Vrijwilligers:
Aad Hogervorst
Alise Droppert
André Kerkhoven
André Winterman
Anja van der Burg
Annelotte Matthee
Astrid Salome
Bea Künz
Berry van Koppen
Carla Hogervorst
Charlotte Bazuin
Clarien Oosterhuis
Claudia Kerkhoven
Cock Hooijmans
Dennis Groen
Erik Witkamp
Gerard Droppert
Gerco Veltrop
Hans de Bruijn
Hans Kneppers
Hans van Dorp
Herman van der
Meer
Ingrid Grote Ganseij
Ingrid Hooijmans
Iris Magendans
Jack Künz
Jacqueline Brouwer
Jan Duijnisveld
Jeroen van Lith
Jim lijten
Joëlle Droppert
John Haket
John van Toorn
John Verheusen
Jos van Schie
Karsten van der List
Kees Bazuin
Kees de Goeijer
Kees Hogervorst
Leo van der Burg
Lisette Tegelberg
Louis Wubben
Luceline van Koppen

Manuel Voordouw
Marion Veltrop
Mariska van Lith
Mart Rip
Martin Wissing
Melle Rijnders
Michel Regeer
Mieke van Schie
Miranda Kerkhoven
Nard Tegelberg
Nel van Wijk
Nico Hofman
Nico van Rheenen
Nicolette Regeer
Niels Veltrop
Nol Groenewegen
Patrick van der Lans
Patrick van Koppen
Paul van der Burg
Pauline Overdevest
Peter ‘s Gravemade
Petra Bruinen
Piet Thijsen
René Bazuin
Richard Bruinen
Richard Droppert
Rien Künz
Rita Duynisveld
Rob Sonneveld
Robert Visser
Rogier van Vugt
Rolf van den Berg
Ronald Bruinen
Samantha Künz
Sandra Rodenburg
Sebastiaan van
Ruijven
Simon van der Burg
Tamara Valkenburg
Tinus Zegwaard
Wesley Veerman
Wilma Gravesteyn
Wim van Wijk

Toch wil de Oranjevereniging een groot  
aantal evenementen kosteloos aanbieden 
zoals de Beatrixrun, veel kinderspelen en een
fantastisch muziekprogramma op Konings-
dag. Gelukkig worden wij geholpen door een 
groep meewerkende bedrijven en particulie-
ren. Daarnaast hebben wij trouwe donateurs.

Echter, wilt u deze Oranjefestiviteiten jaarlijks
herhaald zien, dan kan de Oranjevereniging  
een financieel steuntje in de rug prima  
gebruiken.

Om het u makkelijk te  
maken kunt u nu direct  
online een donatie doen  
aan Oranjevereniging 
Pijnacker. Dit kan door  
het scannen van de  
QR-code of een bezoek aan onze website.

U kunt uiteraard ook een bijdrage storten op
rekeningnummer NL93 RABO 0137 3519 33.

www.ovpijnacker.nl

STEUN DE
ORANJEVERENIGING
Jaarlijks ontvangt u kosteloos het programma van de Oranjevereniging. Maar als u 
het programma doorbladert zult u kunnen begrijpen dat de kosten aanzienlijk zijn.

Voorzitter:
Vacature
Interesse of de gouden tip?
secretariaat@ovpijnacker.nl

Secretaris:
Jeroen van Lith
secretariaat@ovpijnacker.nl
06 - 408 374 09

Penningmeester:
Nard Tegelberg
penningmeester@ovpijnacker.nl
06 - 135 267 46

Algemeen bestuurslid:
Sebastiaan van Ruijven
sebastiaan.vanruijven@ovpijnacker.nl
06 - 345 020 12

Ereleden:
Boudewijn Rip (sinds 2000)

Rien Bos -postuum
erevoorzitter (sinds 2010)

Rinie Hordijk (sinds 2015)

Het bestuur van Oranjevereniging Pijnacker: Jeroen van Lith, Nard Tegelberg en Sebastiaan van Ruijven
is klaar voor weer een mooie, goedgevulde Koningsdag in Pijnacker Centrum!  -  Foto: Sjaak Oudshoorn

WIJ ZOEKEN JOU!

Wil jij een bijdrage leveren, als vrijwilliger 
bijvoorbeeld? Dan komen we graag met 
jou in contact! Daarnaast zijn we ook  
nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Wil je weten of dit iets voor jou is, of heb 
jij de gouden tip? Stuur een mailtje naar 
secretariaat@ovpijnacker.nl of bereik 
Jeroen via 06 - 408 374 09.Colofon

Inhoud en redactie: Joëlle Droppert
Teksten: OVP en Sjaak Oudshoorn (Oudshoorn teksten)
Vormgeving/opmaak: lizzil creative

Realisatie:



Aannemersbedrijf 
Schotte wenst 

iedereen een fijne 
koningsdag toe!

Gouden Rijderplein 12  •  2645 EX Delfgauw

GRONDZUIGTECHNIEK
GRAAFWERKZAAMHEDEN
MACHINE- EN MATERIEELVERHUUR
(ONDER)AANNEMER GWW WERKEN
LEVEREN VAN O.A. ZAND EN GROND

Tel (015) 369 22 57 
info@kavandaalen.nl
www.kavandaalen.nl

Vanaf nu zijn we weer 
elke middag 

open van 13.00 tot 17.00 uur

Verse aardbeien
en streekproducten

Hoogseweg 5  
2642 KN 
Pijnacker  

Hoogseweg 5  

ma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uur
za. van 10:00 tot 16:00 uur

www.hoogsewetering.nl

Vanaf nu zijn we weer 
elke middag 

open van 13.00 tot 17.00 uur

Verse aardbeien
en streekproducten

Hoogseweg 5  
2642 KN 
Pijnacker  

Hoogseweg 5  

ma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uur
za. van 10:00 tot 16:00 uur

www.hoogsewetering.nl

Volg ons op         Hoogsewetering

Wij zijn weer open ! 

www.hoogsewetering.nl

Hoogseweg 5  Hoogseweg 5  
2642 KN 
Pijnacker  

ma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uur
za. van 10:00 tot 16:00 uur
ma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uurma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uurma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uurma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uurma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uurma. t/m vrij. van 13:00 tot 17:00 uur

Alle soorten: GERANIUMS, 
PERK, HANG-EN KUIPPLANTEN

Uit eigen kwekerij

Jacqueline Brouwer
Noordweg 99, 2641 ZA Pijnacker, Tel. 06 - 15 36 28 00

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 8.30 - 18.00 uur

Koningsdag geopend tot 16.00 uur
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RAADHUISPLEIN 
08.00 - 10.00 BEATRIX WANDELTOCHT
09.30 - 10. 1 5 OPENING/
 ROOFVOGELSHOW
 1 0.00 - 12.00 KINDERROMMELMARKT
 1 0.00 - 17.00 DRAAIMOLEN & KIDS-RIDE
 1 0. 1 5 - 1 1 .30 ROLANDO
 1 1 .00 - 12.00 EXCELSIOR

 1 1 .30 - 23.30 OPTREDENS PODIUM
OPTREDENS VAN: DJ REMY - PUMPS &  
BOOTZ - DJ DEWI - THE RIDE - MARVINSKI 
- GOLD VICIOUS - GUYTERBAND 

JULIANALAAN
 1 3.00 - 15.00 RINGSTEKEN

EMMAPARK
 1 0.00 - 16.00 SCHMINKEN & KNUTSELEN
 1 0.00 - 16.30 TINUS DE STOOMTREIN
 1 0.00 - 17.00  AQUABUBBLES 
 STORMBAAN 
 SPRINGKUSSENS
 MINIKRAANTJES
 BOOGSCHIETEN
 MIDGETGOLFBAAN
 1 0.00 - 17.00  TEEN CHILL ZONE (10+)
 TOKO-TENT
 GRAFFITI MUUR
 DISCOLUCHTKUSSEN
 COLA-PONG
 11 .30 - 14.00 CIRCUS WORKSHOP
 14.00 - 17.00  BASKETBAL- EN 
 PANNAVOETBALTOERNOOI

PROGRAMMA KONINGSDAG 

ORANJEVERENIGING PIJNACKER

VRIJDAG 29 APRIL
ORANJECONCERT
20.00 DORPSKERK PIJNACKER

ZATERDAG 30 APRIL
BEATRIXRUN
 10.15  START RAADHUISPLEIN,
 16.45 AANKOMST OOSTLAAN/WESTLAAN

WOENSDAG 4 MEI
DODENHERDENKING
19.30 - 20.30  MONUMENT EMMAPARK

DONDERDAG 5 MEI
BEVRIJDINGSDAG FIETSTOCHT
13.00 - 14.00 START RAADHUISPLEIN

OVPIJNACKER.NL

WIJ ZOEKEN JOU!
Wil jij ons helpen om er weer een geslaagd 
feest van te maken?  Kijk dan eens op onze 
website en mail gerust of je een bijdrage 
kunt leveren. Dit kan in allerlei vormen,  
van een paar uurtjes helpen tot het volledig  
meedraaien, of door middel
van een financiële en/of 
materiële ondersteuning.
Scan de code voor een snelle 
bijdrage.



Bedankt!
Het college van burgemeester en 

wethouders bedankt de vrijwilligers 

van Oranjevereniging Pijnacker en 

Oranjecomités Delfgauw en Oude Leede 

voor de inzet en voorbereiding van een 

fantastisch feestprogramma en wenst 

iedereen veel plezier.

Autobedrijf Nootenboom b.v.

www.nootenboom-nootdorp.nl
Oudeweg 29 Nootdorp - Tel: 015 - 310 99 55

Regelmatig in onze showroom: jong gebruikte 
Kia Plugln Hybrid met fl ink prijsvoordeel! 

kijk op onze

   website

Movement that inspires
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GENIETEN 
• ONTBIJT & LUNCH

• KOFFIE & THEE MET GEBAK

• BORREL MET BITES � 

• PARTIJTJE OF IETS TE VIEREN?

• HIGH TEA / WINE / BEER / WHISKY FLIGHTS
Laat u verrassen met onze veelzijdige proeverij van fijne
drankjes en bijpassende hapjes Of uw voorkeur nu uitgaat
naar de door ons zelf ge1mporteerde thee uit Sri Lanka of
onze bijzondere selectie van wijnen, speciaalbieren of
single malt whisky's .. we maken er echt een fees�e van 1

BUITEN ZIJN, BUITEN GENIETEN 

i: ' 

Nieuwkoopseweg 59 1 Nootdorp I         debalijetuin.nl 
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De Balije Tuin 
wenst iedereen 
een gezellige 
Koningsdag!

De Balije Tuin 
wenst iedereen 
een gezellige 
Koningsdag!

Dierenkliniek Pijnacker
(bedrijventerrein de Boezem)
voor de gezondheid van uw dier

Hankweg 7 

Tel: 015 7600058

Hankweg 7 

Tel: 015 7600058

www.dierenkliniekpijnacker.nl



ORANJEVERENIGING PIJNACKER Programma 2022 7
Oranjekrant 2022           Oranjevereniging Pijnacker 7

VOORWOORD BURGEMEESTER

OUDERWETS GEZELLIGE 
KONINGSDAG

VOORWOORD VAN HET BESTUUR

PIJNACKER KLEURT WEER ORANJE!
Na 2 jaar waarin het Coronavirus  
de overhand had kunnen we dit jaar  
gelukkig weer zeggen: De Oranje 
Leeuw mag los! 

Voor het eerst sinds twee jaar kan Koningsdag 
weer gevierd worden zoals u gewend bent. Voor 
mij wordt dit de eerste Koningsdag als burge-
meester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Als ik naar het uitgebreide programma van de 
Oranjevereniging Pijnacker kijk, belooft het een 
mooi feest te worden. Voor jong en oud zijn er 
activiteiten georganiseerd op het Raadhuisplein, 
in het Emmapark en de Julianalaan. Denk aan de  
kinderrommelmarkt, het ouderwets ringsteken, 
een stormbaan, knutselactiviteiten, muziek- 
optredens en nog veel meer. Ook de Beatrixrun 
kan dit jaar weer plaatsvinden. Kortom, een 
ouderwets gezellige Koningsdag met oranje 
gekleurde straten, wapperende rood-wit-blauwe 
vlaggen, plezier en vrolijke gezichten.

In deze periode vieren we niet alleen feest.  
Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de  
Tweede Wereldoorlog. Door de oorlog in Oekraïne,  
en de opvang van Oekraïense vluchtelingen in  
onze gemeente, krijgt deze dag een extra lading.  
Wij staan stil bij de verschrikkingen die een 
oorlog met zich meebrengt en het grote verdriet 
dat het achterlaat. Op 5 mei is het Bevrijdings-
dag en dan vieren wij onze vrijheid. Juist in deze 
tijd mogen we er nog bewuster van zijn dat de 
vrijheid die wij in ons land hebben niet vanzelf-
sprekend is. 

Ik kijk uit naar een prachtige eerste Koningsdag 
en hoop u te ontmoeten tijdens één van de  
festiviteiten. Ik wens u veel gezelligheid en 
plezier met elkaar toe! 

Björn Lugthart, 
Burgemeester gemeente Pijnacker-Nootdorp

Opnieuw opstarten na deze periode was voor 
ons best een uitdaging, in de afgelopen maanden  
zijn we hard aan het werk gegaan met de voor- 
bereidingen van deze mooie dag. Na het ver-
beteren van de vooruitzichten hebben we snel 
geschakeld om ook dit jaar met een grote groep 
betrokken vrijwilligers een bijdrage te leveren 
aan het vieren van onze nationale feestdag.

Gevarieerd voor jong en oud!
Met trots bieden we jou als inwoner van
Pijnacker (en omstreken) een gevarieerd
programma wat gemaakt is voor jong en oud.

Dit alles in het centrum van ons mooie dorp.

Koningsdag
Nieuw zijn onze activiteiten in het Emmapark,
waar in het park bij het metrostation een groots
kinder- en tienerparadijs wordt gebouwd.
Het Raadhuisplein is zoals gebruikelijk de
locatie van een compleet en groots show en
muziekprogramma. Om 09.30 zal hier de
traditionele opening van Koningsdag 2022
plaatsvinden op het “OBS Groep Podium”
podium. Gedurende de hele dag kun je tot 23.30
genieten van een show- en muziekprogramma
welke na de openingsceremonie direct van start
gaat met een roofvogelshow.

Uiteraard vinden ook de traditionele onderdelen
weer een plekje in de programmering.  
’s Ochtends vroeg gezellig de wandeling,  

’s middags op de Julianalaan het paarden- 
ringsteken.

En natuurlijk het onderdeel na 2 jaar binnen
zitten, de kinderrommelmarkt. Dit jaar zal de
rommelmarkt vanaf Boekhandel van Atten/
Intertoys over het Emmapark richting het 
kinderen tienerparadijs zijn en zo de verbinding 
vormen tussen onze 2 locaties.

Beatrixrun
Na 2 jaar gaat ook de Beatrixrun eindelijk weer
rijden, op 30 april vertrekt de run rond 10.15
vanaf het Raadhuisplein, rond 16.45 zal de run  
weer terugkomen in het dorp en over de Oost- en  
Westlaan de traditionele Engelse lus doen.  
Zorg dat je erbij bent, je doet de passagiers en 
vrijwilligers hier een heel groot plezier mee!

Bevrijdingsdag
Op 5 mei kan de fiets- skeelertocht weer plaats-
vinden, dit jaar vanaf het Raadhuisplein. Dankzij 
Toerclub Pijnacker is er weer een leuke route 
uitgezet.

Wij bedanken onze donateurs, sponsoren,
gemeente, Politie, Brandweer en verdere
hulpdiensten voor het mogelijk maken van deze
activiteiten.

Namens bestuur en vrijwilligers wensen we
iedereen een geweldige Koningsdag, Beatrixrun 
en Bevrijdingsdag toe!
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RONALD BRUINEN EN PATRICK VAN DER LANS: TECHNISCHE ORGANISATOREN 

” HET IS NIET ALLEEN LEUK OM IETS TE  
ORGANISEREN, MAAR HEBBEN ALS 
VRIENDENTEAM INTUSSEN OOK VEEL LOL”

Tekst: Sjaak Oudshoorn

Patrick van der Lans (29) staat er verbaasd over 
hoe weinig bereidheid er bij jonge mensen is 
om vrijwilligerswerk te doen. Ze beseffen niet 
hoe leuk het is, aldus Patrick die als ventje van 
zestien al  achter de schermen mee hobbelde bij 
de Oranjevereniging Pijnacker. 

Niet alleen daar doet hij allerhande vrijwilligers-
werk – techniek, opbouw en weer afbraak – ook 
bij Jeugdland is hij actief. En zijn maat Ronald 
Bruinen ook. Ronald (30) is van beroep elektri-
cien. Hij werkt bij Montera Techniek en doet het 
vrijwilligerswerk bij de Oranjevereniging en bij 
Jeugdland in zijn vrije tijd. Ronald was er ook al 
heel jong bij.

Patrick van der Lans werkt al een flink deel van 
zijn leven als kraanmachinist bij VanderHelm 
Bedrijven. Dat is niet alleen mooi werk bij een 
prima werkgever; het is ook nog eens zo dat Pa-
trick via het bedrijf waar hij werkt materieel kan 
lenen en als het nodig is ook nog mankracht. 
Hetzelfde geldt voor Montera Techniek. 

Deze mannen hebben dus niet alleen een 
flinke technische bagage; ze hebben ook nog 
eens een bedrijf achter zich staan, waar ze 
een beroep op kunnen doen. Patrick was in het 
verleden op Koningsdag regelmatig bezig om 
kinderen te begeleiden bij het werken met een 
kraantje waarbij grond of zand werd verzet. 
Zelf genoot hij daar bijna nog meer van dan de 
kinderen zelf. Patrick zat zelf immers ook al heel 
jong op een kraantje. Hij weet van binnenuit hoe 
mooi kinderen dit vinden. 

De heren zijn dit jaar heel druk met het or-
ganiseren van een nieuw onderdeel van het 
Koningsdag Feest, namelijk het Emmapark Vij-
verprogramma. Al meerdere jaren wordt er aan 
gedacht het Emmapark en het Raadhuisplein 
qua feestplek met elkaar te verbinden. En dat 
gaat nu gebeuren, met de rommelmarkt in het 
Emmapark als verbindende schakel. Zo worden 
plein en park één doorlopend geheel. 
Ronald en Patrick laten een tekening zien van 
het feestterrein en de feestvijver in het Emma-
park. Dat is een goed gevulde tekening met 

zeker een stuk of tien plekken en activiteiten. 
De biertent, de snackkar en de suikerspinstand 
vallen op en zijn uiteraard heel belangrijk. Er is 
voor alle leeftijden heel veel te doen. Van aqua-
bubbels in de vijver tot en met boogschieten 
op het droge. Midgetgolf, een graffitimuur, van 
alles. Van tien tot vijf duurt het programma.

Voor kinderen komen er allerlei springkussens 
te staan. Dat regelt Dennis Groen die er ook 
beroepsmatig mee bezig is. Van groot belang 
is dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan; 
daarom worden er hier en daar ook professio-
nele krachten ingezet. De vierde man die direct 
betrokken is bij het Emmapark Vijverprogramma 
is John Verheusen.

Ronald en Patrick zijn al een paar maanden 
heel druk met de voorbereidingen. Er moest van 
alles worden bedacht en soms bleken ideeën 
toch niet uitvoerbaar. Als je vrijwilliger bent bij 
de OVP dan moet je creatief en flexibel zijn. Ze 
genieten er enorm van, Ronald en Patrick. Het 
is leuk om iets te organiseren voor de mensen, 
maar ook heel erg mooi om als vriendenteam 
met elkaar de klus te klaren en intussen ook 
veel lol te hebben met elkaar.  

Er is geen denken aan dat deze jongens stop-
pen met het vrijwilligerswerk. Daar vinden ze het 
te leuk voor. Ze kunnen het goed combineren 
met hun werk en met hun ‘relatie’. Ronald woont 
aan de Pasteurlaan en is samen met Britta Ha-
neveld en Patrick aan de Willem de Zwijgerlaan 
samen met Tamara Valkenburg, lekker dichtbij 
Villa Casper waar hij ook nog het een en ander 
doet. 

Ze hebben allebei het vrijwilligerswerk van 
huis uit meegekregen. Patrick van zijn ouders 
Monique en Eugene die ook van alles doen en 
Ronald van zijn ouders Petra en Richard die 
al heel lang betrokken zijn bij het werk van de 
Oranjevereniging Pijnacker.  

Ronald Bruinen en Patrick van der Lans met de plattegrond van het Emmapark-feestterrein en de mooie 
poster. -  Foto: Sjaak Oudshoorn

WIL JIJ MEEHELPEN?
Ben je enthousiast geworden na het 
lezen van dit interview en wil je ook 
graag een bijdrage leveren, als vrijwilliger  
bijvoorbeeld? Dan komen we graag met 
jou in contact! Stuur een mailtje naar 
secretariaat@ovpijnacker.nl of bereik 
Jeroen via 06 - 408 374 09.



ORANJEVERENIGING PIJNACKER Programma 2022 10
Oranjekrant 2022           Oranjevereniging Pijnacker 13

PROGRAMMA RAADHUISPLEIN

BEATRIX WANDELTOCHT
08.00 - 10.00 uur
Koningsdag beginnen met een prachtige
wandeling door Pijnacker? Dat kan! Ook dit 
jaar is er weer de Beatrix wandeltocht. Het 
beloofd weer een leuke en afwisselende 
route te worden waarbij er keuze is uit twee 
afstanden. Namelijk de 5 km en 7,5 km.  
Starten kan van 08.00 uur tot 10.00 uur bij  
de kassa op het Raadhuisplein. Hier  
ontvangt u een startbewijs met daarbij de 
route. Na de wandeling ontvangt u een  
mooie medaille als blijvende herinnering.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00.

OPENING EN ROOFVOGELSHOW
09.30 - 10.15 uur
Voor de opening hebben we dit jaar niet alleen de burgemeester en Drumfanfare Haaglanden  
uitgenodigd, maar aansluitend ook de Roofvogelboerderij van de Kleihoogt! Geniet van de 
prachtige vluchten van de uilen, de acrobatische vluchten van de Woestijnhaviken en de snelle 
duikvluchten van de valk. Sommige bezoekers worden zelfs uitgedaagd om deel uit te maken van 
de show. Dus zet je wekker en zorg dat je dit spektakel niet mist!

KINDERROMMELMARKT
10.00 - 12.00 uur
Traditiegetrouw is er natuurlijk weer de kinderrommelmarkt. Dit jaar wel op een iets andere
locatie dan normaal. De rommelmarkt in de Emmapark straat vormt een leuke route tussen 
het Raadhuisplein en het Emmapark. Elke deelnemer die zijn of haar plekje netjes achterlaat, 
ontvangt een leuke verrassing. De rommelmarkt is er voor kinderen tot en met twaalf jaar die 
hun speelgoed en andere niet meer gebruikte spullen van zolder op de markt willen brengen. 
Het is dan ook niet toegestaan om handelsgoederen op de kinderrommelmarkt aan te bieden. 
Het Emmapark is op 27 april verboden voor motorvoertuigen. Het is dus niet mogelijk om de 
spullen met een auto naar de aangegeven plaats te brengen.

DRAAIMOLEN
10.00 - 17.00 uur
Met Koningsdag kan de draaimolen  
natuurlijk niet ontbreken. Deze ouderwetse  
attractie in een moderne jas is gegarandeerd 
leukvoor de jongste kinderen. Rondjes 
draaien verveelt nooit en kan tot het eind 
van de middag op het
Raadhuisplein.
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PROGRAMMA RAADHUISPLEIN

FEEST MET ROLANDO
10.15 - 11.30 uur
Waanzinnige goocheltrucs, vrolijke muziek en te gekke ballonspellen. Hier wil je bij zijn!! Je 
kunt ze dit jaar allemaal weer zien tijdens de doldwaze kindershow van Rolando. Om 10.15 
uur zal Rolando van start gaan en zal hij weer alles uit de kast halen om ons te verrassen. 
Zowel jong als oud kunnen meedoen met deze te gekke kindershow. Zorg dus dat je op tijd 
bent om deze fantastische show van Rolando van begin tot eind te kunnen zien. En…uit be-
trouwbare bronnen hebben wij gehoord dat er weer een hoop verrassende en nieuwe dingen 
in de show zitten die je niet mag missen. Kom dus zeker kijken bij het Feest met Rolando!

RINGSTEKEN - Julianalaan
13.00 - 15.00 uur
De locatie is vertrouwd... de tijd net even anders. Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer het  
paardenringsteken. Zoals u van ons gewend bent is dit prachtige schouwspel weer te zien aan  
de Julianalaan, onder leiding van Patrick en Luceline van Koppen. Dit jaar zullen de combinaties 
niet vanaf 10.00 uur maar vanaf 13.00 uur over het parcours rijden. Patrick en Luceline hebben 
het stokje overgenomen van Mies Kouwenhoven (91), die dit vanaf 1982 heeft georganiseerd 
met haar inmiddels overleden man Leen. Mies blijft nog steeds betrokken bij het paardenring- 
steken en zal er ook dit jaar weer bij zijn. Getooid in traditionele kleding en rijdend op prachtige 
combinaties moeten de deelnemers al rijdend de ring aan een stok steken. Dit vraagt om een 
goede coördinatie en een gezonde portie geluk. Eens kijken welke combinatie er dit jaar met  
de eer zal strijken. Het is een prachtig schouwspel dat u zeker even moet gaan bekijken. De 
deelnemers strijden natuurlijk voor de eer maar zullen zeker niet met lege handen naar huis 
gaan. Er zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld door Intratuin Pijnacker, voederhuis Fred-Tet, 
Dierepension & Hondenschool Pijnacker en Het Koetshuis van Koos Haket.

VERSNAPERINGEN 
09.30 - 23.30 uur
Op en rondom het Raadhuisplein is 
allerlei lekkers te vinden. Ga je voor
iets lekkers van de snoepkraam,
een frietje of toch voor churros?
De poffertjeskraam staat dit
jaar van 10.00 tot 12.00 uur
op het Raadhuisplein.

EXCELSIOR
11.00 - 12.00 uur
Muziekvereniging Excelsior laat weer van 
zich horen op Koningsdag! Dit jaar is er 
een programma met veel popmuziek, een 
preview voor ons popconcert op 21 mei 
20.00 uur in het Stanislascollege. We  
spelen onder andere muziek van Doe 
Maar, Queen, ABBA, Amy Winehouse en 
Michael Jackson. Dus voor elk wat wils. 
Graag zien we jullie op het plein, we  
hebben er zin in! 

Noteer ook de Play-In op 24 september! 
Iedereen die weer eens in een groot orkest 
wil spelen kan zich aanmelden.
Zie www.excelsiorpijnacker.nl

KIDS-RIDE
10.00 - 17.00 uur
Naast de draaimolen staat de Kids-ride. Hier 
kunnen de kinderen hun stuurkunsten vertonen 
over het parcour. In de elektrisch aangedreven 
auto’s worden de eerste  stappen gezet naar 
het rijbewijs. De jongste kinderen hebben hier 
een hoogtepunt van  de dag.
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BITTER B.V.
Transportweg 1
2645 EL Delfgauw

 
 
 
 

Tel. 015 - 256 41 70
Fax 015 - 256 60 40 
E-mail: info@bitterbv.nl

Voor al uw:

• laswerkzaamheden
• stalen spanten
• soorten bintconstructie
• hekwerken
• trappen

 

@sponsorbus

Sponsorbuspijnacker.nl 
‘‘met elkaar!, voor elkaar!, altijd leuk!’’

Westlaan 22 
Pijnacker
015-3640305
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DENNIS GROEN VAN G-RECREATIE:

“ HET WORDT WEER HEEL ERG LEUK OP KONINGSDAG”
Pijnackernaar Dennis Groen vindt het heel mooi dat hij met zijn sterk gegroeide en nog steeds groeiende bedrijf G-recreatie een 
bijdrage mag leveren aan het Koningsdagprogramma van de Oranjevereniging Pijnacker. Hij is vooral betrokken bij het nieuwe 
programma in het Emmaparkje waar allerlei nieuwe activiteiten gaan plaatsvinden. 

Tekst: Sjaak Oudshoorn

Vanaf de ontwikkeling van het 
programma tot en met de uitvoering 
is Dennis erbij betrokken. Door  mee 
te denken, mogelijkheden te helpen 
bedenken en door straks op de dag 
zelf ook materialen en mensen te 
leveren en beschikbaar te stellen. 
Elders in dit programmaboek is te 
lezen wat er allemaal gaat gebeu-
ren, zoals boogschieten en midget-
golf. Er komt van alles te staan, 
zoals een opblaasbare stormbaan 
met een lengte van 13,5 meter. 

Het uitgangspunt van alles is dat het 
voor kinderen en ook voor gezinnen 
leuk en spannend moet en mag 
zijn, maar dat het bovenal ook veilig 
gebeurt. Bij Dennis Groen is alles 
in ‘veilige’ en professionele handen. 
Hij richtte in 2010 zijn eigen bedrijf 

G-recreatie op. De G staat in dit 
geval voor Groen. Wat Dennis ging 
doen was het bedenken, ontwikke-
len en uitvoeren van mooie speel- 
en leerconcepten voor kinderen. 

Dat heeft een enorme vlucht 
genomen. Hij werkt voor gemeen-
ten, scholen, kinderdagverblijven, 
verenigingen over de hele breedte 
en verzorgt alle mogelijke evene-
menten, die hij allround organiseert 
en helpt uitvoeren, inclusief dus ma-
terialen en mensen. Dennis vertelt 
dat er intussen zeventien mensen 
werkzaam zijn bij G-recreatie die 
hij aan het eind van de maand  alle-
maal moet betalen.

Gelukkig lukt dat goed. G-recreatie 
heeft heel veel opdrachten. Zelfs 
in de coronatijd ging dat door. In 
Den Haag mocht hij in drie wijken 

de buitenbuurtsport organiseren, 
in opdracht van de gemeente maar 
ook van de bekende stichtingen 
die de naam van Cruijff en Krajicek 
dragen met bijbehorende veldjes en 
speelvoorzieningen.  

Iedere keer weer ervaren Dennis 
en zijn medewerkers hoe belangrijk 
het is dat kinderen weer veel meer 
samen lekker buiten spelen, met 
elkaar. “Ik zie dat een generatie kin-
deren na de coronalockdown weer 
min of meer moet leren hoe het is 
om samen te spelen”. Vroeger ging 
dat allemaal vanzelf omdat kinderen 
altijd met elkaar buiten bezig waren, 
maar je zag kinderen nu zoekende 
zijn. Geen probleem. Wij helpen ze 
daar wel bij.”

Dennis gelooft ook heel sterk in de 
combinatie van spelen en leren.  
Zijn bedrijf is ook bezig om apps 
en andere digitale mogelijkheden 
te ontwikkelen waarbij kinderen in 
gamevorm leren rekenen. Het zorgt 
voor motivatie zodat je iets dat je 
niet leuk vond ineens toch leuk 
vindt, terwijl je intussen als kind ook 
nog ontdekt dat je er steeds beter in 
wordt. Zo kun je ook met topografie 
te werk gaan. Een belangrijk begrip 
voor Dennis is dan ook ‘edu-tain-
ment’, educatie en entertainment 
in één. Spelend leren en lerend 
spelen. 

Zoals Dennis Groen met zijn bedrijf 
scholen, kindercentra en gemeenten 
en bijbehorende organisaties als 
opdrachtgever heeft, zo werkt hij 
dus ook voor in dit geval de Oranje-
vereniging Pijnacker. Grotendeels 
doet hij dat vanuit sponsoring. De 
verhuur van materialen en de inzet 

van medewerkers wordt voor een 
deel betaald door de OVP. 

Materialen heeft G-recreatie in over-
vloed vanuit de andere tak van het 
bedrijf. Dat is de zogeheten Sport-o-
theek Den Haag. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of de Sport-o-theek 
heeft het in huis, zodat de klanten 
van G-recreatie nooit verlegen zitten 
om sportattributen . 

Dennis kan er wel de hele dag over 
vertellen! Bijvoorbeeld het door hem 
ontwikkelde format “Door Breek 
je Week”. Tijdens de schoolvakan-
ties zijn er fantastische activiteiten 
te beleven voor alle kinderen en 
jongeren van 4 t/m 17 jaar uit de 
Haagse wijken Escamp, Ypenburg 
en Laakkwartier. Tijdens de afge-
lopen voorjaarsvakantie waren de 
“ GlowGames”, erg druk bezocht. 
De glowgames werken als volgt, in 
donkere of verduisterde sporthal of 
gymzaal wordt bijvoorbeeld gebas-
ketbald  in een met fluorescerende 
veldlijnen, ledverlichting in de zaal 
en in de bal terwijl de rest van de 
zaal pikkedonker is.  Kinderen vin-
den dat natuurlijk super spannend. 

Wat en hoe je het ook allemaal doet, 
de essentie is dat kinderen met 
elkaar bewegen en spelen. Het is 
heel goed voor hun fysieke, mentale 
en sociale ontwikkeling en het werkt 
ook nog eens verbindend in het 
gezin, op school, in de straat en 
in de wijk. Het mooie Koningsdag-
programma in Pijnacker is er een 
voorbeeld van. Natuurlijk zal Dennis 
Groen zelf ook van de partij zijn op 
Koningsdag in zijn eigen Pijnacker.  
Kijk voor meer informatie op de site: 
www.g-recreatie.nl 

Dennis Groen van G-recreatie kijkt uit naar een actieve Koningsdag!

AFSCHEID “HET MOORTJE” ALS VERKOOPPUNT KINDERROMMELMARKT
Menig Pijnackernaar was het gewend om kaartjes voor de kinderrommelmarkt en andere activiteiten te 
kopen bij de sigarenspeciaalzaak “het Moortje” aan de Stationsstraat. Reeds in 1956 is men hier begonnen  
met de eerste verkoop van kaartjes, dit voor een filmvertoning voor de jeugd. Nu 66 jaar later heeft de 
Oranjevereniging afscheid moeten nemen van dit verkooppunt. Veranderende regelgeving zorgt er voor dat 
Nico en Inge Hofman niet langer op vrijwillige basis de kaartverkoop in hun speciaalzaak mogen uitoefenen. 
Als Oranjevereniging zijn we dankbaar voor alle jaren dat Nico en Inge maar zeker ook hun voorgangers de 
kaartverkoop hebben willen doen. Zelfs na de jaren 2007 en 2008 waarbij de eerste mensen al de avond van 
te voren voor de deur lagen en ’s ochtends de Stationsstraat vol stond met mensen die een kaartje voor de 
feestavond wilden, bleef men bereid om als verkooppunt op te treden voor de kleinere activiteiten.
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DISCO GALAXYDISCO GALAXY

OOSTLAAN 26 | 2641 DL PIJNACKER 
TEL. 015-2010431 

GRANDCAFEDEDRIEHEEREN.NL

www.schildersbedrijfbaptiste.nl

Info: schildersbedrijfbaptiste@kpnmail.nl

Tel: 06 51228218 en 06 83531067

AL JARENLANGEEN SCHILDERS &
ONDERHOUDSBEDRIJF GERICHT OP KWALITEIT

ROBOTMAAIERS VOOR 
MEER VRIJE TIJD EN EEN 
MOOIER GAZON

Geef een cadeaubox
of een cadeaubon
voor Kerst !

Kerkweg 68
2641GG Pijnacker
Tel. 015-3692062

Deze kerstkaart krijgt u bij
een bezoek in december en
geeft de eerste 6 weken van

het nieuwe jaar recht op
10% korting!

Volg ons ook op 

Facebook!

www.adashaarmode.nl
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PROGRAMMA EMMAPARK (BIJ STATION)

BOOGSCHIETEN
10.00 - 17.00 uur
Onder begeleiding van een instructeur leer je 
om te gaan met een handboog. Vroeger was 
de handboog een jacht- en oorlogswapen, 
nu is boogschieten vooral een concentratie-
sport. Met verschillende spelletjes wordt het 
boogschieten nog leuker. Kom langs en kijk 
of je de pijl in de roos kan schieten!

TERRAS EMMAPARK
10.00 - 17.00 uur
Op ons terras aan het water kun je goed zien  
wat er allemaal te doen is. Geniet van een 
hapje en een drankje terwijl de kids hun eigen 
gang gaan. Hoe lekker is dat? Naast de 
gebruikelijke snacks hebben we dit jaar ook 
heerlijke suikerspinnen voor alle zoetekauwen.

MIDGETGOLFBAAN
10.00 - 17.00 uur
Je hoeft niet eens een weekend
weg, het kan ook gewoon in 
Pijnacker! Kom gezellig 
midgetgolfen op 
onze 9-holes 
midgetgolfbaan 
in het Emmapark. 
Leg jij het parcours 
af met de minste slagen?

MINIKRAANTJES
10.00 - 17.00 uur
Jaaaa, ze zijn er weer, de minikraantjes! Bij 
dit populaire onderdeel kan ieder kind zich 
een echte kraanmachinist wanen. Lekker 
graven in een flinke zandbak en leren hoe de 
handels werken met deze echte minikraantjes.

TEEN CHILL ZONE (10+)
CHILLEN + GRAFFITI + DISCOLUCHTKUSSEN + BASKETBAL- EN
PANNAVOETBALTOERNOOI
10.00 - 17.00 uur
In en om de ‘Toko-tent’ is van alles te doen. Kom chillen in de tent of laat je skills zien bij het spelletje cola-pong. 
Liever nog sportiever? Geef je dan op voor het 3x3 basketbal- en het pannavoetbal toernooi. Verder mag je je helemaal 
uitleven met graffiti op een grote muur. Nog steeds niet genoeg? Geef je laatste restje energie uit aan het discoluchtkussen, 
wedden dat jij de beste dancemoves kan maken? Teens only!

Let op! Heb je zin om mee te doen met het 3x3 basketbal- en pannavoetbal toernooi, schrijf je dan ’s ochtends samen met je team 
(van drie personen) in bij de Toko-tent op het Emmapark. Het toernooi is van 14.00u tot 17.00u. Het aantal teams is beperkt, dus wees er snel bij!

Dit jaar móet je even langs op het Emmapark. De plek waar alles te doen is. Hou je 
van sport, fun, ben je een dare-devil of heb je juist zin om te chillen met je vrienden? 
Er zijn zo veel verschillende dingen te beleven, keus genoeg voor iedereen!

NIEUW!
ALLEEN VOOR 

TIENERS
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skpnet.nl 
Jouw verbinding

Snel, betrouwbaar en 
voordelig. Altĳ d!
SKP biedt internet en televisie via coax of glasvezel 
in Pĳ nacker en Delfgauw. Bĳ  SKP kies je voor snel en 
betrouwbaar internet. Je kĳ kt naar een groot aanbod 
televisiezenders in haarscherpe kwaliteit. Er is ook 
een SKP iTV app waarmee je kunt kĳ ken, opnemen en 
terugkĳ ken waar en wanneer je wilt. 

Bijna iedere klus thuis levert afval op. 
Een container huren is eenvoudig. Tegen vaste all-in tarieven, dus zonder verrassingen achteraf. 
We adviseren u graag welke container het meest geschikt is. Container vol? 
Dan haalt Renewi ‘m weer voor u op. Zo houdt u meer tijd én energie over voor uw klus.

Meer weten?
Renewi Zoetermeer  |  Radonstraat 231  |  2718 SV Zoetermeer
079-363 30 30  |  randstadzuid@renewi.com  | 

Verbouwen, verhuizen of opruimen?
Huur een container voor uw afval

RENEWI0176_Advertentie_205x139,5_verbouwen_verhuizen_opruimen_particulier_V2.indd   1 8-4-2019   12:43:08
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Sigarenspeciaalzaak

Het Moortje

NICO EN INGE HOFMAN
Stationsstraat 31

2641 GH Pijnacker
Tel. 015 - 369 22 25

Wij wensen iedereen  
een gezellige en  
zonnige Koningsdag 

Oranjeplein 2 
2641 EZ Pijnacker
T 015 362 06 00
www.bloemendaalruigrok.nl

W

Stationsstraat 41 

2641 GJ Pijnacker 

www.notariswienen.nl 

Info@notariswienen.nl

T (015) 369 62 40

F (015) 369 22 92



    

Heulweg 45 - Pijnacker
Tel.: 015 - 369 75 69 - info@garagevandenheuvel

Zie tevens onze website:
www.garagevandenheuvel.nl

•  Reparatie en onderhoud van 
alle merken auto’s

• APK Benzine/diesel
• Aircoservice/reparaties
• Storing diagnose
• Leenauto mogelijk
• Bandenservice
• Schadeherstel
• In/Verkoop Auto’s

showroom berkel en rodenrijs
nobelsingel 4

2652 xa berkel en rodenrijs
t 010 - 511 95 00

di/vr. 09:00 - 17:00 uur
za. 10:00 - 15:00 uur

showroom naaldwijk
grote woerdlaan 36c
2671 cl naaldwijk
t 0174 - 631 125 
ma/vr. 09:00 - 17:00 uur
za. 10:00 - 15:00 uur

zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

als het even kan, 
zit ik met vrienden 

Buiten

laat u verrassen 
door het nieuwe 
buitenleven
U bent van harte welkom in één van onze ruime 

showrooms in Berkel en Rodenrijs en Naaldwijk. 

U vindt bij ons een actueel en compleet assortiment 

in zonwering en terrasoverkappingen. We weten 

zeker dat u verrast zult zijn!

Mechanisatie- en constructiebedrijf

Ambachtsweg 8 • 2641  KS  Pijnacker 
  Tel: 015-3699999 • Fax: 015-3699892
info@a-blijleven.nl • www.a-blijleven.nl

Blijleven sterk in staal en service!

Knippen en zetten
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info@a-blijleven.nl • www.a-blijleven.nl

Blijleven sterk in staal en service!

Knippen en zetten
tot 12 mm

Mechanisatie- en constructiebedrijf

Ambachtsweg 8 • 2641  KS  Pijnacker 
  Tel: 015-3699999 • Fax: 015-3699892
info@a-blijleven.nl • www.a-blijleven.nl

Blijleven sterk in staal en service!

Knippen en zetten
tot 12 mm

Ambachtsweg 8 • 2641 KS Pijnacker
Tel: 015-3699999 • info@a-blijleven.nl 

www.a-blijleven.nl



ORANJEVERENIGING PIJNACKER Programma 2022 19
Oranjekrant 2022           Oranjevereniging Pijnacker 21

TINUS DE STOOMTREIN
10.00 - 16.30 uur
Op een leuke manier genieten van een rondje 
Pijnacker? Dat kan! Stap dan in bij de Tinus 
de trein en laat u eens lekker rondrijden. Ook 
dit jaar heeft de machinist weer een prachtig 
rondje voor u in pet-to. De halte is te vinden op 
de Kiss & Ride strook aan de Oostlaan, nabij 
het park. Plaatsbewijzen zijn voor half muntje 
te koop in de trein.

PROGRAMMA EMMAPARK (BIJ STATION)

STORMBAAN EN
SPRINGKUSSENS
10.00 - 17.00 uur
Laat je schminken door het Speeltoneel! 
Bedankt alvast hoe je geschminkt wilt worden. 
Een tijger een leeuw? Of allemaal kroontjes? 
Zij toveren een extra grote lach op veel kinder-
gezichtjes met hun prachtige schilderingen.  
Kom daarna lekker knutselen en maak je eigen
button bij MultiFeestjes. Uiteraard zijn al deze 
activiteiten geheel gratis!

OP HET WATER
10.00 - 17.00 uur
Altijd al een keer over het water willen lopen? 
Ga dan voor de AquaBubbles. In deze reus-
achtige ballen kun je ‘lopen’ op het water en 
nog droog blijven ook!

CIRCUS WORKSHOP
11.30 - 14.00 uur
Wil je ook leren lopen op een bal, leren jongleren, of rijden op een  
éénwielfiets? Is acrobatiek wat voor jou of wil je leren koorddansen? 
Kom dan langs bij de circus workshop van Circus Ravioli en word een 
echte circusartiest!

SCHMINK- EN KNUTSELTENT
10.00 - 16.00 uur
Laat je schminken door het Speeltoneel! Bedankt alvast hoe je  
geschminkt wilt worden. Een tijger een leeuw? Of allemaal kroontjes? 
Zij toveren een grote lach op veel kindergezichtjes met hun prachtige 
schilderingen. Kom daarna lekker knutselen en maak je eigen button 
bij MultiFeestjes. Uiteraard zijn al deze activiteiten geheel gratis!

MEET & GREET OVI
Ken je Ovi al? Ovi is de lieve, 
stoere en gezellige leeuw van 
Oranjevereniging Pijnacker. Net 
als zijn vriendjes Bollo en Koos 
vindt Ovi het superleuk om met 
kinderen op de foto te gaan. 

Zie je hem lopen? Vraag dan of 
hij met je op de foto kan. Het kan 
wel eens zijn dat hij haast heeft,
hij moet op meerdere plekken 
zijn deze dag. Maar als je goed 
oplet, zul je hem zeker vaker 
tegen komen deze dag!

HELP JIJ OOK MEE?
Wil jij ons helpen om er weer een 
geslaagd feest van te maken? Kijk 
dan eens op onze website en mail 
gerust of je een bijdrage kunt leveren. 
Dit kan in allerlei vormen, van een 
paar uurtjes helpen tot het volledig 
meedraaien, of door middel van een 
financiële en/of materiële ondersteuning. Scan de code voor een 
snelle bijdrage.

                  OVPIJNACKER.NL



Zeeuw & Zeeuw 
Renault Delft

De grootste Renault-vestiging van de regio!

De nieuwste Renault en Dacia modellen
Bedrijfswagen Center
Pro+ Center - mobiliteit voor de ondernemer
Renault Minute - binnenrijden zonder afspraak
Eigen Leasemaatschappij (Forward Lease)
ZE Center voor elektrische modellen

Keuze uit ruim 100 Top Occasions
Zeer aantrekkelijke fi nancieringen
Eigen verzekeringen
Ruime vloot demonstratieauto’s
Autoverhuur en Shortlease
(Zeeuw & Zeeuw Rent)

Elke werkdag geopend van 07.00 tot 18.00 uur!
Kijk op zeeuwenzeeuw.nl/renault voor de openingstijden van onze afdelingen.

Delft Pro+Center, Exportweg 2, Delfgauw, tel (015) 256 44 00

zeeuwenzeeuw.nl/renault
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OSCAR VAN BUIJTENE VAN OBS-GROEP:

” ECHT EEN DORPSFEEST WAAR 
PIJNACKER UNIEK IN IS”

De Pijnackerse ondernemer Oscar van Buijtene ondersteunt de Oranjevereniging Pijnacker heel graag. Hij werd daarvoor vorig jaar 
benaderd en was meteen enthousiast. Hij draagt de OVP een warm hart toe. Weet uit ervaring dat de vereniging draait met louter 
vrijwilligers die met elkaar altijd weer voor een prachtig feestprogramma zorgen zonder dat ze er zelf een cent voor betaald krijgen. 

Tekst: Sjaak Oudshoorn

Hij weet ook dat het organiseren van allerlei 
activiteiten steeds duurder wordt omdat aan 
alsmaar meer eisen van veiligheid moet worden 
voldaan. Ook wist Oscar dat de Oranjevereni-
ging Pijnacker na heel veel heel goede jaren 
de laatste tijd financieel heeft moeten inleveren 
daarom was hij graag bereid om zijn steentje bij 
te dragen. 

Ook vanuit het oogpunt van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Vanuit het idee: niet 
alleen bedrijfsmatig bezig zijn en winst willen 
maken maar ook iets terug doen voor de sa-
menleving waaruit ook jouw eigen medewerkers 
voortkomen. En dat worden er bij de OBS Groep 
en de daaronder vallende bedrijven steeds 
meer. 

“We werken nu met zo’n 110 medewerkers en 
dat gaat nog groeien naar rond de tweehonderd. 
Vanuit dat oogpunt is het goed dat potentiële 
nieuwe collega’s al eens gehoord hebben van 
OBS als bedrijf  waar je lekker kunt werken en 
waar je volop ontplooiingsmogelijkheden hebt.” 

Vorig jaar – toen de viering van Koningsdag 
vooral nog digitaal van opzet was – nam 
Oscar van Buijtene voor het eerst de taak van 
hoofdsponsor op zich. Als dank daarvoor kwam 
Martin Wissing van de OVP hem na de festivi-
teiten een taart aanbieden. Gekscherend werd 
toen gezegd dat het verdelen van deze taart 
over alle medewerkers niet voor darmproblemen 
zou zorgen. Toen al had Oscar zo’n zestig eigen 
mensen en 25 zzp-ers aan het werk. Dat aantal 
is intussen alweer flink gegroeid op de diver-
se vestigingen op De Boezem in Pijnacker en 
Zoetermeer. 

OBS houdt zich bezig met het ontwikkelen, fa-
briceren, installeren en onderhouden van allerlei 
machines en toepassingen voor onder meer de 
logistiek en de verpakkingsindustrie. Oscar zou 
eerst slager worden, werd toen duikinstructeur, 
maar uiteindelijk bleek de techniek toch zijn 
echte passie. Het bedenken en ontwikkelen 
van nieuwe producten, technieken en machines 
geeft hem heel veel energie.

Zo zijn Oscar en zijn mensen voortdurend met 
elkaar bezig om nieuwe dingen te ontwikkelen 

en nieuwe mogelijkheden te verkennen. 
Eigenlijk is het goed te vergelijken met hoe de 
Oranjevereniging Pijnacker zelf ook altijd heeft 
gewerkt. Wat kunnen we verzinnen en inhuren 
om de mensen te verrassen en massaal op de 
been te krijgen? Innovatie en variatie gaan dan 
hand in hand. Je wilt nieuwe dingen kunnen 
presenteren maar tegelijk ook een heel breed 
pakket aan mogelijkheden kunnen bieden, zodat 
iedereen daar wat van zijn gading in vindt. 

Oscar heeft als Pijnackernaar altijd volop mee-
gevierd en meegenoten met de Oranjefeesten. 
Als kind was hij de hele Koningsdag of Konin-
ginnedag toen nog in touw. En ook bij de Grote 
Tentfeesten was hij van de partij. 

Als jonge beginnende ondernemer had Oscar 
ook veel bewondering voor gevestigde bedrij-
ven wat betreft hun ondersteuning van mooie 
evenementen in het dorp zoals de Oranjefees-
ten en de grote wielerevenementen. “Ik dacht 
dan altijd: als ik een aantal jaren verder ben 
en financieel in staat om zelf de goede zaak te 
ondersteunen, dan doe ik dat. Vorig jaar ben 
ik de Oranjevereniging gaan ondersteunen en 
dat doe ik dit jaar weer. Het is mooi dat er weer 
een fysiek programma wordt georganiseerd en 
uiteraard gaan we met de kinderen daar lekker 
naar toe. Je komt allerhande bekenden tegen 
en het is altijd heel gezellig. Echt een dorpsfeest 
waar Pijnacker uniek in is. Met z’n allen gaan 
we ervoor om dat ook in de toekomst te kunnen 
behouden.”

Vorig jaar was Oscar met zijn OBS-Groep ook al hoofdsponsor van het digitale programma van de
Oranjevereniging. Als dank kreeg hij toen een taart uit handen van Martin Wissing. -  Foto: Sjaak Oudshoorn



m u z i e k s c h o l e n

eigenwijs en op maat
  muzieklessen    voor beginners
  en gevorderden van alle leeftijden

www.rootzmuziekschool.nl
                         IN DELFT, PIJNACKER EN NOOTDORP

Of het nu gaat om het nieuw bouwen of verbouwen van 
uw woning, wij maken er altijd weer een paleisje van.

We wensen iedereen een hele fijne Koningsdag!

Heulweg 12 Pijnacker  |  015 369 40 40  |  info@meerbouw.nl  |  meerbouw.nl 

ook in
een
  Paleis
  wonen?

 

  

 

PIJNACKER      015-3693265     www.lvanvliet.nl 
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Pijnacker Nootdorp Delfgauw. .

Kinderen zijn de toekomst.

Wij bouwen aan die toekomst door ze spelend te laten leren.
Wil jij hier als professional aan bijdragen en wil je ook werken

aan je eigen toekomst?

Scan de QR-code en vind de vacature die bij jou past.
Solliciteer direct! We zijn benieuwd wat jij de kinderen van

SkippyPepijn te bieden hebt.

Samen bouwen we aan later!
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POPPODIUM RAADHUISPLEIN

DJ REMY
11.30 - 13.00 uur
Met zijn vlotte en afwisselende stijl weet hij er altijd een feest van te 
maken! Dance, pop, classics en feestmuziek. Dj Remy Flier draait alles 
in de mix. Na het eerste klassenfeest in 1994 had hij de passie voor het 
draaien direct te pakken. Sindsdien veel op pad met de eigen drive-in 
show naar schoolfeesten, verenigingen en verjaardagen. Een aantal 
jaren veel in verschillende clubs en feestcafé’s gestaan als (resident)  
dj en de laatste jaren veel op pad naar bruiloften, zakelijke evenementen 
en allerlei feesten & partijen. In Pijnacker ook bekend van de onvergetelijke 
12 inch-race feesten op de Sportlaan. Met Remy wordt het een super-
feest waar iedereen van geniet!

BAND - PUMPS & BOOTZ
13.00 - 14.30 uur
Pumps & BOOTZ is een zeer veelzijdige band. We houden van verschil-
lende stijlen muziek en ho-pen daarmee veel mensen iets te kunnen 
brengen waar je vrolijk van wordt. Michelle is onze Rockchic. Met de 
“bootz” aan haar voeten rockt ze er de lekkerste nummers uit. Dosha is 
op haar Pumps onze spring in ’t veld. Met haar spat de energie van het 
podium af. Sjors is onze gitarist, hij tovert de moeilijkste solo’s uit zijn 
gitaar en zingt af en toe ook nog een heerlijk liedje mee. Op de bas staat 
Robert. Deze relaxte bassist kan zelfs relaxt springen en relaxt uit zijn 
dak gaan. Tegelijkertijd zorgt hij voor een stevige fundatie van de muziek.  
Jeroen drumt met gemak alle verschillende ritmes uit zijn drumstel. Het 
liefst met hier en daar nog een extra geluidje of belletje is hij helemaal in 
zijn nopjes. Kortom, Pumps & BOOTZ staan voor je klaar met een zeer 
veelzijdig optreden met alleen maar leuke covers! Dat wordt genieten!!

DJDW
14.30 - 15.30 en 22.00 - 23.30 uur
De voetballende DJ of de draaiende voetballer. Afgelopen jaren mocht 
Dewi op menig feest niet ontbreken. In de wijde omtrek maar toch vooral 
op de plaatselijke feesten draaide Dewi de diverse muziek-stromingen 
vakkundig aan elkaar. Van feestmuziek , dance, disco tot rocknummers 
enz. Vorig “coronajaar” op het livestream concert van de oranjevereniging  
heeft hij zijn visitekaartje al duidelijk afgegeven. Maar nu ‘live’ te bewon-
deren op koningsdag op het raadhuisplein op het grote PopPodium 
Raadhuisplein.

Na 2 jaar kan het weer! Een écht Pijnackers festival, dat de hele middag en avond duurt. Tijd om eindelijk weer met je hele 

vriendengroep af te spreken bij de gezelligste openlucht-kroeg van het dorp! Het programma wordt verzorgd door louter 

Pijnackerse en Nootdorpse bands en DJ’s of die hun “roots” in Pijnacker en omstreken hebben. Een uniek programma en 

een uitgelezen kans om te gaan bekijken wat voor talent Pijnacker en Nootdorp in huis heeft.

OBS GROEP HOOFDSPONSOR 
POPPODIUM RAADHUISPLEIN
Langs deze weg willen wij OBS Groep extra 
bedanken voor de sponsoring van het PopPodium. 



Afspraak maken? Bel /  Whatsapp / SMS: 06-53 222 338
Boezemweg 6L 2641 KH Pijnacker

(naast transportbedrijf Kamps)

Boezemweg 6L
2641 KH Pijnacker

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 
geopend 9.00 uur tot 
18.00 uur en zaterdag 
van 9.00 uur tot 
13.00 uur

www.tomsscooterservice.nl

Bij ons kunt u terecht voor onderhoud van alle 
merken scooters en bromfi etsen 

• leveren van nieuwe scooters van de 
a- merken Kymco, Sym, Vespa en Piaggio

• inkoop en verkoop van tweedehands 
scooters

Passie voor het vak en klant tevredenheid staan 
op nr 1 bij ons. 

Tom’s Scooterservice Pijnacker
Scooter en bromfi ets onderhoud

Inkoop en verkoop

Ackershof 51 | Pijnacker
Tel 015-369 6384

WWW.STOMPWIJKSEKAASBOER.NL

De Stompwijkse
Kaasboer - Poelier

WWW.STOMPWIJKSEKAASBOER.NL

€24,95

DENK AAN DE 
STOMPWIJKSE HAPJESPAN
90 hapjes vanaf

DENK AAN DE 
Feestje ?

  1982-2022  

• Onderhoud
• Vakkundig aanleg
• Ontwerpen op maat
• Deskundig tuinadvies

Noordeindseweg 44b - 2645 BC Delfgauw
Telefoon (015) 262 20 66

mail: info@pjmduyvestijn.nl, internet: www.pjmduyvestijn.nl

40
jaar
40
jaar

Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Heb je ervaring in genoemde  
werkzaamheden, dan zoeken wij jou!

Bel of mail ons voor een 
kennismakingsgesprek.

Landelijk Erkend Installatiebedrijf

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ  DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591

info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl
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POPPODIUM RAADHUISPLEIN
BAND - THE RIDE
15.30 - 17.00 uur
The Ride speelt o.a. Rock ’n roll, Blues, Americana en hier en daar wat
Tex Mex. Alle leden zijn al jaren actief in meerdere bands. Zanger/gitarist/ 
accordeonist René Boerrigter komt uit Schoonhoven, zanger/mond-
harmonicaspeler Dick van der Zwan komt uit Delfgauw, gitarist Gerard 
Nijboer uit Pijnacker, bassist Richard van Duinen uit Rijswijk en drummer 
Leo Onderwater uit Den Haag. Na een verplichte coronastop is de band 
blij weer eens te kunnen spelen. De mannen staan garant voor een divers  
programma waarbij onder andere een aantal oude Stones nummers ten 
ge-hore worden gebracht, maar ook oude rockers uit de jaren ’60-’70. 
Enjoy The Ride!

BAND - GOLD VICIOUS
18.00 - 19.30 uur
Een jonge energieke coverband uit Nootdorp met als motto “bringing 
back”. Daarmee wordt bedoeld breng de oude classic rock terug naar 
deze tijd. In hun repertoire daarom een hoog gehalte “gouwe ouwe 
“rocknummers zoals van Golden Earring, Rolling Stones of het wat  
softere werk van Creedence Clearwater Rivival. Ze zijn ook druk aan  
het repeteren voor koningsdag met de wat zwaardere rock nummers, 
wat hun veelzijdigheid alleen maar ten goede komt. Ondertussen heeft 
de band, bestaande uit vier muzikanten, al een hoop optredens verzorgd 
in het nootdorpse “Witte Paard”, de nootdorpse kermis , en ook in het 
westland. De jongelui timmeren dus aardig aan de weg. Kortom een 
welkome aanvulling op koningsdag op het Pijnackerse PopPodium.

BAND - GUYTERBAND
20.30 - 22.00 uur
“De Guyterband; de enige band die geen optreden gemist heeft tijdens
Corona!” Deze groep mannen van verschillende achtergronden hebben
de Corona periode gebruikt om een frisse herstart te maken. Met wat
wisselingen is er nu gekozen voor een repertoire voor jong en oud en
waar meezingen en gezelligheid bovenaan staan. Hoe kan het ook anders, 
bij een band die zijn oorsprong en oefenruimte heeft in de leukste kroeg 
van Pijnacker en waar good old Marco nog steeds aan de basis staat 
van deze -al zeggen ze het zelf- gezellige formatie! Ze staan te popelen 
om hun eerste officiële gig te spelen en kijken nog meer uit naar de periode  
na Corona, waar zij menig tent met hun diverse repertoire een toffe 
avond willen bezorgen, die we zolang gemist hebben!
Drums: Ed / Toetsen: Joris / Bass: Harold / Zang: Michael / Gitaar: Marco

DJ MARVINSKI
17.00 - 18.00 en 19.30 - 20.30 uur
Marvin van Velzen, zoals Marvinski in het dagelijkse leven heet , is een
echte heerlijke allround DJ. Al jaren lang treedt hij op in de hele wijde
regio met zijn platencarrousel. Een alleskunner bekend van feestcafe’s,
bruiloften, voetbalclubs, carnaval, noem maar op, en natuurlijk skihut
feestjes. Marvinski, ook bekend als DE “feest dj” , met z’n meezingers
geeft het publiek een ongekende stimulans om er een waar feestje van
te maken, bij een lekkere pint, of om gewoon heerlijk te luisteren naar
zijn draai kunsten. Een ongeëvenaarde topper die de oranjevereniging al
eerder in huis had, en er daarom niet aan twijfelde om hem opnieuw op
deze popmiddag een plaats te gunnen.



Stationsstraat 29a, 2641GH Pĳ nacker • Tel. 015-3697838

Dierenartsenpraktijk het Centrum

www.dierenartspĳ nacker.nl

FIJNE EN ZONNIGE 
KONINGSDAG!

De dames van de Laen
wensen iedereen een
feestelijke Koningsdag!

tel.015-3615190 www.delaen.nll

Dé specialist in BMW
en MINI van de regio

Boezemweg 7 | Pijnacker
015-3610738

www.automaan.nl

AUTOMAAN
Dé specialist in BMW 
en MINI van de regio

Boezemweg 7 | Pijnacker
015-3610738

www.automaan.nlGroenrijk 
de Wilskracht

Bekijk de festiviteiten en 
aanbiedingen vanaf pagina 29

HeropeninG

Donau 119 • Den Haag • 070-3274501
www.groenrijk.nl

koningsdag

open
van 10.00 - 17.00 uur

KONINGSDAG OPEN
van 10.00 - 17.00 uur

Donau 119 • Den Haag • 070-3274501

www.groenrijk.nl
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WIJ BEDANKEN ONZE SPONSOREN

 



 www.bhvnederland.nl  -  085 201 47 33

Kwaliteit door kennis

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Opleidingen & advies
Ontruimingsplannen

Brandveiligheid

Distributieweg 68 • 2645 EJ Delfgauw
� 015-3640518 

www.bevako.nl

HAAKARMSYSTEMEN

HOUT- EN RECYCLINGKRANEN

KETTINGSYSTEMEN

KIPPERS EN KIPPERKRANEN

PORTAALARMSYSTEMEN

ALUMINIUM KIPPERS

AUTOLAADKRANEN

KABELSYSTEMEN

LAADBAKKEN

★
 

★
 

★ 

★  WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN GEZELLIGE EN 

ZONNIGE KONINGSDAG!

ACKERSHOF 34 • 2641 DZ PIJNACKER 
TEL: 015-3640558

EMAIL: INFO@IJSSALONBIJONS.NL
FACEBOOK.COM/IJSSALONBIJONS

★ ★ ★ ★ ★ ★ 
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ROMMELMARKT LIVE OPTREDENS 

TEEN CHILL ZONE  STORMBAAN 

RINGSTEKEN ROOFVOGELSHOW 
FOOD & DRINKS EN MEER!

KONINGSDAG - 27 APRIL
08.00 - 23.30 PIJNACKER CENTRUM

OVPIJNACKER.NL

PIJNACKER FEEST!
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PLUS’ SABINE ZONDAG:

” HOE MEER FESTIVITEITEN IN HET DORP, 
DES TE LEUKER HET WORDT”

Sabine Zondag is geboren in Rotterdam en getogen in Pijnacker. Toen ze 2 jaar oud was is ze met haar ouders in Klapwijk gaan 
wonen, die daar nog steeds wonen. Ze heeft een tijdje buiten het dorp gewoond maar ze is blij dat ze weer kan terugkeren. Dus 
buiten de druktes die het eigen bedrijf PLUS Sabine Zondag oplevert, komt er ook nog even een verhuizing bij. Maar goed, Sabine 
is nog jong en energiek. Bovendien krijgt ze altijd energie als ze ziet dat er in haar eigen bedrijf, binnen ondernemend Pijnacker- 
Nootdorp of gewoon binnen de lokale samenleving iets moois gebeurt. 

Tekst: Sjaak Oudshoorn

Een van de mooie dingen die ze lokaal al heel 
lang ziet gebeuren, dat zijn de Oranjefeesten. 
Als kind ging ze overdag naar de festiviteiten en 
toen de leeftijd het toeliet, feestte ze mee op de 
deinende golven van decibellen en bierbellen in 
de Grote Feesttent bij het sportpark. 

“Wat zou het toch mooi zijn als die Grote Tent- 
feesten weer gehouden zouden kunnen worden. 
Dat moet toch weer mogelijk zijn. Ik zie graag 
dat er van alles wordt georganiseerd. Hoe meer 
festiviteiten er zijn, des te leuker het wordt. 
Toch? Daarom ondersteunen wij ook het Dobbe 
Lentefestival. Dat gaat dit jaar jammer genoeg 
niet door maar hopelijk volgend jaar weer wel.”

Sabine Zondag is met haar supermarkt heel 
lokaal bezig. Ze werkt heel veel samen met lo-
kale leveranciers van eerlijke zuivere producten, 
zoals aardbeien van de Hoogse Wetering die er 
weer zijn, brood van Bakkerij Rijnbeek, vlees en 
andere biologische lekkernijen van De Biesland 
Hoeve. Denk en koop lokaal en geniet van alles 
wat je eigen lokale bodem je biedt. Bij PLUS
Sabine Zondag zijn twee koks dagelijks bezig met 
het bereiden van gezonde verse maaltijden waar- 
bij ook veel met lokale producten wordt gewerkt.

Dat lokaal gerichte uit zich ook in allerlei leuke 
acties waarmee de consumenten naar de PLUS 
worden gelokt en waarmee kinderen kunnen 
genieten van spannende acties zoals het sparen 
van plaatjes. Terwijl tegelijk ook de verenigingen 
er financieel een leuk graantje van meepikken. 

De meest recente actie was het samen met het 
Historisch Genootschap Oud Pijnacker samen-
stellen en uitgeven van een boek over de historie  
van Pijnacker. Niet minder dan 2.500 boeken 
gingen er over de toonbank en er werden vele 
honderdduizenden plaatjes gedrukt van allerlei 
historische gebouwen, plekken en elementen 
in Pijnacker. Ontzettend veel mensen hebben 
genoten van deze actie. Zij rustten niet voordat 
het boek volgespaard was. Overal ontstonden 
ruilacties. Sabine vindt het nog jammer dat 
door de coronabeperkingen de geplande grote 
ruildag niet kon doorgaan. Maar intussen gingen 
in kleiner verband overal en nergens plaatjes 
over en weer. 

Zij vindt de inzet en de medewerking van het 
Historisch Genootschap en dan met name van 
Annette Theeuwsen – die volop betrokken was 
bij de wording van het boek en later ook voorop 
ging bij de ruilacties – spreekwoordelijk voor 
hoe het in Pijnacker werkt. Mensen met een 

passie voor in dit geval de lokale geschiedenis 
die belangeloos van alles doen en willen doen. 

“Zo werkt het ook bij de Oranjevereniging 
Pijnacker. Ze benaderden mij of wij ze met onze 
winkel wilden ondersteunen en hadden daarvoor 
meerdere sponsorpakketten in huis. Eigenlijk 
hoefde ik er nauwelijks over na te denken. De 
Oranjevereniging heeft mede door corona een 
paar lastige jaren gehad. Het heeft ook tegenge-
zeten omdat de kosten van dure programmering 
niet altijd werden terugverdiend, als de bezoe-
kersaantallen tegenvielen. Ze hebben daar heel 
lang vooral zelf alles gedaan en kunnen doen. 
En nu zitten ze in een situatie dat ze wel wat on-
dersteuning kunnen gebruiken. Ik werk er graag 
aan mee omdat het ik het ontzettend waardevol 
vindt wat ook deze vereniging voor de gemeen-
schap doet. Mensen van alle leeftijden beleven 
plezier aan een leuke Koningsdag en het werkt 
binnen een dorp enorm verbindend. Wij staan in 
de hele omgeving bekend om onze geweldige 
Oranjevereniging en de festiviteiten rondom Ko-
ningsdag. Alleen al die kinderen te zien genieten 
op zo’n dag maakt het de moeite waard om het 
te ondersteunen.” 

Sabine Zondag meldt tot slot dat de PLUS aan 
de Nootdorpseweg op Koningsdag vanaf 13.00 
uur gesloten is, omdat ze vindt dat ook haar mede- 
werkers en -sters het mooie Koningsdagfeest 
moeten kunnen en mogen meevieren! 

Sabine en haar team zijn klaar voor een heerlijke en feestelijke Koningsdag!
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ORANJECONCERT
VRIJDAG 29 APRIL - DORPSKERK

37ste BEATRIXRUN - ZATERDAG 30 APRIL

Bijzonder Oranjeconcert in de Dorpskerk van Pijnacker t.b.v. de oorlogsslachtoffers 
uit Oekraïne.

Start vanaf het Raadhuisplein om 10.15 uur. Terugkomst op de West- en Oostlaan om 16.45 uur.

Op vrijdag 29 april zal 
de bekende organist 
Arjan Breukhoven het 
Knipscheer-orgel in de
Dorpskerk bespelen. 
Het wordt een gevari-
eerd Oranjeconcert met 
bekende vaderlandse
liederen, improvisaties 
en samenzang, maar ook met gave soundtracks 
van beroemde films en meer muzikale pareltjes. 
Allemaal ingrediënten  voor een prachtige 
muziekavond in de Dorpskerk van Pijnacker 
waarin hij iedereen zal verrassen met de 
mogelijkheden van het Dorpskerkorgel.

Arjan Breukhoven werd op 18 mei 1962 geboren.  
Aanvankelijk studeerde hij orgel bij Jan Brand-
wijk en later orgel en kerkmuziek aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar
o.a. Wim van Beek en Bert Matter zijn leraren
waren. Aan het conservatorium studeerde Arjan
Breukhoven piano bij Albert Brussee. Tevens
studeerde hij zang, improvisatie en koordirectie.
In deze conservatorium-tijd kreeg hij ook les
van de beroemde Franse organist en pedagoog
Gaston Litaize. Tevens studeerde hij koor- en
orkestdirectie aan de prof. Kurt Thomasstichting.

Arjan Breukhoven geeft jaarlijks, als pianist,
organist, solistisch of als begeleider van solisten

en koren, en als dirigent vele concerten in  
geheel Nederland en in vele andere landen  
binnen Europa, USA, Rusland en in Australië.  
In 2022 staan tournees gepland naar de USA en
meerdere concert-tournees naar Duitsland. In
2023 staat voor de zevende keer Australië op
de agenda. Maar eerst op vrijdag 29 april in de
Dorpskerk van Pijnacker.

Welkom!

Na drie jaar afwezigheid, kan de feestelijkste
toertocht van Nederland weer gaan rijden. Op
zaterdag 30 april wordt de 37ste editie van de
Beatrixrun eindelijk verreden. Zijspanrijders
uit het hele land komen speciaal voor deze
dag naar Pijnacker om de meer dan honderd
gehandicapte deelnemers een geweldige dag te
bezorgen. Burgemeester Björn Lugthart maakt 
een praatje met rijders en deelnemers voordat 
hij voor het eerst in zijn loopbaan het startsein 
mag geven.

De route van de Beatrixrun is elk jaar anders.
De start- en finishlocatie is wel altijd in
Pijnacker maar de organisatie maakt elk jaar
weer een nieuwe route. Dit jaar is de tocht
richting Boskoop, Bodegraven en Reeuwijk
gekozen. Via Zoetermeer, Hazerswoude-Dorp 
en Alphen aan den Rijn eindigt de ochtendroute
in Boskoop. Daar heeft de firma De Jong Plants
de bedrijfsruimte belangeloos ter beschikking

gesteld voor de lunchpauze. Deze lunch voor
de ruim 350 rijders, passagiers en begeleiders
die aan de Beatrixrun deelnemen is ook dit jaar
weer ter beschikking gesteld door Albert Heijn
Ackershof Pijnacker en de soep door Keurslager
Opstal.

Na de lunch vertrekt de stoet richting de
prachtige omgeving van de Reeuwijkse
Plassen. Zelfs de provincie Utrecht wordt heel
even aangedaan als we het pittoreske dorpje
Hekendorp doorkruisen om via Gouda en
Waddinxveen en de dorpen van Lansingerland
weer in Pijnacker terug te keren. 

Zwaaien bij de Engelse Lus
Om 16.45 uur arriveert de stoet, na een rit van in
totaal zo’n 100 kilometer weer in Pijnacker.
Daar zullen de prachtige zijspancombinaties
en hun trotse passagiers tweemaal de West- en
Oostlaan rondrijden voor de traditionele Engelse
Lus. De vele belangstellenden langs de kant
in combinatie met de blije gezichten van de
deelnemers blijft een prachtig schouwspel. Het
bezorgt iedereen kip-penvel. De deelnemers
hopen dan ook dat u er dit jaar (ook weer)
bij bent! Uiteindelijk zal de stoet na de
Engelse Lus doorrijden naar de bedrijfshal van
vervoersbedrijf van Buytene aan ‘De Boezem’
waar de rit wordt beëindigd en de deelnemers
worden herenigd met hun familie. Daar ontvan-
gen de deelnemers de oorkonde met foto die 
beschikbaar wordt gesteld door Uitgeverij/
drukkerij Telstar BV.

Meer informatie over de Beatrixrun is te vinden
op de website www.beatrixrun.nl . Op die
website staat o.a. ook het volledige ritschema
met doorkomsttijden. Op verzoek publiceren we
hier het deel van de ochtend- en middagroute
binnen Pijnacker. Om 10.15 uur start de stoet
vanaf het Raadhuisplein, via de Julianalaan,
Korteweg en Europalaan over het spoor richting
de Vlielandseweg en de Katwijkerlaan naar
Zoetermeer. Rond 16.30 uur via de N470 uit
de richting van Berkel en Rodenrijs naar de
Tuindersweg en de Overgauwseweg naar de
West- en Oostlaan waar de Engelse Lus zal
worden gereden.

Vr. 29 april - Dorpskerk Pijnacker
Aanvang 20:00 uur.
Toegang vrij. Bij de uitgang een collecte
t.b.v. de oorlogsslachtoffers uit Oekraïne.

DANK AAN VRIJWILLIGERS 
EN BEDRIJVEN!
De organisatie is dankbaar voor de steun
van de vele bedrijven die de Beatrixrun
mogelijk maakt. Met hun diensten, mate-
rialen en middelen leveren de volgende 
bedrijven en organisaties vaak al jaren hun 
belangeloze steun aan de Run: Personen-
vervoer W. van den Heuvel BV, Kassen-
bouw Van Schie BV, Uitgeverij/drukkerij 
Telstar BV, Transportbedrijf L.C. van 
Buytene & Zn, Spiering & Pluym Delfgauw, 
Albert Heijn Ackershof Pijnacker, Vollebregt 
aanhangwagens BV, Keurslager Opstal en                                             
                             Team verkeer van politie 
                                                Haaglanden.
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DODENHERDENKING
WOENSDAG 4 MEI - 19.00 - 20.30 UUR

BEVRIJDINGSDAG
FIETS- EN SKEELERTOCHT
DONDERDAG 5 MEI - 13.00 - 14.00 UUR

Op woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument in 
het Emmapark.

Wie herdenken wij?
Tijdens de jaarlijkse herdenking herdenken we 
de Nederlandse slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog, allen die zijn omgekomen in oor-
logssituaties en bij vredesmissies na de Tweede 
Wereldoorlog. We staan dit jaar extra stil bij wat 
het betekent om in vrijheid te kunnen leven.

Programma
Vanaf 19.45 uur vindt de herdenking plaats bij 
het monument in het Emmapark in Pijnacker. Bij 
het monument staat een erewacht van Scou-
ting Pijnacker en muziekvereniging Excelsior 
Pijnacker verzorgt de muziek. Burgemeester 
Björn Lughthart, veteraan Pascal Bobbe en Wil 

Duijndam van Amnesty International houden 
een herdenkingsrede.

Om 20.00 uur worden de twee minuten stilte 
in acht genomen en het Wilhelmus gezongen, 
gevolgd door de kranslegging.

Zelf herdenken
•  Het halfstok hangen van de Nederlandse vlag 

(zonder wimpel) van 18.00 uur tot zonsonder-
gang (21.10 uur).

•  Het respecteren van de twee minuten stilte 
tussen 20.00 en 20.02 uur.

•  Het niet organiseren van vermakelijkheden op 
zondag 4 mei, dan wel hierbij rekening te hou-

den met het tijdstip van de dodenherdenking.
•  Muziek en activiteiten te staken tussen 19.45 

en 20.15 uur.

Wegafsluitingen
Houd u er rekening mee dat er in Pijnacker  
wegafsluitingen zijn tussen 19.15 en 20.20 uur.

Meer informatie
Wilt u een krans of bloemstuk leggen of meer 
informatie over de dodenherdenking in onze 
gemeente? U kunt contact opnemen met 
Brenda van Loenen, team Communicatie, e-mail 
b.vanloenen@pijnacker-nootdorp.nl of bel naar 
14 015.

Op 5 mei is de fiets- en skeeltertocht door de dreven rond Pijnacker.  
De organisatie heeft weer prachtige routes uitgezet. Ook dit jaar is 
de organisatie in handen van de Toerclub Pijnacker. Koos Vonk zal 
met zijn assistenten een mooie rit uitzetten. Je kunt gaan fietsen 
of skeeleren tussen 13.00 tot 14.00 uur. Dan is dus de start. Het 
vertrek is vanaf het Raadhuisplein in Pijnacker.

De fietstocht zal voeren door de oude en de nieuwere delen van 
Pijnacker, dat er inmiddels ook wel wat nieuwe groene gebieden bij 
heeft gekregen. Denk aan de plassen richting de Kleihoogt.

Kosten van deelname zijn € 2,00 per persoon zonder aandenken en  
€ 4,00 per persoon met aandenken.

WIJ BEDANKEN 
ONZE SPONSOREN
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G E V E L W E R K E N
Uw gevel weer als nieuw? 
bel voor een vrijblijvende prijsopgave 06 53805848  
info@vandeelengevelwerken.nl zie ook: vandeelengevelwerken.nl

• Steiger verhuur 
• Zandstralen 
• Voegen 
• Snijvoegen 
• Verf verwijderen 

• Schilderwerk 
• Beton herstel 
• Injecteren 
• Impregneren

Op 26 en 27 april verkopen wij heerlijk oranje gebak. 

Op Koningsdag is onze winkel in Pijnacker
geopend van 08:00 uur - 14:00 uur.

Geef je bestelling tijdig door om teleurstelling te 
voorkomen. Dit kan in de winkel of via onze website.

Scan de QR code voor 

de digitale bestellijst.
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Voor een onafhankelijk 

Hypotheekadvies!
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Raadhuisplein 4
2641 DR Pijnacker 
06 13 230 589

Optiek PijnackerOptiek Pijnacker
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WIJ BEDANKEN ONZE SPONSOREN

VOLGEND JAAR OOK UW LOGO 
OP DEZE PAGINA? 
Neem contact op via secretariaat@ovpijnacker.nl om 
samen te kijken hoe u ons kunt helpen de oranjefeesten 
te blijven organiseren.
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