“ Vrijheid geef je door”
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Een jaar met hoogte- en dieptepunten
De Oranjefeesten van 2012 zijn nu al gedenkwaardig. Dat komt niet alleen door het
programma en de verwachte gezelligheid, maar vooral door alle hoogte- en dieptepunten van
het afgelopen jaar.
Laat ik met de dieptepunten beginnen. Eind vorig jaar ontvielen ons Kees Neeleman en zijn
vrouw Jannie. Tragisch voor alle nabestaanden, maar ook voor het dorp Bleiswijk. Want Kees
was een bekende dorpsgenoot en was jaren o.a. betrokken bij de Oranjefeesten, onder meer
als stempelpost tijdens de wandeltochten op Koninginnedag. Zijn trouw en jarenlange inzet en
hun aanwezigheid op Koninginnedag zijn een voorbeeld en een mooie herinnering.
Ook overleed door een tragisch verkeersongeluk Tjalling Jr. de zoon van een trouw en
ondersteunend sponsor van het Oranjecomité. Dit verlies raakte ons zeer hard.
Prins Friso raakte bedolven onder een lawine, met een coma als gevolg. Een tragisch ongeluk.
Wij wensen zijn gezin en de gehele Koninklijke Familie veel sterkte.
Maar er waren gelukkig ook hoogtepunten. Voor ieder met een Oranjehart was natuurlijk
het tienjarig huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, afgelopen februari, het absolute
hoogtepunt. Daarom staat dit boekje dit jaar helemaal in het teken van hun huwelijk.
Een laatste klein hoogtepuntje: dankzij inzet van burgemeester Ewald van Vliet kunnen de
Oranjefeesten dit jaar gewoon doorgaan. Want het leek er even op dat door de werkzaamheden
aan de Dorpsstraat van een feest geen sprake kon zijn. Die werkzaamheden zijn nu gelukkig
anders gepland. Daardoor waren we - op het laatste moment - in staat tóch festiviteiten te
organiseren in het centrum Bleiswijk. We hopen dat u een prettige tijd beleeft!
De aubade en het vlag hijsen wordt dit jaar gehouden op 30 april om 09:30 uur direct na
een lekker ontbijt op het “gemeentehuisplein”. Scouting “Cranenborghgroep“ Bleiswijk is
traditiegetrouw aanwezig tijdens de Aubade en het hijsen van de vlag op Koninginnedag.
Bovendien houden zij de erewacht tijdens de Dodenherdenking.
Ten slotte feliciteren wij Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven met zijn verjaardag.
Laten we er met z’n allen weer een prachtig feest van
maken.
namens Stichting Oranjecomité Bleiswijk
Leon Erwich
Voorzitter
www.socb.nl
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Koninginnedag 2012
In de kern Bleiswijk, gemeente Lansingerland
Tijdens Koninginnedag kleurt Bleiswijk weer
geheel oranje met accenten van rood, wit
en blauw. De activiteiten die in Bleiswijk
worden georganiseerd, bieden volop vertier
voor jong en oud. Niet alleen Bleiswijkers,
maar ook inwoners buiten deze kern trekken
op 30 april graag naar Bleiswijk toe.
Toch heeft Koninginnedag dit jaar een wat
donkere rand door het skiongeluk van prins
Friso. Onze gedachten gaan uit naar de
Koninklijke familie. Wij waarderen het zeer
dat Koninginnedag ondanks deze tragische
gebeurtenis toch gewoon plaatsvindt.
Het Oranjecomité heeft zoals elk jaar
een uitgebreid en feestelijk programma
samengesteld voor alle feestvierders uit
Bleiswijk. Natuurlijk beginnen we ook dit
jaar weer met het traditionele Oranjeontbijt,
waar ik u graag wil verwelkomen onder
het genot van een heerlijk broodje en een
kopje koffie. Nadat onze magen gevuld
zijn, vindt de aubade plaats, gevolgd door
de jaarlijks terugkerende en inmiddels
beroemde Oranjebingo. Tot slot hebben de
Oranjecomités en de gemeente Lansingerland
voor iedereen ook weer een leuke en sportieve
fietstocht georganiseerd.
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Ik wil graag mijn complimenten geven
aan het Oranjecomité Bleiswijk, omdat
zij ook dit jaar weer een fantastisch
Koninginnedagprogramma hebben opgezet.
Ik vind het geweldig dat zoveel vrijwilligers
zich hebben aangemeld om deze dag tot
een succes te maken. Zij zorgen voor die
maatschappelijke samenhang die wij als
Lansingerland nastreven.
Ik wens u een heel plezierige Koninginnedag
en hoop u ergens bij een van de activiteiten
te ontmoeten.
Met vriendelijke groet
Ewald van Vliet
Burgemeester gemeente Lansingerland

Ballonnenwedstrijd

Gezellig fietsen of wandelen

De mooiste wedstrijd van de Oranjefeesten
is op Zaterdagavond 28 april. Want dan
is de jaarlijkse ballonnenwedstrijd. Hoe
ver vliegt jouw ballon? Vanaf 19:30 uur
bij de Gereformeerde Kerk (Dorpsstraat /
Kranenburgplein).

Wilt u tijdens Koninginnedag eens gezellig de benen het werk laten doen en uw ogen
de kost geven? Doe dan mee aan de gezellige fietstocht of wandeltocht. Deelname is
gratis. De fietstocht is circa 25 kilometer en er zijn twee wandeltochten: een lange (14
kilometer) en een korte (7 kilometer). Inschrijven kan tussen 12.00 en 13.00 uur bij de
Oranjekar bij het Gemeentehuis. De start van de tocht is 13.30 uur. Daar wacht dan een
mooie herdenking voor u. De stempelpost wordt dit bemand door de heer en mevrouw G.
Glintmeijer. Bekende gezichten in Bleiswijk: meneer Glintmeijer blaast al meer dan 23
jaar op 4 mei de Taptoe. Heeft u nog geen fiets? Loop dan eens binnen bij Van Straalen,
Van Waningstraat 13, Bleiswijk.
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reativity

“Het Oranjecomité Bleiswijk heeft een eigen website: www.socb.nl. Daar vindt
u onder meer het programma van de Oranjefeesten in Bleiswijk, informatie over
het Koningshuis en de Leden van de Club van 100.”

Steun het Oranjecomité Bleiswijk en win!
Betaal 10 euro en win 200 euro! Want iedereen die voor 10 mei 10 euro doneert aan
het Oranjecomité Bleiswijk maakt kans op een waardebon van 200 euro van Verbakel
Womenswear in Bleiswijk. (Prijswinnaars worden bekend gemaakt in de Heraut)
U kunt 10 euro overmaken op Rabo-rekening 1076.00.412, ABN Amro-rekening
40.55.85.829 of ING 29.03.990 ten name van Oranjecomité Bleiswijk.

DTPH.
Designing your style

Een onvergetelijke indruk!
Maak een onvergetelijke indruk op uw
klanten. DTPH vertaalt uw identiteit en
persoonlijkheid op een creatieve en
professionele manier. Want uw imago
bepaalt uw commerciële waarde.
Kijk voor meer informatie op de website
www.dtp-hulp.nl.

U wilt uw klanten iets vertellen?
Of misschien uw relaties of medewerkers?

U wilt uw klanten iets vertellen? Of misschien uw relaties of medewerkers?
Mocca Communicatie & Coördinatie zorgt ervoor dat u gehoord,
gelezen en gezien wordt.

Uit je dak op het plein
Met ‘t Hoekje en Soccer Boys is het altijd feest, dus ook dit jaar. Om 13.00 trappen we
op het Gemeentehuisplein af met de muziek van DJ Boschto; om 15:00 uur knallen we
door met de enige echte Heineken-Live ‘Noah’! Dit jaar grootser en spectaculairder dan
ooit tevoren. Mede mogelijk gemaakt door 3B wonen, DJ Boschto en J&K Catering.
Zorg dat je erbij bent en maak dit wederom tot een onvergetelijke dag..

Met dank aan...
Het Oranjecomité Bleiswijk bedankt alle
winkeliers, sponsoren, vrijwilligers en
betrokken organisaties voor hun steun aan
de Bleiswijkse Oranjefeesten. Zonder uw
steun was dit mooie feest niet mogelijk
geweest! Bezoek onze website www.socb.nl

Oliebollen bij de Weidevogels
K.V. Weidevogels heeft als een van de
eerste activiteiten dit jaar natuurlijk de
verkoop van oliebollen op Koninginnedag.
Wilt u meer weten over de activiteiten?
www.weidevogels.nl kunt u alles lezen

Mocca produceert en coördineert schriftelijke en digitale communicatie,
geeft communicatieadvies, schrijft en redigeert teksten en
geeft schrijfworkshops en -trainingen.

Mocca Communicatie & Coördinatie zorgt
ervoor dat u gehoord, gelezen en gezien
wordt.

Surf naar www.mocca.nl of mail: bureau@mocca.nl.

Mocca produceert en coördineert
schriftelijke en digitale communicatie,
geeft communicatieadvies, schrijft en
redigeert teksten en geeft schrijfworkshops en -trainingen.
Surf naar www.mocca.nl
of mail: bureau@mocca.nl.
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Bleiswijk zingt Vaderlandse liederen op Koninginnedag
Op maandagavond 30 april a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur komt de Bleiswijkse
bevolking massaal bijeen in de Dorpskerk voor het zingen van Vaderlandse liederen.
Aan het programma wordt medewerking verleend door het Leeuwerikkoor o.l.v. Bram
van den Berg. Jan van den Bosch aan de piano. Verder werken mee: Evert Kraayenbos,
organist en Gerrit Glintmeijer, trompettist.
U komt toch ook op Koninginnedag? De Vrienden van de Dorpskerk heten u van harte
welkom. De kerkdeuren gaan om 18.30 uur open. De toegang is gratis.
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PROGRAMMA ORANJEFEESTEN 2012
21 april 2012
10:00 - 13:00

Bloemen- plantenmarkt

Kranenburgplein

28 april 2012
18:00 - 21:00
19:05 - 20:25
19:15 19:30

19:30 - 19:55
19:30 - 23:00
20:30
21:00
21:15 - 22:00

Oranjekraam/Oranjebazar
Gereformeerde Kerk
Optreden poppenkast
Kranenburgplein
Opening Oranjebazar
Dorpstraat/Kranenburgplein
Oplaten ballonnen
Kranenburgplein
(met een mooie prijs voor de
ballon die het verst komt)
Optreden poppenkast
Kranenburgplein
Kinderdisco Pecto’s
Jeugdsoos Pecto’s
(leeftijd: vanaf groep 7 en 8)
Optreden poppenkast
Kranenburgplein
Opstellen lampionoptocht
Kranenburgplein
Lampionoptocht
Route: Kranenburgplein/
(i.s.m. Crescendo)	Plaats , Groeneloper, Watertuin, Heemtuin, Terrastuin,
Groeneloper, Leeuwerikstraat, trottoir Mereldreef,
binnenplaats De Wielewaal,
Lijsterlaan, Emmastraat,
Van Waningstraat, Dorpstraat, Kranenburgplein
(eindpunt)

30 april 2011 Koninginnedag
07:00

Opbouw vrijmarkt	Dorpsstraat/Kerkstraat/
Plaats
08:00
Klokluiden
08:30
Oranjeontbijt
Gemeentehuisplein
	met heerlijke broodjes
(van Bakker Ammerlaan), koffie,
thee, chocomel en een gezellig muziekje
09:00
Start braderie/
Koninginnemarkt
Gemeentehuisplein
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09:30	Aubade in aanwezigheid van
burgemeester Ewald van Vliet
(m.m.v. Crescendo en de Scouting)
12:00 - 17:00 Disneydorp
Kranenburgplein
10:00 - 16:00 Historisch museum Bleiswijk Oudheidkamer, Dorpsstraat 5
10:00 - 18:00 Oranjebazar
Gereformeerde Kerk
13:00 - 18:00 Inloop gezellige middag	Zorgcentrum De Tuinen/De
Leeuwerik
13:00 - 19:00 	Feest op Gemeentehuisplein Gemeentehuisplein
met een optreden van
Noah/Heineken
(i.s.m. Soccer Boys)
13:30 - 17:00 Fietstocht	Startpunt: Oranjekar
Gemeentehuisplein…
13:30 - 17:00 Puzzelwandeltocht	Startpunt: Oranjekar
Gemeentehuisplein…
17:15
Trekking Oranjeloterij
Gereformeerde Kerk
19:30 - 23:00 Oranjebingo	Zorgcentrum De Tuinen/
De Leeuwerik
(deuren open 19:00 uur)

2 mei 2012 Bakker Ammerlaan Schoolvoetbaltoernooi
09:00 - 12:00
13:00 - 16:30

groep 3-4-5
groep 6-7-8

4 mei 2012 Dodenherdenking

19:30
Stille Tocht
19:58 - 20:02 Dodenherdenking
	(m.m.v. Scouting
en Leger des Heils)
20:02

wedstrijden gespeeld op velden
van Soccer Boys

Gemeentehuisplein
Gedenkplein

Kranslegging
Gedenkplein
- 21:30	Afsluitende bijeenkomst
Bestuurscentrum Bleiswijk
met een kopje koffie in
het bestuurscentrum Bleiswijk
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Een lekker ontbijtje

Bezoek het Historisch Museum

Het lekkerste ontbijt van het jaar vindt u
tijdens Koninginnedag op het plein voor het
gemeentehuis. Koffie, broodjes, optredens,
lange tafels en een hoop gezelligheid. Vanaf
8.30 uur en volledig gratis. Met dank aan
de sponsoren: Jumbo, Bakker Ammerlaan,
Slager de With en De KaaZaak Bleiswijk.

Heeft u het Historisch Museum van Bleiswijk wel
eens bezocht? Nee? Dan is Koninginnedag een
mooie gelegenheid. Het museum aan Dorpsstraat
5 is namelijk open tussen 10.00 en 16.00 uur.
U vindt er onder meer een mooi fotoarchief van
Bleiswijk. Meer informatie op www.ovmb.nl.

kaas, noten en lekkernijen

www.kaazaak.nl of
www.facebook.com/dekaazaak

Keurslagerij De With
Dorpsstraat 70
010 - 52 125 37

Plaats 9 2665 CM Bleiswijk
tel: 010-5248215

Tegen inlevering van deze
advertentie ontvangt u bij aankoop
van minimaal 500 gram kaas
naar keuze
250 gram vers gebrande pinda’s
cadeau!
www.dewith.keurslager.nl

Maximaal 1 bon per klant
geldig t/m 31 december 2012
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Programma Dodenherdenking

Wanneer de Vlag uit?

Op vrijdag 4 mei vindt de traditionele Dodenherdenking plaats. Om 19.30 uur start bij
het voormalig gemeentehuis start een stille tocht naar het Bleiswijkse oorlogsmonument
op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat. Daar wordt om 20.00 uur een minuut
stilte gehouden en worden kransen gelegd.
Aansluitend is er in het bestuurscentrum (in het voormalig gemeentehuis aan Dorpsstraat
3) een afsluitende bijeenkomst.

Wat een feestelijk gezicht, als op 30 april en 5 mei de Nederlandse driekleur wappert bij zo veel Bleiswijkse huizen en bedrijven. En wat indrukwekkend, al die vlaggen die halfstok hangen tijdens Dodenherdenking. Maar weet u wat de regels zijn
voor het uitsteken van de vlag? U mag de komende periode de Nederlandse vlag
uitsteken op de volgende dagen:
27 april:	Verjaardag van de Prins van Oranje: vlag met wimpel
30 april:	Koninginnedag: vlag met wimpel
4 mei:	Dodenherdenking: halfstok vlaggen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang
5 mei: Bevrijdingsdag

Volg de politie

De politie wenst u een gezellige
Koninginnedag toe. Wilt u voor,
tijdens, maar ook na 30 april op de
hoogte blijven van wat de Politie
Rotterdam-Rijnmond voor u doet?
Scan onderstaande QR-code met
uw smartphone of volg de politie op
twitter: @PolitieRR (ook te bereiken
via: http://twitter.com/#!/
politieRR).

Hazenweg 4
2665 CZ Bleiswijk
010-522 14 95
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Daar zijn Jan Klaassen
en Katrijn
Wie kent ze niet, Jan Klaassen en Katrijn? Op
Zaterdagavond 28 april zijn ze te zien tijdens een
poppenkastvoorstelling in het centrum. Maar er is
iets bijzonders met dat optreden. Want Jan Klaassen
en Katrijn zijn zelfs in levenden lijve te zien! Vanaf
19:05uur op het Kranenburgplein.

Hé, daar loopt Mickey!
Ook zo gek op Mickey Mouse en alle andere Disneyfiguren? Kom dan op Koninginnedag vanaf 12:00
uur naar het Kranenburgplein. Want daar vind je
Disney’s Kids Place. Met onder meer een Mickey
Mouse Knutseltafel, Disney-spelletjes, Disney-films
en Disney-huisjes.
Het Disney Kids Place zie je al van verre door zijn
kleurrijke omheining met daarop alle bekende
Disney figuren. Eenmaal in het
Disney Kidsplace vind je er leuke
wandspelletjes. Ook vind je hier
twee prachtige drie-dimensionale
huisjes waarop korte filmpjes te
zien zijn.
Je kunt er aan een grote Mickey
kleurtafel aan de slag. Naast
het kleuren en tekenen word je
geschminkt als één van je favoriete
Disney figuur.
Dus: trek je ouders mee naar
Disney’s Kids Place!
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Schop die bal!

Oproep aan standhouders
Oranjemarkt

Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk

Woensdag 2 mei vindt het jaarlijkse Bakker
Ammerlaan Schoolvoetbaltoernooi plaats
bij Soccer Boys. Wij bedanken hiervoor
de organisatie: Bakker Ammerlaan (voor
onder meer krentenbollen, bekers, vaantjes
en prijzen), Irado (voor de vuilnisbakken en
de aan- en afvoer van de bloemen), Soccer
Boys (financieel, inzet van vrijwilligers
en de gastvrijheid) en de EHBO (voor de
aanwezigheid en de behulpzaamheid).

Terrassen en kramen mogen dit jaar tot
19.00 uur geopend zijn. De standhouders
worden vriendelijk verzocht de rommel bij
vertrek op te ruimen: er staan diverse grote
containers waar u eventuele rommel in kwijt
kunt. Ook de handelaartjes op kleedjes wordt
verzocht alles netjes achter te laten en de niet
verkochte spullen mee naar huis te nemen of
in de containers te gooien.

Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk is een vereniging die een plezierige vrijetijdsbesteding
biedt aan jongeren in de leeftijd van 5 tot ca. 19 jaar. Daarvoor gebruiken we het spel van
‘Scouting’: het verkennen. Het buitenleven is daarbij erg belangrijk. We spelen en leren
in de natuur. Kinderen zijn op weg naar zelfstandigheid en de leiding van de verschillende
speltakken begeleiden de kinderen op hun eigen leeftijdsniveau door middel van het
samen spelen en leren. Lijkt het spel van scouting je wat? Kom gerust langs op een van
onze opkomsten. Ons clubhuis ‘De Craenenborgh’ vind je aan de Götzenhainsingel 5 te
Bleiswijk.

voor al uw drukwerk

Drukkerij NKB bv
Chr. Huygensstraat 15
2665 KX Bleiswijk
Postbus 62
2665 ZH Bleiswijk
Telefoon
010 521 51 55
Fax
010 521 89 02
E-mail
info@drukkerijnkb.nl
Internet
www.drukkerijnkb.nl

geeft kleur aan uw imago
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