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Koninginnedag in Pernis 
Koninginnedag 2012 wordt weer een bijzondere dag. Net als in 2009 bij de 
vreselijke gebeurtenissen in Apeldoorn, toen het feest voortijdig afgelast 
moest worden, zal het moeite kosten om écht te feesten. Deze keer is het 

een rampzalig ongeluk in Lech, waar Prins Friso tijdens de 
wintersportvakantie van de Koninklijke familie onder een lawine bedolven 
werd.  Wel, werd snel duidelijk dat de Koninklijke familie, ondanks alles, 

zo snel mogelijk de draad weer op wil pakken. De Werkgroep 
Koninginnedag Pernis is dus gewoon doorgegaan met de voorbereidingen, 
waarbij wij, samen met heel Nederland hopen dat er verbetering optreedt in 

de toestand van Prins Friso. 
 

Voor de organisatie van het Pernisse 
Koninginnedagfeest is veel geld 

nodig en gelukkig zijn er, ondanks 
de huidige financiële crisis nog 

steeds veel bedrijven, 
middenstanders en instellingen die 

ons steunen. Dat is ook wat dit 
grootste jaarlijkse volksfeest in 

Pernis verdient. Dat neemt niet weg 
dat het steeds moeilijker wordt om dit feest te organiseren maar dat komt 

dan voornamelijk door een gebrek aan vrijwilligers die de Werkgroep 
Koninginnedag willen versterken. De huidige vrijwilligers doen dit soms al 

tientallen jaren, worden soms al wat ouder en hebben dringend behoefte 
aan versterking en nieuw bloed aan wie t.z.t het stokje overgegeven kan 

worden. 
 

Als u, op uw manier een steentje bij wil dragen aan “Pernis viert feest”, 
laat het dan weten aan één van de werkgroepleden die deze keer de 

voorpagina van dit blad sieren en wier namen achterin dit blad staan. Info 
kunt u ook krijgen via n.kok1@chello.nl . 

 
Wij hebben, ondanks allerlei problemen en moeilijkheden ons best weer 

gedaan om een leuk en afwisselend programma samen te stellen. Er gebeurt 
van alles op verschillende plaatsen in het dorp waarover u alles leest in dit 

programmablad.  Aan u de rest. Zorg voor een vrolijk gezicht op 
Koninginnedag dan moet ook dit weer een mooi feest worden. 

 
Niko Kok (secretaris/coördinator Werkgroep Koninginnedag Pernis) 
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LR & PC Pernisse Ruitervereniging 
 

“Er staat een paard in de gang” was jaren geleden de titel van een 
populaire carnavalskraker. Zover komt het in Pernis nog nét niet maar veel 
Pernissers zijn verzot op paarden. De Pernisse Ruitervereniging is dan ook 

één van de meest bloeiende Pernisse Verenigingen. Ook op andere 
terreinen dragen de leden van dit hippische gezelschap hun steentje bij. Zo 

verzorgen zij al jaren de catering op het Arie den Arendplein bij het 
Koninginnedagfeest. Ook bij “Carols in Pernis” en bij het jaarlijkse 7 x 7 

voetbaltoernooi zijn zij onmisbaar aanwezig. 
 

Al vanaf de oprichting in 1978 was er op Koninginnedag een speciale 
wedstrijd. Sinds zij op Koninginnedag voor de catering zorgen wordt die 

wedstrijd op de zondag voorafgaand aan 30 april verreden. 
 

Nu dus op zondag 29 april, dan gaat om 10.00 uur de eerste dressuur 
combinatie van start. De wedstrijd wordt verreden en gejureerd door een 

jurylid van de KNHS en gaat om de Koninginnedag wisselbeker. De ruiters 
en amazones zijn leden van de Pernisse Ruitervereniging van alle 

leeftijden. De jongste zijn ca. tien jaar en rijden een, op hun leeftijd 
aangepaste proef. 

 
Het beloofd weer spannend 
en erg gezellig te worden. 

Publiek is van harte welkom 
bij dit begin van het 

Pernisse 
Koninginnedagfeest. Voor 
honger en dorst hoeft u niet 

te vrezen want daarin 
voorziet de super-de-luxe 

kantine waar het altijd gezellig napraten is. 
 

Komt u gerust eens langs om u te verbazen over de dressuurprestaties van 
de veelal jeugdige ruiters en amazones. Nieuwe leden zijn nog altijd 

welkom en krijgen les van deskundige en gediplomeerde  instructeurs en 
instructrices voor vriendelijke, niet commerciële prijzen. 

 
Info op de lesavonden op het verenigingsterrein Bakkersoordseweg 7 en via 

voorzitter Gerhard Kramer tel. 010-4385259 of via de website 
www.pernisseruiters.nl 
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Geraniummarkt 
 

Vanaf  09.00 uur kunt u weer terecht op het schoolplein om uw tuin van 
bloeiende planten te voorzien. 

Met een groot en gevarieerd assortiment staan deze keer de muzikanten van 
Muziekvereniging OBK voor u klaar om op deze manier het dorp “niet 
alleen” muzikaal op te fleuren. Ook uw voor- en achtertuin zijn hier blij 
mee. Daarnaast verheugd het instrumentenpotje van OBK zich op uw 

komst.  
 
 

    

    
    

VrijmarktVrijmarktVrijmarktVrijmarkt    
Natuurlijk weer een vrijmarkt in Pernis. Wat is er nu leuker dan al die 
overtollige spullen op Koninginnedag te verkopen. Een stukje van het plein 

voor de winkels aan de 
Boonstraat is vanaf  09.00 
uur voor u beschikbaar. U 
mag ook deze keer weer van 
alles verkopen. Alleen géén 
voedsel of drank want daar 
heeft u een vergunning voor 
nodig.  
 
Wij rekenen er wél op, dat u 
na afloop uw eventuele niet 
verkochte handel weer mee 

naar huis neemt en ook geen andere rommel achterlaat. Elk jaar zijn er jammer 
genoeg,  toch weer kooplui die daar anders over denken en ons met de troep 

laten zitten. Ook deze keer géén grabbeltonnen met papier en  zaagsel etc. want 
dat maakt een geweldige troep.



 6



Voor een hapje en een drankje op het Koninginnedagfeest  zorgen 
al jaren de geweldige vrijwilligers van de  

Pernisse Ruitervereniging. Bij hen kunt u in de  tent voor bijzonder 
vriendelijke 
Koninginnedagprijzen terecht als 

u dorst of honger 
hebt.  
 
Alcoholhoudende 

dranken vanaf 14.00 uur en 
niet onder 16 jaar !! 

 
 

Richard Dijkshoorn, van  
“Interpodia Sound” uit Wateringen 

zorgt dit jaar weer voor de techniek en de 
muziek vanuit de muziektent. Niet voor de 

eerste keer dus dat gaat allemaal goed 
komen. 







KoninginnedagmarktKoninginnedagmarktKoninginnedagmarktKoninginnedagmarkt    
Weer tal van kramen met allerlei aanbiedingen, goede doelen en nog 

veel meer. Het wordt vast weer 
erg druk en heel gezellig. Koopt 

u niets, dan bent u natuurlijk ook 
van harte welkom en kunt gratis 

en voor niets genieten van alle 
attracties en de feestelijke sfeer 

op het Arie den Arendplein. 
 

 
 

Voor foto’s van het Koninginnedagfeest kunt u terecht op 
www.koninginnedagpernis.nl  daar staan nu nog alle foto’s van vorig jaar 

maar snel na Koninginnedag, kunt u op deze website  de nieuwe foto’s 
bekijken. 
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*  O p t o c h t * 
Elk jaar trekt er op Koninginnedag een lange stoet verklede kinderen 
door het dorp. Er is dit jaar géén speciaal thema dus u mag zelf met 

uw creativiteit aan de 
gang. Maak er weer iets 
moois van.  Ga aan de 
slag om voor uw kind, 

kleinkind, neefje of 
nichtje een passende 

vermomming te 
fabriceren. Jaarlijks zien 

onze juryleden 
voorbeelden van héél veel 

creativiteit bij deze elk 
jaar terugkerende verkleedpartij. Natuurlijk zijn er ook deze keer 
weer mooie prijzen te verdienen in de verschillende categorieën.  

Om 09.30 uur vertrekt de stoet, deze keer voorafgegaan door 
Drumfanfare OBK uit Schiedam vanaf het O.B.K. gebouw bij het 

zwembad. Jaren geleden waren zij al eens hier bij de lampionoptocht.  
 

Bij het zwembad vindt u Lien ’t Hart en Karin Riethoff, bij hen moet 
u zich even melden en krijgt uw kind een nummertje, anders raken de 

juryleden in de war en komen ze er helemaal niet meer uit. 
Ook kan je hier bij Niko Kok (die met dat fototoestel) en anderen een 
kaart krijgen voor de Rabobank ballonnenwedstrijd, die kaart 

kan dan voor 11.00 uur ingevuld, op het plein ingeleverd worden. 
De route is (onder voorbehoud): 

 

Start bij het zwembad aan de Ring, dan……. Sagiusstraat, 
Boonstraat, Den Brommertstraat, Vrijlandtstraat, Vermaetweg, Ring, 
Schout Eeuwoutstraat, Cremerstraat, Murraystraat, Burg. v. Esstraat, 

Schuytstraat, Burg. Verduynstraat, Burg. Beyenstraat, 
Velsenaerstraat (Havenlicht), Burg. Verduynstraat, G.A. 

Soetemanweg, Van Beyemontsingel, Ring, Verheulstraat, G.A. 
Soetemanweg, Corn. v. Dijckstraat,  Arie den Arendplein 

 

Prijsuitreiking om ca. 15.45 uur in de muziektent  
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Pastoriedijk 103 – 3195 HA Pernis 
Voor info en/of afspraak  

tel. 010-4385231 of 0620-484994 
Gecertificeerd voor diabeet- 
reumavoet en podologische 

technieken etc. 
 
 
 

 
Stichting Rotterdams Comité 
ter Behartiging van Nationale 

Belangen 
 
 

 
 

Stichting Bevordering van 
Volkskracht 

 
 

 
 
 

 
Burg. v. Esstraat 75 3195 AB Pernis 010-4169211 

www.gebr-verschoor.nl 
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Zeemanskoor “OVERAL” 
Een Show-en Amusementskoor uit de kust- duin- en bollenstreek. 

 
Uit Noordwijk komen zij en het koor werd op 23 april 2003 

opgericht door een aantal enthousiaste ex-marinemannen uit diverse 
dienstvakken van de Koninklijke Marine, Marine Luchtvaartdienst 
en het Korps Mariniers, aangevuld met een aantal burgers die de 

Koninklijke Marine 
en de zee een warm 

hart toedragen.  
De naam “Overal 

slaat op het signaal 
dat door de 

hoornblazer van de 
wacht ’s ochtends 
om zeven uur werd 

geblazen. Dat betekend “Uit de veren” ofwel “OPSTAAN”. Het koor 
bestaat uit 27 zangers, drie accordeonisten, drummer, 

pedalsteelgitarist, gitarist, klarinettist, percussie, geluidsman en een 
basgitarist.  

 
De muzikale leiding is in 

handen van basgitarist Henk 
Brinks. Het repertoire bestaat 
uit oude en nieuwe liederen, 

waaronder ook Engelse, 
Duitse,. Maleise en 

Spaanstalige songs. Sommige 
liederen zijn heel oud en die 

zult u zeker herkennen. Op Koninginnedag treden zij 

twee keer op, om 10.30 uur en nogmaals om 
11.15 uur.  Zorg dus dat u op die tijd op het  

Arie den Arendplein bent.  
 

www.zeemanskooroveral.com   
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Poppenkast – POPS 
 

Speciaal voor de kinderen van 4 tot 10 jaar  
 

Uit Vlissingen komt op Koninginnedag naar Pernis  
“Poppenkast-Pops” 

Met een speciale voorstelling waar alle kinderen van zullen genieten. 
Anne-Rose, de poppenkastbaas is bekend door het hele land en ook 

Belgische kinderen genieten regelmatig van haar voorstellingen. 

 
Kinderen worden actief bij de voorstellingen betrokken en dat 

maakt het allemaal nog leuker.  

Om 11.00 uur op het schoolplein !!!!  
 

Als je terugkomt van de optocht moet 
je dus gelijk door naar het schoolplein 

! 
Na afloop van de voorstelling is er ook 

nog een verassing. 
  

 
 

www.poppenkast-pops.nl 
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Rabobank Ballonnenwedstrijd 
Kaarten voor de ballonnenwedstrijd krijg je op het Arie den Arendplein of 
bij de optocht die om 09.30 uur begint bij het Zwembad. Daar 

zie je Niko Kok (die met dat fototoestel), Jan van Kampen, 
Karin Riethoff en Lien ‘t Hart. Lever de ingevulde kaart in op 
het plein bij Jan Vijfvinkel, Koos Olk, Jan van Kampen, of een 

van hun medewerkers. 
Zij hangen jouw kaartje aan een 

Rabobank-ballon en als alle kaarten 
ingevuld en de ballonnen gevuld 

zijn met helium, gaan ze om ca. 
11.00 uur allemaal tegelijk de 

lucht in. De eigenaar van de ballon 
die de grootste afstand afgelegd 

heeft, krijgt dankzij de Rabobank 
weer een  mooie prijs, een foto in de krant en eeuwige roem.  

Als de wind goed staat kunnen de ballonnen zelfs in Duitsland, België of 
misschien wel in Engeland terechtkomen, we zijn benieuwd ! 

De uitslag is op 31 mei bekend. 
 
 

Het Havenlicht 
 

Koninginnedag wordt ook altijd bij onze senioren in Het Havenlicht 
gevierd en dan krijgen de Havenlicht bewoners van de Werkgroep 

Koninginnedag,  altijd 
Oranjegebak en een vloeibare 

versnapering (met dank aan onze 
sponsors)  aangeboden, dit  ter 

verhoging van de feestvreugde en 
om een toast op de Koningin uit te 

brengen.   
 

Deze keer wordt het feestje om 10.30 uur ook opgeluisterd door 

De Schouwspelers 
met 

“De Bonte Dinsdagavondtrein” 
een reis in het verleden met Pernisse artiesten 
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GymnastiekverenigingGymnastiekverenigingGymnastiekverenigingGymnastiekvereniging    
TurnlustTurnlustTurnlustTurnlust    

 
Turnlust is opgericht op 6 oktober 1936 en is aangesloten bij de 

KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Op het 
programma staan o.a. Turnen, 

Springen, Heren Trim, 
Badminton, Conditietraining, Tae 

Bo, Kleutergym en nog veel 
meer. Informatie over de lessen 

en tijden treft u aan op 
www.turnlustpernis.nl 

 
 

Om 13.30 uur kunt u weer genieten van een 
spectaculaire demonstratie op de lange mat  van 

deze (bijna) topsporters. 
U hoeft dus niet naar een “dure” sportschool, ook 

bij Turnlust kunt u gezond bewegen, het is dichtbij huis en nog 
gezellig ook. 

    

Toneelvereniging Toneelvereniging Toneelvereniging Toneelvereniging     

De SchouwspelersDe SchouwspelersDe SchouwspelersDe Schouwspelers    
    

The Blues Brothers 
                              Van 14.45 tot 15.30 uur 

 
Kom u verbazen en swing mee met The Blues Brothers. Net uit de 

gevangenis hebben Jake & Elwood hun 
oude band weer samengesteld.  
 
Speciaal ingevlogen uit Chicago komen 
zij het Pernisse Koninginnedagfeest op 
luisteren.  
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Stichting O udheidkam er P ern isStichting O udheidkam er P ern isStichting O udheidkam er P ern isStichting O udheidkam er P ern is     
    

K oninginnedag K oninginnedag K oninginnedag K oninginnedag 30 april 201230 april 201230 april 201230 april 2012     
O pening  n ieuw e tentoonstellingO pening  n ieuw e tentoonstellingO pening  n ieuw e tentoonstellingO pening  n ieuw e tentoonstelling     

“O V E R  H E R E N B O E R E N  “O V E R  H E R E N B O E R E N  “O V E R  H E R E N B O E R E N  “O V E R  H E R E N B O E R E N      
                                E N  PR IK K E N B IJTE R S”                                E N  PR IK K E N B IJTE R S”                                E N  PR IK K E N B IJTE R S”                                E N  PR IK K E N B IJTE R S”    

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

E en tentoonstelling over A rm  en  R ijk, m et veel foto’s van 
verdw enen boerderijen , arbeiders- en  vissersw oningen. 

H oe gezinnen leefden in  Pernis 

    M useum w oningM useum w oningM useum w oningM useum w oning  

“R O O M B O T E R  O F  ST R O O P JE SV E T“R O O M B O T E R  O F  ST R O O P JE SV E T“R O O M B O T E R  O F  ST R O O P JE SV E T“R O O M B O T E R  O F  ST R O O P JE SV E T     
E en tentoonstelling w aar het standsverschil getoond w ordt. 

U  bent van harte w elkom  
    

K oninginnedag geopend  van  12 .00  tot 17 .00  uurK oninginnedag geopend  van  12 .00  tot 17 .00  uurK oninginnedag geopend  van  12 .00  tot 17 .00  uurK oninginnedag geopend  van  12 .00  tot 17 .00  uur     
P astoried ijk  399/401 P ern is. T oegang gratis, traplift aanw ezig .P astoried ijk  399/401 P ern is. T oegang gratis, traplift aanw ezig .P astoried ijk  399/401 P ern is. T oegang gratis, traplift aanw ezig .P astoried ijk  399/401 P ern is. T oegang gratis, traplift aanw ezig .     
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Tjiko de Ballonnenclown 
 

Een niet meer weg te denken gast op het Pernisse Koninginnedagfeest is 
Tjiko de Ballonnenclown. Natuurlijk is hij er dit jaar 
ook weer. Vanaf 12.00 uur wandelt  hij over het plein 
om zijn kunsten te vertonen. We weten ondertussen 
dat hij niet al te snugger (nou ja !!) is maar wél erg 

aardig. 
 
 

Van zijn ballonnen 
maakt hij van alles zoals 
dieren, vogels, bloemen 

en nog veel meer en 
omdat hij al die 

kunstwerken niet mee 
naar huis kan nemen, 

deelt hij ze ook nog uit 
!!!!!!!!!! 

 
 

Van 12.00 uur tot 15.00 uur wandelt Tjiko rond in 
Pernis, op het plein bij de muziektent 

 
 

Bij elk kinderfeestBij elk kinderfeestBij elk kinderfeestBij elk kinderfeest    
Moet  Tjiko  zijn Moet  Tjiko  zijn Moet  Tjiko  zijn Moet  Tjiko  zijn 
geweest !geweest !geweest !geweest !    

    
    
    
    
    

 

Tjiko treedt heel vaak op bij winkelopeningen, braderieën, attractieparken, 
jaarmarkten, kinderfeestjes en bij allerlei promotieactiviteiten.     

www.tjikoskindershow.nl 
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Brandweer 
 

 

 
 
 

Al flink wat jaren is de 
brandweer op Koninginnedag 

een grote trekpleister voor 
jeugdige Pernissers. Vorig jaar 
zelfs ook voor burgemeester 

Ahmed Aboutaleb. Ook deze keer zijn ze weer present en staan er 
ongetwijfeld weer rijen kinderen die ook wel eens met een brandslang 
willen spuiten. Je krijgt weer de kans om een brandweerauto van héél 

dichtbij te bekijken en bovendien kan je met de hulp van een echte 
brandweerman zelf spuiten. Plv. commandant Jan Mangelaars en zijn 
manschappen van de kazerne naast het 

Metrostation in Hoogvliet, hebben beloofd 
weer veel spuitspelletjes mee te nemen.  

 
Je kunt ze op Koninginnedag vinden op de 

korte kant van de Willem Weijssingel, 
tegenover de Rabobank.  

Deze brandweermannen en 
vrouwen zijn vrijwilligers die naast 
hun brandweerwerk ook nog een 
andere baan hebben. Zij zijn op 

Koninginnedag gewoon in dienst 
en als er ergens brand uitbreekt zijn 

ze verdwenen.  De Werkgroep 
Koninginnedag Pernis is erg blij 
dat deze spuitgasten, “vrijwillig” 
op Koninginnedag naar Pernis 

willen komen. Gelukkig vinden zij het zelf ook leuk op het Pernisse 
Koninginnedagfeest. 
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Kampioenen  gezocht !! 
 

Een combinatie van twee populaire sporten.  
Voetbal en Darten.  

Het is de bedoeling dat de deelnemers zoveel mogelijk punten scoren 
door de ballen in het voetbal-dartspel te 

schieten ben je 10 jaar of ouder dan kan je 

vanaf ca. 11.30 uur proberen het 
record te verbeteren op dit, maar liefst vijf 
meter hoge spel. Voor de winnaars zijn er 

natuurlijk mooie prijzen.  

Prijsuitreiking om ca. 15.45 uur 
in de Muziektent  

Natuurlijk mogen ook de ouderen onder 
ons (mannen & vrouwen) proberen om Feyenoorder John Guidetti en 
Raymond van Barneveld (Barney) te evenaren. Dus…., wie durft het 

aan? De leiding is in handen van scheidsrechter Jan Vijfvinkel. 
……………………………………………………………………….. 

Vrijheidsdressuur 
Om 12.15 uur geeft Henke Karelse uit Rockanje samen met 

haar pony Spongebob een spectaculaire demonstratie 
vrijheidsdressuur op het grasveld aan de Boonstraat. In de 

vrijheidsdressuur vertonen ruiter en paard circuskunsten waar u van 
versteld zal staan. 

 
 
 

……..  Zorg dat je dit niet mist !!!!!!  ……. 
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Muziekvereniging 
Oefening Baart Kunst 

**Oranjeconcert** 
 

Muziek in Pernis, dát betekend natuurlijk O.B.K.  ’s Middags kunt u weer 
genieten van het Oranjeconcert. Op een druk en gezellig Arie den 

Arendplein wordt er dan weer volop gemusiceerd.  
Aanvang 13.00 uur en, na een korte pauze nogmaals om 14.00 uur. 

Het geheel staat onder leiding van voorzitter Cor Verschoor. 
 

Speciaal voor Koninginnedag is er een feestelijk repertoire ingestudeerd 
waar u van zult 

genieten.  

In de pauze 
ziet u een 

demonstratie 
van Turnlust. 

 
Ook deze 

Koninginnedag 
géén dure 

entreekaartjes  in de 
voorverkoop en u 
hoeft ook niet te 

                                                                                        reserveren.  
De toegang tot dit, voor alle Pernissers bestemde concert  is ook deze 

keer weer geheel gratis. 
 

Zorg dus dat u om 13.00 uur op het Arie den 
Arendplein bent. 

 
O.B.K., bestaande uit het amusementsorkest, de 

malletband en het dweilorkest, is altijd op zoek naar 
gezellige en enthousiaste nieuwe leden. 

 Neem voor info eens een kijkje op: 
 
 www.obkpernis.nl  
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Rabobank Pernis 
Boonstraat 21 – Pernis 
www.rabobank.nl 

 

DeltaPort Donatiefonds 
 

 
Ziet u alles nog wel helder? 

Kom langs bij Jan Lucas 
Optiek  voor een gratis 

oogmeting. 
 

Strawinskiplein17, Rhoon – 010-501 25 30 – www.janlucasoptiek.nl 
 

 
 
 
 
 

www.exxonmobil.com 
 

    

C. van Vugt Hoogvliet b.v. 
Nieuwe Langeweg 30 
3194 DB Hoogvliet-rt 
010-4721855 
    

    

    
RollsRollsRollsRolls----Royce Marine Benelux B.V. Royce Marine Benelux B.V. Royce Marine Benelux B.V. Royce Marine Benelux B.V. ---- Pernis Pernis Pernis Pernis    
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 Voetbal op de Madroel  Voetbal op de Madroel  Voetbal op de Madroel  Voetbal op de Madroel     
 

Elk jaar op Koninginnedag gebeurt het weer. Maar bij het ter perse 
gaan van dit blad werd er nog druk gezocht naar een geschikte 

tegenstander. 
 

Houdt dus de website www.vvpernis.nl in 
de gaten want waarschijnlijk gaat er toch 

wel gevoetbald worden. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nachtfeest bij het JAP 
Als vanouds organiseert Jongeren Accommodatie Pernis (JAP) weer 
een activiteit tijdens de nacht voorafgaand aan Koninginnedag. 

Het Koninginnefeest 
begint om 01.00 uur en 

duurt tot minimaal 
07.00 uur. Naast muziek 
en een lichtshow wordt 
een doorlopend buffet 

geserveerd door 
beheerder/kok Fifi. De 
toegang en het buffet is 

gratis. 
De begeleiding van de 

festiviteit is in handen van Aad Groenewegen. 
Op zondag 29 april is het JAP gesloten.  

Voor uitgebreide info over de JAP-activiteiten moet je eens een 
kijkje nemen op www.jongerenpernis.tk 
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EHBO Vereniging Pernis 
De hele dag op het plein bij de muziektent aanwezig 
Inl. Mevr. M van Eijk – Burg. Van Esstraat 186 – Tel.010-4166650 

 

Bloemsierkunst Dorpmans 

Burg. Van Esstraat 122 
Tel. 010-4162150 

Alle bloemen op Koninginnedag komen bij Dorpmans 

vandaan 

 

� 

DE VISSER METAALRECYCLING 
In- en verkoop van alle ferro en non-ferrometalen 
Deijffelbroekselaan 59 – 3195 GS Pernis 
tel. 010-4720804  -  0614-226553 – devisser.1@12move.nl 
 

 
 

Beluga AdventuresBeluga AdventuresBeluga AdventuresBeluga Adventures    
Reizen naar Noord- en Zuidpool 

Van Byemontsingel 3 - 3195 TA Pernis-rt 
010-295 01 26      info@belugareizen.nl  

www.belugareizen.nl 
 
 

Hotel-Café De Herbergh 
Pastoriedijk 1-3195 HA Pernis-rt 
tel. 010-4162380 
info@deherbergh.eu - www.deherbergh.nl 

Al gezellig sinds 1920Al gezellig sinds 1920Al gezellig sinds 1920Al gezellig sinds 1920 
 

 

Banketbakkerij Dekker 
G.A. Soetemanweg 73 - Pernis 
010-4163324 
www.banketbakkerijdekker.nl  
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Arnhemseweg 2-6              2994 LA Barendrecht 

tel. 0180-611.734                                                  www.de-bondt.nl 

Inschrijfstrook “Pernis got Talent” 
 
Naam deelnemer(s)                                                               Leeftijd  
………………………………………………………………         ………. 
………………………………………………………………         ………. 
………………………………………………………………         .……… 
………………………………………………………………         ………. 
………………………………………………………………         .……… 
………………………………………………………………         ………. 
 
Contactadres:……………………………………….……………… 
……………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………….. 
Naam van de groep of artiest:……………………………………….
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
Titel van het 
nummer/activiteit: ………………………………………………. 
………………………………………………………………………... 
 
Inleveren tot ca. één (1) week voor Koninginnedag (met e.v.t een 
CD) bij Johan Verberne – Verheulstraat 82 – tel. 010-4160385 

 
(Overschrijven of kopiëren van deze inschrijf-pagina mag ook !) 
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Shell Pernis 
www.shell.com 

Shell Nederland Raffinaderij Pernis  
 

 
WOONBRON HOOGVLIET 

Kinheim 15   3191 EG Hoogvliet 

Tel. 010-2311311 

www.woonbron.nl 

 
 

Voor een complete voetverzorging 
Ria Troost-Groenendijk 

Pedicure 
Ook voor diabetis, reuma en voetreflexmassage 
Schout Eeuwoutstraat 32 - 3195 VZ Pernis-rt 

tel. 010-4380378 
 

 

Sigarenmagazijn & Cadeaushop 

 ’t Hoekje 
(ook Postagentschap) 

Burg. van Esstraat 141 – 3195 AC Pernis 
 

 
 
PLUS Noordzij – Pernis 
G.A. Soetemanweg 97 - Pernis 
010-4161031 

 

Praktijk voor Fysiotherapie 
Boonstraat 5  -  Pernis 
010-4163847 
www.fysiopernis.nl  
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Om 16.00 uur staat voor u in de muziektent   

M-SESSION 
Een verassing voor u dit jaar. Van ca. 16.00 uur tot 17.45 uur  treedt  

voor u op “M-Session” Een leuke all-round cover- en 
amusements

band uit 
Gouda met 

drie 
zangeressen. 
Zij hebben 

een 
uitgebreid 

repertoire van de jaren zestig tot nu. Van 
disco, rock, pop tot country en 

Nederlands talig. 
 

Voorafgaand aan  “Pernis got Talent” dus…. 

FEEST MET  “M – SESSION” 

 

 
 
Hoefsmidstraat 41 
Hoogvliet – Gadering 
010-2310908 
www.advocatenkantoordelgado.nl 

 
 

PetCare Totaal 
Pernisser Molenweg 1 - Pernis 
06-40408072 
www.petcaretotaal.nl  
 

Totale verzorging voor uw huisdier ! 
Vakantie- en dagopvang, uitlaatservice, inentingen en nog veel 

meer    
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    “Pernis got Talent”“Pernis got Talent”“Pernis got Talent”“Pernis got Talent” 

Talentvol Pernis kan weer gaan oefenen voor een optreden voor een groot 
publiek. We zijn niet alléén op zoek naar zangers of zangeressen (mag 

natuurlijk wel) maar iedereen met een bijzonder talent mag meedoen en 
moet zich zeker aanmelden.  Je bespeeld bijvoorbeeld een 

muziekinstrument of kan heel goed jongleren, goochelen of iets anders. 
Alle talenten (je kan het zo gek niet bedenken) zijn welkom. Je hebt nog 
een paar weken de tijd om te oefenen en inschrijven doe je met de bon, 

elders in dit blad. Die moet je inleveren bij Johan Verberne. 

**Aanvang 18.00 uur** 
De jury bestaat uit een aantal Pernisse prominenten; 

• Tineke Reicher: hoofd afdeling Burgerzaken & Ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand. 

• Gerda Kok:  voorzitter 
van de Werkgroep 
Koninginnedag Pernis en 
secretaris/penningmeester 
van de “Stichting Carols in 
Pernis” . Zij zingt in het 
Smartlappenkoor Tranen 
met Tuiten en kreeg ook 
ooit eens de Pernisse 
Vrijwilligersprijs 

• Corrie Sterrenburg:  Zingt ook bij Tranen met Tuiten en is 
voorzitter van de Stichting Carols in Pernis. 

•  

“Pernis got Talent” wordt gepresenteerd door, hoe kan het anders, 

 Johan Verberne  
 Johan is een doorgewinterde muzikant, artiest en ook nog politicus. 

Bij Johan Verberne moet je de inschrijfstrook inleveren. 
 

Als je muziek nodig hebt bij jouw act dan moet je in elk geval een 
originele CD (dus géén kopie), met het nummer meenemen, vooral 

i.v.m. de geluidskwaliteit. 
 

Inschrijfstrook inleveren tot ca. één week voor Koninginnedag bij Johan 
Verberne, Verheulstraat 82,  tel. 010-4160385 
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Apotheek Pernis 
Burg. van Esstraat 25 
3195 AA Pernis-rt 
tel. 010-4162157 
www.apotheekpernis.nl 
 
 

G.A. Soetemanweg 71 
3195 TC Pernis 
010-4385855 
www.bergwerff.keurslager.nl 

 

Rijwiel & Bromfietshandel De Ruiter 
Burg. v. Esstraat 140 
3195 AJ Pernis 
010-4162535 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

Als het feest op het  
Arie den Arendplein afgelopen is ?? 

 

“Rijnmond	Country	Dancers”	
	

Dan is er nog een groot Oranjefeest in Het 
Zweetdruppeltje bij  de Speeltuinvereniging Pernis.  

 

Daar kunt u van 20.00 uur tot 23.00 uur terecht voor 
een gezellig feest met de  

“Rijnmond Country Dancers” 
 

De entreeprijs bedraagt € 2,50 en u heeft de garantie dat het een 
leuke avond wordt. Voor de vele liefhebbers van Country muziek in 
Pernis maar, ook als u eens kennis wilt maken met de R.C.D., een 

aanrader. 
Voor info: www.svpernis.punt.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Koninginnenacht 2012 
De één gaat brommen, de ander wil graag slapen… 

• Het is alleen toegestaan om met een bromfiets tussen 
04.00 uur en 06.00 uur, zonder uitlaat over de 
openbare weg te rijden. Buiten deze uren wordt het 
rondrijden zonder uitlaat niet getolereerd. 

• Alle wettelijke verkeersregels dienen nageleefd te 
worden. 

• Bij aanhouding dient een geldig identiteits-kenteken- en 
verzekeringsbewijs getoond te kunnen worden. 

• Indien men zich niet aan bovengenoemde regels houdt 
kan de bromfiets in beslag genomen worden. 

• Er mogen geen vernielingen worden gepleegd. 
• Er mogen geen vuurtjes gestookt worden. 
Laten we er met elkaar een gezellige Koninginnenacht en –dag 

van maken. 
De regels zijn in overleg opgesteld door de Politie Rotterdam 

Rijnmond en het Bestuur van de Deelgemeente Pernis 
 

Pony-rijden 
 

Dankzij de medewerking van wat leden van de Pernisse Ruitervereniging 
krijgen kinderen de kans om een ritje te maken op de rug van een échte 

pony. Speciaal voor cowboys en 
amazones in-spe, een geweldige 

ervaring. De leden stellen hun eigen, 
supermakke pony’s beschikbaar 

voor dit evenement. 
Dat gaat gebeuren op het grasveld 

aan de Boonstraat. 
 

Van 13.00 tot 14.00 uur kan 
je daar terecht.  

 

Voor info over de Pernisse Ruitervereniging 
zie www.pernisseruiters.nl 

of kom eens langs op het verenigingsterrein.  
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Medewerk(st)ers 
 

Het feest werd ook deze keer voorbereid en georganiseerd door de: 
 

 “Werkgroep Koninginnedag Pernis” 
Dat zijn o.a.:  
 
Gerda Kok -voorzitter 
Jan van Kampen -penningmeester 
Niko Kok -secretaris, coördinatie 

                   & redactie  
 
en ook: 
 

 

 
Verder werken mee: 
 
Johan Verberne 
Tineke Reicher 
Jan Willem v. Kampen 
 
 
Medewerkers Stadstoezicht 

Cor van Aalst 
Marco v.d. Have 
 
 

Vrijwillige 
Brandweer Hoogvliet 

Johan Sterrenburg 
Marcel Kok 
 
 
 
Politie Pernis 

 
Met dank aan C.B.S. Het Waterschip de sponsors en alle bewoners 

rondom het Arie den Arendplein 
 

En natuurlijk ook de vele andere, zeer gewaardeerde vrijwilligers zoals o.a. 
de leden en aanhang van de verschillende deelnemende verenigingen. 

 
 
Redactie, layout & div. foto’s Niko C.M. Kok (met dank aan andere fotografen)   

 Drukwerk: Drukkerij De Bondt - Barendrecht 
Redactieadres - Sagiusstraat 22  Pernis 

www.koninginnedagpernis.nl  

Koos Olk 
Lien ‘t Hart 
Corrie Sterrenburg 
Jan Vijfvinkel 
Karin Riethoff 
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PROGRAMMA KONINGINNEDAG 

PERNIS – 2012 
 

29 april 10.00 u -Dressuurwedstrijd bij de Pernisse Ruitervereniging 
   
30 april 01.00 u -Feest bij het JAP – Oud Pernisseweg 
 09.00 u -Geraniummarkt t.b.v. Muziekverereniging O.B.K. 
  -Vrijmarkt  & Koninginnedagmarkt 
 09.30 u -Optocht, start bij het zwembad met Drumfanfare 

                                                            OBK-Schiedam 
 10.30 u -De Schouwspelers met de “Bonte 

                         Dinsdagavondtrein” in Het Havenlicht 
 10.30 u -Springkussen / Treintje / Draaimolen 
  -Meedoen met de Gezamenlijke Brandweer 
 10.30 u -Zeemanskoor “ Overal” uit Noordwijk 
 11.00 u -Poppenkastvoorstelling op het Schoolplein 
 11.00 u -Oplaten ballonnen Rabobank ballonnenwedstrijd 
 11.15 u -Zeemanskoor “Overal” uit Noordwijk 
 11.30 u -Voetbal-Dartspel 
 12.00 u -Tjiko de Ballonnenclown van 12.00 tot 15.00 u. 
 12.00 u -Opening nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer 

     “Over Herenboeren & Prikkebijters” en in de 
              museumwoning “Roomboter of Stroopjesvet” 

 12.15 u -Demonstratie vrijheidsdressuur, Henke Karelse en  
                                            Spongebop op het grasveld 

 13.00 u -Ponyrijden op het grasveld m.m.v. de PRV 
 13.00 u -Oranjeconcert van O.B.K. 
 13.30 u. -Demonstratie Turnlust. 
 14.00 u -Oranjeconcert van O.B.K. 
 14.30 u -Voetballen op De Madroel na afloop van de wedstrijd 

                                   life muziek (onder voorbehoud) 
 14.45 u -De Schouwspelers met “The Blues Brothers” 
 15.45 u -Prijsuitreiking Optocht & Voetbal-Dartspel 
 16.00 u -Optreden van M-Session 
 18.00 u -“Pernis got Talent”, aansluitend prijsuitreiking 
          ca. 19.00 u -Einde feestelijkheden op het plein 
 20.00 u -Oranjebal bij de Rijnmond Country Dancers in  

                                                  Het Zweetdruppeltje 
 


