voor de laatste keer

Koninginnedag 2013

Metdankaanonzesponsors
Commissie Welzijn

Fa. Steenhoven
Garage & Takelbedrijven B.V.
Pastoriedijk 66 – tel. 010010-4162622

Prins Willemstraat 2 – 2991 BS Barendrecht – tel. 0180-612735

Metaalhandel W. Ketting & Zn B.V.
Bakkersoordsekade 4-16 tel. 010-4169296
InIn- & verkoop van alle metalen

Stichting Rotterdams Comité
ter Behartiging van Nationale
Belangen
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De laatste Koninginnedag in Pernis
U heeft het allemaal al via de media vernomen. H.M. Koningin Beatrix
neemt vandaag afscheid en wordt opgevolgd door haar zoon Kroonprins
Willem-Alexander. Vanaf volgend jaar wordt het dus Koningsdag en dat
zal gevierd worden op 27 april. De verjaardag van dan, Koning WillemAlexander. In 2014 wordt dat echter op 26 april omdat 27 april op zondag
valt. Zonder twijfel zal in de toekomst ook Koningsdag in Pernis uitgebreid
gevierd worden.
Op deze allerlaatste Koninginnedag heeft de Werkgroep Koninginnedag
Pernis weer haar uiterste best gedaan. Wij hebben een programma voor dit
traditionele volksfeest
samengesteld waarin elke
Pernisser wel iets van zijn
gading kan vinden. Om u
ook niets te laten missen van
de gebeurtenissen in 020
waar de troonswisseling
plaats vindt, proberen wij
een groot beeldscherm op
het plein te plaatsen. Er is
dus geen enkele reden om
thuis te blijven !!
Om het feest wat extra
luister bij te zetten treedt er vandaag naast alle andere attracties een
bekende Pernisse zangeres voor u op en heeft de Pernisse Oudheidkamer
zelfs een extra tentoonstelling rondom de troonswisseling ingericht.
Het wordt kortom, weer een bijzondere dag. Dat zou niet mogelijk zijn
zonder de financiële steun van het bedrijfsleven en de middenstand. Die wij
daarvoor niet genoeg kunnen bedanken.
Met volgend jaar de 1e Koningsdag in het vooruitzicht heeft de werkgroep,
die bestaat uit “onbezoldigde” vrijwilligers dringend behoefte aan nieuwe
leden. U wordt beloond met lof en ook kritiek want u doet het nooit goed!!
Toch is het de moeite waard om op deze manier iets voor Pernis te
betekenen !
Tenslotte, zorg voor een goed humeur en een vrolijk gezicht, dan gaan wij
er met z’n allen weer een mooi feest van maken.

Niko Kok (secretaris/coördinator Werkgroep Koninginnedag Pernis
www.koninginnedagpernis.nl
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LR & PC Pernisse Ruitervereniging
Al vanaf de oprichting in 1978 was er op Koninginnedag een speciale
wedstrijd bij de Pernisse Ruitervereniging. Sinds zij op Koninginnedag
voor de catering op het Arie den Arendplein zorgen wordt die wedstrijd op
de zondag voorafgaand aan 30 april verreden.
Nu dus op zondag 28 april, dan gaat om 10.00 uur de eerste dressuur
combinatie van start. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën van 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
dressuurpre
staties van
de veelal
jeugdige
ruiters en
amazones.
Nieuwe leden zijn nog altijd welkom en krijgen e.v.t les op de
verenigingspony’s van deskundige en gediplomeerde instructeurs en
instructrices en dat voor vriendelijke, niet commerciële prijzen.
Info op de lesavonden op het verenigingsterrein Bakkersoordseweg 7 en via
voorzitter Gerhard Kramer tel. 010-4385259 en via de website, ook voor
alle andere verenigingsactiviteiten www.pernisseruiters.nl
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Geraniummarkt
Vanaf

09.00 uur kunt u weer terecht op het schoolplein om uw tuin van

prachtige bloeiende voorjaars- en
zomerplanten te voorzien.
Met een groot en gevarieerd
assortiment voor vriendelijke prijzen
staan 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
dolblij mee.
Met planten van OBK kan de tuinkeuringscommissie
niet meer om u heen en valt u dit jaar zeker in de
prijzen! Daarnaast verheugd het instrumentenpotje van
OBK zich op uw komst.

Vrijmarkt
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.
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Ze zijn onmisbaar op het Pernisse Koninginnedagfeest
De vrijwilligers van de Pernisse Ruitervereniging die voor de
catering zorgen. Voor een hapje en een drankje kunt u bij hen
terecht. U hoeft dus niet naar huis als u honger of dorst heeft want
voor vriendelijke Koninginnedagprijzen kunt u ook op het Arie den
Arendplein aan uw trekken komen.

Alcoholhoudende dranken vanaf 14.00 uur en
niet onder 16 jaar !!

…………………………….
Richard Dijkshoorn, van
“Interpodia Sound” uit Wateringen
zorgt ook dit jaar weer voor de techniek en
de muziek vanuit de muziektent. Niet voor
de eerste keer dus dat gaat allemaal goed
komen.




Koninginnedagmarkt
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. Dit jaar…., het zal geen verassing zijn, is het thema de
troonswisseling. Wij verwachten dus héél veel koningen en
koninginnen, prinsen en prinsessen maar ook lakeien, hofnarren,
hofdames en alles wat er nog meer in het rond loopt. 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 vanaf het OBK gebouw
bij het zwembad. Deze keer voorafgegaan door de Jong Euroband uit
Rotterdam. Zij waren hier ook toen Sint Nicolaas arriveerde.
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 11.15 uur ingevuld, op het plein ingeleverd worden.
De route is (onder voorbehoud):

Start bij het zwembad aan de Ring, dan…… v. Zyll de
Jongstraat, G.A. Soetemanweg, Velsenaerstraat, v.
Drimmelenstraat, Burg. Beyenstraat, Burg. Verduynstraat,
Ozingastraat, Burg. van Esstraat, Vrijlandtstraat,
Vermaetweg, Ring, Dr. Wasstraat, Arie den Arendplein.
Prijsuitreiking om ca. 15.45 uur in de muziektent
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Meezingkoor Maassluis
Er wordt veel gezongen in Nederland en er zijn allerlei koren. Een
van die koren en zeker niet het minste komt op Koninginnedag naar
Pernis.
Het in 2005 opgerichte Meezingkoor Maassluis heeft ruim zestig
leden waaronder ook een aantal muzikanten zoals een accordeonist,
toetsenist,
saxofonist,
slagwerker,
gitarist en een
fluitist. Hun
repertoire
bestaat
voornamelijk
uit
Nederlandstali
ge liedjes die in een ontspannen sfeer worden vertolkt. Liedjes die bij
velen een lach en een traan zullen veroorzaken.
Op deze bijzondere Koninginnedag bijten zij de spits af in de
muziektent en ongetwijfeld wordt u uitgenodigd om mee te zingen.
Vlak na Koninginnedag, op 5 mei vanaf 11.00 uur treden zij weer op
in deze omgeving. Dat doen zij met een
aantal andere koren op het 7e
Snotterfestival in Partycentrum De
Flamingo aan de Lengweg in Hoogvliet.
Kaarten kunt u bestellen bij Wijnie Smits
tel. 010-4167557 meer info op
www.tranen-met-tuiten.nl
Vandaag treden zij op om 10.30 en
nogmaals om 11.30 uur. Zorg dus dat u op die tijd op het
Arie den Arendplein bent.
www.meezingkoor-maassluis.nl

8

Knutselen

(en nog veel meer !!!!!)

Speciaal voor de kinderen van 4 tot 10 jaar

In de persoon van Nandi Flier heeft de Werkgroep kortgeleden
uitbreiding gekregen. Onder haar leiding en samen met een aantal
anderen is er op het schoolplein een écht knutselfeest. De dames
barsten van de ideeën en het wordt vast erg leuk.
Je kan er van alles maken en doen en je
wordt ook geschminkt door Wendy Jeltema.

Om 11.00 uur op het
schoolplein !!!!
Als je terugkomt van de optocht moet je dus
gelijk door naar het schoolplein.
Wij hoorden in de wandelgangen dat er voor alle deelnemers ook nog
een verassing klaart ligt !
……………………………………………………………….

Kampioenen gezocht !!
Leef je uit met het GLADIATORENSPEL
Het is de bedoeling dat de deelnemers zoveel mogelijk punten
scoren. De stand wordt
bijgehouden door Jan
Vijfvinkel.
Ben je 10 jaar of ouder dan
kan je vanaf

12.00 uur

ca.
proberen het record te
verbeteren op dit leuke spel.
Voor de winnaars zijn er
natuurlijk mooie prijzen.

Prijsuitreiking om ca. 15.45 uur in de Muziektent
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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 aan
de Ring. Daar zie je Niko Kok (die met dat fototoestel), Jan
van
Kampen,
Karin
Riethoff en Lien ‘t Hart.
Bind de ingevulde kaart
zelf op het plein aan een
Rabobankballon die
door Jan Vijfvinkel,
Koos Olk, Jan van
Kampen, of een van de
andere medewerkers met
helium gevuld is. Als
alles klaar is gaan ze om ca. 11.15 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 (dus niet de
Biezenkamp) van de Werkgroep Koninginnedag, altijd
Oranjegebak en een vloeibare
versnapering (met dank aan
onze sponsoren) aangeboden,
dit ter verhoging van de
feestvreugde en om een toast
op de Koningin uit te brengen.
Deze keer komt ook op zaterdag 27 april om
14.30 uur het Smartlappenkoor Tranen met Tuiten op bezoek in Het
Havenlicht met een programma van oude en gezellige liedjes waar de
Havenlicht-bewoners zeker van zullen genieten.
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Gymnastiekvereniging
Turnlust
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, tijden en
andere activiteiten
treft u aan op de
website

Om 13.30 uur

kunt u genieten
van een spectaculaire
demonstratie van de

Streetdancegroep
o.l.v. Priscilla de Jager.
Bij Turnlust kunt u gezond bewegen en het is nog gezellig ook in de
gymzaal aan de Velsenaerstraat !
Info op www.turnlust-pernis.nl
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K oninginnedag 30 april 2013
nieuw e tentoonstellingen

“L ang L eve de V ereniging “

E en tentoonstelling over jubilea van diverse verenigingen
E n in… … .

D e M useum w oning
“D e K oningskast“
E en tentoonstelling over koning W illem A lexander,
koningin M axim a en de prinsesjes

K oninginnedag open van 12.00 tot 17.00 uur
Pastoriedijk 399/ 401 “In oranje sfeer”
Toegang gratis, traplift aanw ezig
U bent van harte w elkom
www.oudheidkamerpernis.nl
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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 kinderfeest
Moet Tjiko zijn
geweest !

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

Ook dit jaar komt de
brandweer op
Koninginnedag naar Pernis.
Altijd goed voor veel
belangstelling van jeugdige spuitgasten.
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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KynologenVereniging VoorneVoorne-Putten (KVVP) i.s.m.
Endless Dog Fun (EDF)
Aanvang 13.15 uur
Bij deze verenigingen uit Spijkenisse kunt terecht om uw hond op te
voeden maar ook voor een Puppy Cursus of allerlei andere cursussen
zoals Flyball en Behendigheid. Ook als uw hond niet luistert, nog
niet zindelijk is of ongewenst gedrag vertoont bent u bij hen aan het
goede adres.
Vandaag op het grasveld
verzorgen zij een
Behendigheidswedstrijd en
een demonstratie Frisbee.
Pernisse honden en hun
baasjes worden uitgenodigd
om mee te doen om zo eens
te ervaren hoe het er aan
toegaat bij een
hondenvereniging.
Pernisser Ruud Leloux heeft vandaag de leiding en als u en uw hond
bij de KVVP/EDF op cursus zijn geweest kan de visite binnenkomen
zonder probleem. Als de postbode komt staat niet gelijk het huis op
stelten en tijdens de wandelingen kan hij spelen zonder problemen en
komt hij naar je terug als je hem roept. Kinderen zijn bij jouw hond
geen probleem en als jullie weggaan van huis blijft alles heel en is hij
stil. Of het nu om
opvoeden gaat, training
voor gehoorzaamheid tot
op hoog niveau of
spelenderwijs leren en
bezig zijn met de
hondensport zoals
bijvoorbeeld Behendigheid,
Flyball of Frisbee.
Er is op Koninginnedag
wat info-materiaal aanwezig maar voor meer kunt u ook terecht op

www.kvvp.nl en www.endless-dog-fun.nl
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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

www.exxonmobil.com

RollsRolls-Royce Marine Benelux B.V. – Pernis

Interforest Terminal Rotterdam B.V.
Prins Willem Alexanderhaven – Pernis
www.interforest.nl

Pastoriedijk 103 – 3195 HA Pernis
Gecertificeerd voor diabeet- reumavoet en podologische technieken etc.
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Natascha de Jong
Een bijzondere en populaire Pernisse zangeres die in het
verleden haar sporen al verdiend heeft. Negentien jaar zong
zij bij de bekende Pernisse band
The Travellers en nu alweer twee
jaar bij The Groove Connection.
Ooit trad zij zelfs op in een
nachtclub op Bali in Indonesië.
Zij heeft een uitgebreid repertoire
en beheerst verschillende genres
waaronder Soul, Funk en Dance
Classics.
Op Koninginnedag treedt zij solo op voor een
ongetwijfeld enthousiast publiek.

Van 14.30 – 15.45
uur in de
Muziektent
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Voetbal op
Sportpark Pernis ?
Bij het ter perse gaan van dit blad was er jammer genoeg nog steeds
geen duidelijkheid over het programma.
Houdt dus de website www.vvpernis.nl in
de gaten

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

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
entree en het buffet zijn
gratis.
De begeleiding van
deze festiviteit is in handen van Aad Groenewegen.
Op dinsdag 30 april is het JAP overdag en ’s avonds 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

Beluga Adventures
Reizen naar Noord- en Zuidpool
Van Byemontsingel 3 - 3195 TA Pernis-rt
010-295 01 26
info@belugareizen.nl
www.belugareizen.nl

Banketbakkerij Dekker
G.A. Soetemanweg 73 - Pernis
010-4163324
www.banketbakkerijdekker.nl

Knippetiek Angelique
Dokter Wasstraat 29
3195 BD Pernis
010-4380734
gsm: 0610-280853
www.knippetiekangelique.nl
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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 !)

Arnhemseweg 2-6
tel. 0180-611.734

2994 LA Barendrecht
www.de-bondt.nl
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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

…… uw voeten zijn het waard……

Ria Troost-Groenendijk
Pedicure & Voetreflextherapie
Voor een complete voetverzorging, ook
diabetici en reuma

Schout Eeuwoutstraat 32
3195 VZ Pernis-rt
tel. 010-4380378

Praktijk voor Fysiotherapie
Boonstraat 5 - Pernis
010-4163847
www.fysiopernis.nl

Europe
Container Terminals
www.ect.nl
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Om 16.00 uur staan voor u in de muziektent

the TONOMATS
Een verassing voor u dit jaar!
Van ca. 16.00 uur tot 17.45
uur treden voor u op
the TONOMATS. Een
populaire Haagse band. Hun
roots liggen in de Blues en
Rock & Roll en hun optredens
staan garant voor een explosie
aan muzikale energie.
Zij zijn graag gewilde gasten
op allerlei festivals. Zo spelen
zij in juni op het “Surfer Joe
Festival” in Livorno-Italië en in
juli op het “MadNes Festival”
op het strand bij Nes op
Ameland. Bovendien op 29
juni op het bekende ROUTE 55 Festival op het
Heemraadsplein in Rotterdam.
Zij hebben nogal wat Haagse fans dus mocht u
hier en daar op het plein een Haags accentje
horen, wees dan niet verbaasd.
Op deze kroningsdag komen ze in Pernis het
feest opluisteren
Voorafgaand aan

“Pernis got Talent”
dus…….

FEEST MET “the TONOMATS”
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“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;
• Nick Baas: jong en sportief met een nuchtere kijk op de

zaken.
•

Gerda Kok:
interim 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 je 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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Hotel Café-Restaurant De Sluiskop
Pastoriedijk 325 – 3195 HD Pernis
tel. 010-4160768 – info@sluiskop.nl
www.sluiskop.nl

Ons café is in februari 2013 verbouwd, u bent van
harte welkom !

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 2013
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 een paar Pernisse Pony-eigenaren w.o. Jolanda v.d. Hoek en
Desiree Nijdam 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.
Zij stellen hun eigen,
supermakke pony’s
beschikbaar voor dit
evenement.
Dat gaat gebeuren op
het grasveld aan de
Boonstraat.
Van 12.15-13.15 uur kan je daar terecht.
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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
-interim voorzitter
Jan van Kampen -penningmeester
Niko Kok
-secretaris, coördinatie
& redactie
en ook:
Koos Olk
Lien ‘t Hart
Nandi Flier
Jan Vijfvinkel
Karin Riethoff

Verder werken mee:
Johan Verberne
Jan Willem v. Kampen
Ruud Leloux

Cor van Aalst
Wendy Jeltema

Vrijwillige
Medewerkers Stadstoezicht Brandweer Hoogvliet

Johan Sterrenburg
Marcel Kok
Nick Baas

Politie Pernis

Met dank aan C.B.S. Het Waterschip de sponsoren 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
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PROGRAMMA KONINGINNEDAG
PERNIS – 2013
27 april

14.30

-Smartlappenkoor Tranen met Tuiten i/h Havenlicht

28 april

10.00

-Koninginnedag dressuurwedstrijd bij de PRV

30 april

01.00
09.00
09.00
09.30

-JAP jongerenfeest bij het JAP
-Geraniummarkt van OBK op het schoolplein
-Vrijmarkt & Koninginnedagmarkt
-Optocht, vertrek bij het zwembad met de
Jong Euroband
-Springkussen, zweefmolen etc.
-Meezingkoor Maassluis in de muziektent
-Meedoen met de Gezamenlijke Brandweer
-Knutselen & kinderactiviteiten op het schoolplein
-Oplaten ballonnen RaboBank ballonnenwedstrijd
-Meezingkoor Maassluis in de muziektent
-Gladiatorenspel
-Tjiko de Ballonnenclown op het plein
-Opening nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer
“Lang Leve de Vereniging” en “De Koningskast”
-Ponyrijden op het grasveld
-Oranjeconcert van OBK
-Demonstratie & wedstrijd Kynologenvereniging
Voorne-Putten (KVVP) op het grasveld.
Pernisse hondenliefhebbers kunnen meedoen
-Demonstratie Streetdancegroep van Turnlust
-Oranjeconcert van OBK
-Optreden van Natascha de Jong uit Pernis in de
muziektent
-Prijsuitreiking optocht en gladiatorenspel
-Optreden van The Tonomats in de muziektent
-Pernis got Talent, aansluitend prijsuitreiking
-Afsluiting feestelijkheden op het plein
-Oranjebal bij de Rijnmond Country Dancers in
Het Zweetdruppeltje

10.30
10.30
11.00
11.00
11.15
11.30
12.00
12.00
12.00
12.15
13.00
13.15

13.30
14.00
14.30
15.45
16.00
18.00
ca. 19.00
20.00
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