
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Koninginnedag 2011 



 2

Met�dank�aan�onze�sponsors�
 

Commissie Welzijn 
  

    
    

Fa. SteenhovenFa. SteenhovenFa. SteenhovenFa. Steenhoven    
Garage & Takelbedrijven B.V. 
Pastoriedijk 66 Pastoriedijk 66 Pastoriedijk 66 Pastoriedijk 66 –––– tel. 010 tel. 010 tel. 010 tel. 010----4162622416262241626224162622    
 

 

    

www.birkhoffstaalbouw.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 
 
 
 

 
 
 

www.damenshiprepair.com 



 3

Koninginnedag in Pernis 
 

De veranderingen gaan snel tegenwoordig. Vreselijke natuurrampen, 

revoluties, machtswisselingen, financiële problemen over de hele wereld! 

Daarnaast de, daarbij vergeleken “kleine” problemen in Nederland. Eén 

ding is in elk geval niet veranderd. Het enthousiasme van de Werkgroep 

Koninginnedag Pernis. Wij gaan er nog steeds voor en proberen elk jaar 

weer een leuk Koninginnedagfeest te organiseren waar niet alleen 

Pernissers maar de hele regio op afkomt. Met een véél te klein groepje 

Pernisse vrijwilligers hebben we ook dit jaar weer een overvol programma 

uit de grond gestampt dat er zijn mag. Zoals elk jaar vieren wij ook deze 

keer weer de verjaardag van onze Koningin en in Pernis betekent dat al 

sinds jaar en dag een écht volksfeest. Dus bestemd voor alle Pernissers, 

jong en oud. Ook al liggen uw wortels niet in Pernis, of zelfs niet in 

Nederland, dan is dit feest toch ook 

voor u. Wij verwachten u dan ook !!  

 

Wij geven u ook de unieke kans om 

u op een bijzondere manier te 

onderscheiden van andere 

Pernissers. U kunt deel uit gaan 

maken van de Werkgroep 

Koninginnedag. Een toch wel 

enigszins elitair gezelschap, al was 

het maar omdat er zo weinig van zijn. Het Pernisse Koninginnedagfeest 

staat of valt met vrijwilligers die daar wat van hun vrije tijd in willen 

steken. Ook u, bent van harte welkom en uw inbreng wordt zeer 

gewaardeerd. 

   

Voor alle info kunt u terecht bij n.kok1@chello.nl  en bij alle 

werkgroepleden, hun namen staan achterin dit blad. 

Wij gaan u allemaal weer tegenkomen op het feestterrein op het Arie 

den Arendplein, rondom de muziektent. Daar is de hele dag van alles te 
beleven. Ook op enkele andere plaatsen in het dorp vinden er 

evenementen plaats en daarover leest u ook alles in dit 
programmablad. 

 

Wij hebben ons best gedaan en er staat u weer een afwisselend programma 

te wachten. De rest is aan u. Zorg voor een feestelijk gezicht op 

Koninginnedag, dan gaat het vast weer leuk worden. 

Wij wensen u alvast veel voorpret bij het lezen van dit programmaboekje. 

Werkgroep Koninginnedag Pernis 
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L a m p i o n o p t o c h t 
Op de avond vóór Koninginnedag, dus op vrijdagavond 29 april begint het 

feest al. Dan vertrekt de optocht om: 

21.00 uur 
vanaf de muziektent op het Arie den Arendplein 

Vertrouwde muzikanten dit jaar want zij waren hier wel eens eerder. 

Muziekvereniging TOGIDO uit Hekelingen, opgericht in 1912 en nog 

steeds springlevend. Na 

de grote brand in januari 

2007 in het dorpshuis in 

Hekelingen waarbij haast 

al hun instrumenten 

verloren gingen, zijn zij 

weer uit de as herrezen. 

Vlak na die brand waren 

zij ook al in Pernis. Wij 

zijn er trots op dat wij er 

in geslaagd zijn hen ook 

voor 2011 weer te 

engageren. Natuurlijk lopen uw kinderen (en u misschien ook wel) allemaal 

met een lampion mee achter de muziek aan. Het zou toch jammer zijn als 

deze traditie zou verdwijnen door gebrek aan belangstelling. Lampionnen 

zijn in Pernis bij sigarenmagazijn ’t Hoekje volop te koop. 

Er zijn vanavond ook al kaarten te krijgen voor de Rabobank 

ballonnenwedstrijd van morgen.  De ingevulde kaart moet je op 
Koninginnedag voor 11.00 uur inleveren op het plein.  

 

De route is: (onder voorbehoud):  
 

Start op het Arie den Arendplein bij de muziektent, 
Den Brommertstraat, Vrijlandtstraat, Vermaetweg, 

Murraystraat, Burg. v. Esstraat, Smallandstraat, 

Madroelstraat, Burg. v. Esstraat, Ozingastraat, Burg. 

Verduynstraat, Burg. Beyenstraat, Velsenaerstraat, Burg. 

Verduynstraat, G.A. Soetemanweg, Corn. v. Dyckstraat, 

Willem Weyssingel, Ring, Zwembad/OBK Gebouw    
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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. 

������������������������������



Voor een hapje 

en een drankje 
op Koninginnedag 

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.  
 

Richard Dijkshoorn, van  

“Interpodia Sound” uit Wateringen 

zorgt dit jaar voor de techniek en de muziek 

vanuit de muziektent. Niet voor de eerste 

keer dus dat gaat allemaal goed komen. 
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LR & PC Pernisse Ruitervereniging 
 

Paardensport is populair in Pernis en ons dorp telt een flink aantal 

verdienstelijke ruiters en amazones. Op Koninginnedag is er al 

tientallen jaren een dressuurwedstrijd, maar sinds veel vrijwilligers 

van de PRV actief zijn bij de catering en andere activiteiten op het 

plein op Koninginnedag, wordt 

deze wedstrijd op een zondag 

rondom Koninginnedag 

georganiseerd. Deze keer dus op 

zondag 1 mei en vanaf 10.00 

uur bent u van harte welkom op 

het verenigingsterrein waar in de 

schitterende kantine de koffie 

klaar staat. Kom u eens verbazen over de dressuurprestaties van de 

veelal jeugdige ruitertjes en amazones. Nieuwe leden zijn nog steeds 

van harte welkom en krijgen voor betaalbare prijzen les van 

gediplomeerde instructeurs of instructrices. 

Info: Gerhard Kramer – Schout Ewoutstraat 58 – 010-4385259 

of op het verenigingsterrein Bakkersoordseweg 7 op de hoek van 

de Pastoriedijk. Of natuurlijk: 

 www.pernisseruiters.nl 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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 

Muziekvereniging Dockyard vanaf het O.B.K. gebouw bij het 

zwembad. De Werkgroep Koninginnedag dankt OBK Pernis, 

tientallen jaren liepen zij voor de optocht, dat is nu, voor het eerst 

niet het geval. 
 

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 Ewoutstraat, 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. 12.25 uur in de muziektent  
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K i n d e r s p e l e nK i n d e r s p e l e nK i n d e r s p e l e nK i n d e r s p e l e n    
 

Van 10.45 uur tot 12.15 uur  (om 12.15 uur is het ėcht afgelopen) 

spelletjes op het schoolplein van CBS Het Waterschip aan de Boonstraat  

voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar. Van direct na de optocht, tot uiterlijk 
11.45 uur kan je, je 

opgeven om mee te doen. 

Je krijgt dan weer een 

strippenkaart en je 

moet/kan aan alle 

spelletjes meedoen.   

Wat voor spelletjes zijn er 

deze keer? Vooral oud-

Hollandse spelletjes 

Teveel om op te noemen 

eigenlijk: 

 

� Ballenbroek 

� Blokkenwobbel 

� Boter-kaas & eieren 

� Busgooien 

� Busje Wip 

� Dominospel 

� Hoepelen 

� Kruiwagenrace 

� Ringsteken 

� Hobbel-steppen 

� Velocipede 

� Vliegende Hollander 

 

Bij inlevering van je volle kaart aan de 

inschrijftafel krijg je een “lekkere” verassing.  
 

 
Voor de kleintjes staat er vandaag een treintje en komt er ook nog een 

luchtkussen. 

Allemaal meedoen dus en….., alles is zoals het hele 
Koninginnedagfeest in Pernis helemaal gratis !! 
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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 
 

                 Nieuwedijk 30-31  3195 GE Pernis-rt 
telefoon 010-2162482     telefax 010-2162806 

 
 

Stichting Bevordering van 
Volkskracht 

 
 

 

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

www.gebr-verschoor.nl 
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Rotterdams Smartlappenkoor 
 “Mag Geen Naam Hebben” 

 

Nog nooit eerder was dit Rotterdamse Smartlappenkoor in Pernis. 

Opgericht in 1999 door een paar enthousiastelingen treden zij nu veel 

op in bejaarden- en 

verzorgingshuizen 

en bij allerlei andere 

evenementen. Het 

repertoire beperkt 

zich niet tot 

smartlappen. Ook 

zeemansliedjes en 

écht Rotterdams 

repertoire staan op het programma. Natuurlijk mag u weer uit volle borst 

meezingen, graag zelfs want “zingen is gezond”. Op Koninginnedag treden 

zij twee keer op, om 10.30 uur en nogmaals om 11.15 uur.  

Zorg dus dat u op het Arie den Arendplein bent als zij optreden  

 

www.maggeennaamhebben.nl  
 

Geraniummarkt 
 

De jeugdafdeling van P.V.V. Excelsior P heeft de geraniummarkt 

van de Oudheidkamer overgenomen. Dat betekend niet dat de 

geraniums en andere planten minder mooi 

zijn. Ook het assortiment blijft hetzelfde. 

U bent weer van harte welkom op het Schoolplein aan 

het Arie den Arendplein. 

van 09.00 tot 12.00 uur 
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Rabobank Ballonnenwedstrijd 
Bij de lampionoptocht op vrijdagavond kan je al kaarten krijgen voor de 

ballonnenwedstrijd en ook op Koninginnedag om 09.30 uur, 

bij het zwembad aan het begin van de optocht loopt Niko Kok 

(die met dat fototoestel !) in het rond om kaarten uit te delen. 

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 die wordt uitgereikt door Karim El-Khetabi, de nieuwe 

directeur van de Rabobank Pernis.  

Als de weersomstandigheden het toelaten geeft hij ook het sein om de 

ballonnen op te laten. 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/Biezenkamp 
 

Koninginnedag wordt ook in Het Havenlicht gevierd 

en, ter verhoging van de feestvreugde zorgt de 

Werkgroep Koninginnedag zoals 

elk jaar (met heel veel dank aan 

onze sponsors !) voor oranjegebak 

en een vloeibare versnapering om 

een toast op de Koningin uit te brengen. 

 

 Deze keer wordt het feestje van  

10.00-11.30 uur ook opgeluisterd door 

“Nico de Verhalenman”  
 Van de Verhalenboot, hij is van oorsprong Pernisser en als hij aan het 

vertellen slaat, hangt iedereen aan zijn lippen. 
Meer weten over Nico…………..., www.verhalenboot.nl 
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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 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    
    

Café-Logement Het Dorp 
                              Van 14.45 tot 15.30 uur 

 
Zij nemen u mee naar 1948, naar het café en logement van oom Toon en 

tante Dora. U kent het wel, zo’n ouderwets gezellig café en logement.  

 

De generale repetitie van de revue voor Koningin Wilhelmina is in volle 

gang. Alle spelers en speelsters zijn in opperste staat van concentratie want 

het komt niet dagelijks voor dat de Koningin in ons dorp op bezoek komt.  

Kijk, luister, geniet en zing gerust mee.  

 

“De hele musicalversie in de muziektent tijdens het Pernisse 
Koninginnedagfeest” 
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Stichting Oudheidkamer PernisStichting Oudheidkamer PernisStichting Oudheidkamer PernisStichting Oudheidkamer Pernis    
    

Koninginnedag 30 april 2011Koninginnedag 30 april 2011Koninginnedag 30 april 2011Koninginnedag 30 april 2011    
Opening  tentoonstellingOpening  tentoonstellingOpening  tentoonstellingOpening  tentoonstelling    

VERLIEFDVERLIEFDVERLIEFDVERLIEFD VERLOOFD GETROUWD VERLOOFD GETROUWD VERLOOFD GETROUWD VERLOOFD GETROUWD    

    
    
    
    
    
    
    

 

 

Een nieuwe tentoonstelling over huwelijksrituelen, met heel veel 
trouwfoto’s, het gemeentehuis, ambtenaren van de burgelijke stand, 
kerkelijk huwelijk en mogelijk zelfs de laatste burgemeester van 

Pernis 

    MuseumwoningMuseumwoningMuseumwoningMuseumwoning 

“DE U “DE U “DE U “DE U I T Z E T”I T Z E T”I T Z E T”I T Z E T”    
De museumwoning als ouderlijk huis, vanwaar uit de grote stap 
gemaakt werd. “De Uitzet”“De Uitzet”“De Uitzet”“De Uitzet” als tentoonstelling in de bedsteekast. 

U bent van harte welkom. 
    

Koninginnedag geopend van 12.00 tot 17.00 uurKoninginnedag geopend van 12.00 tot 17.00 uurKoninginnedag geopend van 12.00 tot 17.00 uurKoninginnedag geopend van 12.00 tot 17.00 uur    
Pastoriedijk 399/401 Pernis. Toegang is gratisPastoriedijk 399/401 Pernis. Toegang is gratisPastoriedijk 399/401 Pernis. Toegang is gratisPastoriedijk 399/401 Pernis. Toegang is gratis, traplift aanwezig., traplift aanwezig., traplift aanwezig., traplift aanwezig.    
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Tjiko de Ballonnenclown 
 

Een vertrouwde 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 een aantal jaren is de 

brandweer op Koninginnedag 

een grote trekpleister voor 

jeugdige Pernissers. Ook deze 

keer zijn ze weer present en staan er ongetwijfeld weer rijen kinderen die 

ook wel eens een brandslangvast willen houden. Je krijgt weer de kans om 

een brandweerauto eens van héél dichtbij te bekijken en bovendien kan je 

met de hulp van een echte brandweerman zelf spuiten. 

Coördinator/bevelvoerder Hans de Rooy en plv. commandant Jan 

Mangelaars en hun manschappen van de kazerne naast het Metrostation in 

Hoogvliet, hebben beloofd weer veel 

spuitspelletjes mee te nemen.  

 

Je kan ze vandaag 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 

weg.  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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Cowboys gezocht !! 
Help, wie kan de losgebroken rodeostier weer tot bedaren krijgen na een 

wilde rit op zijn rug? Laat die stoere cowboys maar komen op 

Koninginnedag om hem met een lasso (als je die hebt) te vangen in je 

cowboykleding.  

(er worden foto’s van  je gemaakt, na Koninginnedag terug te vinden op de 

website www.koninginnedagpernis.nl ) 

 

Ben je 10 jaar of ouder dan kan je vanaf 

 ca. 11.30 uur terecht in de arena voor 

een gevecht met Billy de Stier. 

Natuurlijk mogen ook de ouderen onder 

ons (mannen & vrouwen) proberen om 

Billy tot bedaren te krijgen. Dus…., wie 

durft het aan? 

 

Na 16.00 uur wordt Billy weer opgeladen om naar zijn stal terug te keren. 

Tip: zorg voor véél rood in je kleding, want daar is Billy als een échte stier, 

dol op.  

De leiding is in de vertrouwde handen van Jan Vijfvinkel 

 

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

Schaapshonden-demonstratie 
Schaapshondentrainer Tony Strijk uit Strijen geeft op Koninginnedag twee 

demonstraties op het grasveld aan de Boonstraat met zijn Schotse 

Bordercollie. Hij brengt ook een kleine kudde Drentse Heideschapen mee. 

Daarnaast doet ook Pernisser Paul Kok met Elmo mee. Zij zijn 

al een klein jaar in training in Strijen.  

Van 12.00 tot 12.20 uur en van 12.55 tot 13.15 uur 
kunt u zien wat zo’n schaapshond allemaal kan. 
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Muziekvereniging 
Oefening Baart Kunst 

**Oranjeconcert** 
 

Muziek in Pernis, dát betekend 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. Om 13.00 uur eerst de Malletband o.l.v 

dirigent Huub Righarts, een orkest bestaande uit vele soorten slagwerk w.o. 

marimba’s, xylofoons, vibrafoons, klokkenspellen, pauken en nog veel 

meer. Om 14.00 uur treedt het Amusementsorkest o.l.v. orkestleider 

Richard Zoer voor u op. Zij spelen eigentijdse swingende muziek die bij u 

zeker in de smaak zal vallen.  

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 nog op zoek naar 

gezellige en enthousiaste nieuwe leden voor het 

amusementsorkest en de malletband. 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.welzijnhoogvliet.nl 

www.exxonmobil.com 
    

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

    



 19

 Voetbal op de Madroel  Voetbal op de Madroel  Voetbal op de Madroel  Voetbal op de Madroel     
 

Elk jaar op Koninginnedag gebeurt het weer. Dan komen de 

voetbalschoenen uit het vet, de shirtjes uit de kast en dan gaat het gebeuren. 

 

De veteranen van de Pernisse voetbalverenigingen spelen dan een 

vriendschappelijke wedstrijd meestal gevolgd door een uitgebreide en 

vrolijke wedstrijdanalyse in de kantine.  

 

Op Koninginnedag kunt u (aanvang 14.30 uur) op de Madroel genieten 
van de wedstrijd 

Oud-Excelsior P  -  Oud-DOTO 
 

Deze plaatselijke derby is elk jaar weer een hoogtepunt 

voor alle Pernisse voetballiefhebbers. 

Na de wedstrijd is er natuurlijk ook een hele poos 

life-muziek op de Madroel. 
 

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

Feest bij het JAP 
Op zaterdag 30 april (in de nacht voor Koninginnedag) is ook het 

JAP weer open. Van 01.00-07.00 uur zijn de jongeren van Pernis 

welkom om te gamen op de PS3, te 

tafelvoetballen, tafeltennissen, 

darten, internetten en gebruik te 

maken van de studio.  

Om 02.00 uur wordt er een 

maaltijd geserveerd, opgediend 

door beheerder en superkok Fifi. 

Na het rijden zonder uitlaat door het dorp (van 04.00-06.00 uur) 

wordt er om 06.00 uur wederom een warm buffet geserveerd. 

Tussendoor worden er Muziek-DVD’s en BlueRays vertoond via het 

grote scherm. 

JAP is op vrijdag 29 april gesloten. Ook is er géén Cross-JAP op 

Koninginnedag. 

Voor uitgebreide info over de nieuwste JAP-activiteiten moet je eens 

een kijkje nemen op www.jongerenpernis.tk 

Ook voor oude foto’s uit de JAP geschiedenis 
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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 

 

 

BIJL SECURITY SERVICE B.V. 
� Objectbewaking 

� Receptiediensten 

� Alarmopvolging 

� Mobiele surveillance 

� Evenementenbeveiliging 

Omdat bewaken meer is dan je ogen de kost geven ! 
Burg. van Esstraat 231 – 3195 AE – Pernis-rt - 010-4163366 

www.bijlsecurity.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 
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Arnhemseweg 2-6              2994 LA Barendrecht 

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

Inschrijfstrook Playback-wedstrijd 
 

Naam deelnemer(s)                                                               Leeftijd 
………………………………………………………………         ………. 

………………………………………………………………         ………. 

………………………………………………………………         .……… 

………………………………………………………………         ………. 

………………………………………………………………         .……… 

………………………………………………………………         ………. 

 

Contactadres:……………………………………….……………… 

……………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………….. 

Naam van de groep of artiest:……………………………………….

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

Titel van het nummer:……………………………………………….

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

 

Let op !!     Iedere deelnemer mag maar ėėn keer 
optreden  

Inleveren tot ca. één (1) week voor Koninginnedag (met 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 Eewoutstraat 32 - 3195 VZ Pernis-rt 

tel. 010-4380378 

----------- 

De Jong Financiële bemiddeling 
 

 

 

 
Van Byemontsingel 1 – 3195 TA Pernis-rt 

010-4723229   info@de jongbemiddeling.nl  - www.dejongbemiddeling.nl 
 

 

Sigarenmagazijn & Cadeaushop 

 ’t Hoekje 
(ook Postagentschap) 

Burg. van Esstraat 141 – 3195 AC Pernis 
 

 

PLUS Noordzij – Pernis 
G.A. Soetemanweg 97 - Pernis 
010-4161031 
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Om 16.00 uur staan voor u in de muziektent de  

The COVERGIRLS 
 

Een verassing voor u dit jaar. Van ca. 16.00 uur tot 17.45 uur  

treden voor u op “The Covergirls” Volgens onze informatie een 

geweldige meidenband, de 

dames spelen met een 

uitgebreid repertoire, de 

sterren van de hemel.   

Helaas was er toen dit blad 

naar de drukker moest door 

afwezigheid van de impresario voor ons nog geen 

foto beschikbaar. U zult het dus met de life beelden 

op Koninginnedag moeten doen. Wél weten wij dat 

dit oog- en oorstrelende gezelschap u niet teleur zal 

stellen. 

 

Voorafgaand aan de Playback wedstrijd dus…. 

FEEST  MET  T H E   C O V E R G I R L S 

 

 

 

Koninginnedagmarkt 
 

Er zijn voor de Koninginnedagmarkt 
nog een paar kramen beschikbaar 

voor een vriendelijke prijs.  
 

Voor info kunt u terecht bij onze 
marktmeester Gerda Kok  

tel. 010-4381465  
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PlaybackPlaybackPlaybackPlayback----wedstrijdwedstrijdwedstrijdwedstrijd 

Talentvol Pernis kan weer gaan oefenen voor een optreden voor een groot 

publiek. Alleen, of samen met vrienden/vriendinnen. Je hebt nog een paar 

weken de tijd om te repeteren 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 dit jaar uit: 

• Tineke Reicher: hoofd 

afdeling Burgerzaken & 

Ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand, speelt toneel en gaat 

zingend door het leven. Haar 

grootste hobby is huwelijken 

sluiten en waar zij komt, is zij 

het zonnetje in huis. 

• Gerda Kok: Linkerhand van haar echtgenoot, voorzitter van 

de Werkgroep Koninginnedag Pernis, organisator en 

secretaris/penningmeester van de “Stichting Carols in Pernis” Gaat 

graag op reis en was en is, een niet onverdienstelijk bestuurder. Zij 

danst en zingt op de meest onverwachte plaatsen en kreeg ook ooit 

eens, de Pernisse Vrijwilligersprijs 

• Felix Kerrebijn: Heeft zijn sporen in de muziekwereld 

verdiend, is o.a. dirigent van het Kerrebijn Choir, en zingt 

zelf in het Groot Vlaardings Koor en het Smartlappenkoor 

Tranen met Tuiten waar hij ook in het bestuur zit. 
De Playback-wedstrijd wordt gepresenteerd door ons eigen, enige en 

weergaloze presentator 

 Johan Verberne  
 Johan is een doorgewinterde 

muzikant, artiest en tegenwoordig ook 

politicus. 

Bij Johan Verberne moet je de 

inschrijfstrook inleveren. 

Op Koninginnedag 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 feest in Het Zweetdruppeltje 

bij  de Speeltuinvereniging Pernis.  
 

Daar kunt u van 20.00 uur tot 24.00 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 2011 
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- & Ponywagen rijden 
 

Dankzij de medewerking van wat leden van de Pernisse Ruitervereniging 

krijgen kinderen de kans om een ritje te maken in een ponywagen of zelfs 

op de rug van een échte pony. De leden stellen hun eigen, supermakke pony 

beschikbaar voor dit 

evenement. 

Dat gaat gebeuren bij 

c.q. op het grasveld 

aan de Boonstraat. 

 

Van 14.00 tot 
15.00 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 nog: 
 

 

 
Verder werken mee: 
 

Johan Verberne 

Tineke Reicher 

Jan Willem v. Kampen 

 

 

Medewerkers Stadstoezicht 

Marcel Kok 

Marco v.d. Have 

Felix Kerrebijn 

 

Vrijwillige 

Brandweer Hoogvliet 

Johan Sterrenburg 

 

 

 

 

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  

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

 

Koos Olk 

Lien ‘t Hart 

Corrie Sterrenburg 

Jan Vijfvinkel 

Karin Riethoff 
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PROGRAMMA KONINGINNEDAG 

PERNIS – 2011 

 
 

29 april 21.00 u -Lampionoptocht met TOGIDO uit Hekelingen 

30 april 01.00 u -Feest bij het JAP – Oud Pernisseweg 

 09.00 u -Geraniummarkt t.b.v. de Excelsior P jeugdafd. 

  -Vrijmarkt  & Koninginnedagmarkt 

 09.30 u -Optocht, start bij het zwembad met DOCKYARD 

 10.00 u -Nico de Verhalenman in Het Havenlicht 

 10.30 u -Springkussen / Treintje 

  -Meedoen met de Gezamenlijke Brandweer 

 10.30 u -Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” 

 10.45 u -Kinderspelen 

 11.00 u -Oplaten ballonnen Rabobank ballonnenwedstrijd 

 11.15 u -Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” 

 11.30 u -Rodeo Stier 

 12.00 u -Tjiko de Ballonnenclown van 12.00 tot 15.00 u. 

 12.00 u -Opening nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer 

           “Verliefd, Verloofd, Getrouwd” & “De Uitzet” 

 12.00 u -Demonstratie Schaapshonden op het grasveld 

 12.25 u -Prijsuitreiking  optocht 

 12.55 u -Demonstratie Schaapshonden op het grasveld 

 13.00 u -Oranjeconcert van de Malletband van O.B.K. 

 13.30 u. -Demonstratie Turnlust. 

 14.00 u -Oranjeconcert van het Amusementsorkest van O.B.K. 

 14.00 u -Pony- en ponywagen rijden m.m.v. de PRV 

 14.30 u -Oud Excelsior P – Oud DOTO op De Madroel 

                     na afloop van de wedstrijd life muziek 

 14.45 u -De Schouwspelers met “Café-Logement Het Dorp” 

 16.00 u -Optreden van Feest & Showband Covergirls 

 18.00 u -Playback-wedstrijd, aansluitend prijsuitreiking 

          ca. 19.30 u -Einde feestelijkheden op het plein 

 20.00 u -Oranjebal bij de Rijnmond Country Dancers in  

                                        Het Zweetdruppeltje 

1 mei 10.00 u - Koninginnedag wedstrijd bij de Pernisse   

                                                     Ruitervereniging 

 


