Algemeen
Kermisterrein gelegen aan de dr. Mansveltkade en is gratis toegankelijk.
Er wordt kermis gehouden op:
Woensdag 8 augustus
19.00 – 01.00 uur
Donderdag 9 augustus
13.00 – 01.00 uur
vrijdag
10 augustus
13.00 – 01.00 uur
Zaterdag
11 augustus
13.00 – 01.00 uur
Zondag
12 augustus
13.00 – 24.00 uur
Zie ook de website: www.wassenaarseoranjevereniging.nl

Deelname aan alle activiteiten is geheel voor eigen risico.
Het bestuur van de W.O.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid.
Deelname aan de spelen is alleen voor betalende leden, met uitzondering van de
lampionnenoptocht.
Op onze website zijn kortingsbonnen, voor diverse
attracties op het kermisterrein, te downloaden.
Woensdag 8 augustus
Kermis geopend van:19:00 tot 01.00 uur
18.00 uur

Aanbieding van oliebollen door de fa.Meyer van de Hollandse
Gebakskraam aan de bewoners van het Sophiekehuis.

19.00 uur

Opening Kermis op het terrein aan de Dr. Mansveltkade.

20.30 uur

Uitdelen gratis lampionnen en munt bij de RABOBANK.

21.15 uur

RABOBANK LAMPIONNEN OPTOCHT, start vanaf de Rabobank
in de Lange Kerkdam 2.
De tocht gaat, achter de “Marchingband Victory” aan, door
enkele straten van Wassenaar naar het kermisterrein.

22.30 uur

VUURWERK, het vuurwerk wordt gepresenteerd vanaf het
trainingsveld van het Blauw Zwart terrein en is uitsluitend te zien
vanaf het kermisterrein.
Het parkeerterrein bij de sporthal is in verband met een
veiligheidszone niet toegankelijk voor publiek.
Overtreding van deze regel is strafbaar.

21.30 – 24.00

ORANJEPOP Met een optreden van: The Jars In de feesttent
op het kermisterrein.

Donderdag 9 augustus
Kermis geopend van: 13.00 tot 01.00 uur
12.00 – 13.30 uur

KINDERSPELEN op het SPEELTERREIN op het kermisterrein
voor en in de FEESTTENT van de Oranjevereniging.
Thema: Tropicana

Inschrijving

Vanaf 11.30 uur tot 12.00 uur.
De spelen zijn ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën
te weten:
A.
4 t/m 6 jaar
B.
7 t/m 9 jaar
C.
10 t/m 12 jaar
SPELENCIRCUIT voor de jongste van 4 t/m 6 jaar.
Het circuit bestaat uit de volgende spelen:
• Ananas werpen
• Hawaïbloem happen
• Hoelahoep
• Sambaballenrace
• Flipperloop
• Prik de cocosnoot in de boom
• Zandkasteel bouwen

Bovendien kunnen de peuters en kleuters naar hartenlust spelen op
een zeer uitnodigend SPRINGKUSSEN
In de groep van 4 t/m 6 jaar worden geen punten toegekend, maar
worden er in iedere leeftijdscategorie 3
prijzen getrokken.
Voor meisjes en jongens van 7 t/m 12 jaar staan de
volgende spelen op het programma:
• Cocosnoot werpen
• Flipperloop
• Diepzee duiken
• Strandbal hooghouden
• Strandbal blazen
• Verkleedrace
• Hete voeten loop
Bij deze leeftijdsgroep worden wel punten toegekend
14.00 uur
16.00 uur
15.00 – 16.30 uur
14.45 uur

16.30 uur
19.00 uur

KLAVERJAS- , RUMMYKUB WEDSTRIJD, BRIDGE en
SJOELEN voor senioren in het SOPHIEKEHUIS
Prijsuitreiking klaverjassen, rummikub, bridge en sjoelen
PENALTY SCHIETEN op het Blauw Zwart terrein.
Voor leden van de WOV en leden van Blauw-Zwart.
Inschrijving op het veld.
Voorronden penalty schieten.
Leeftijdscategorieën:
5 – 8 jaar
9 – 12 jaar
13 – 16 jaar
17 jaar en ouder
FINALE
KUIPJESTEKEN
Een onderdeel niet weg te denken bij de Wassenaarse
Zomerfeestweek en te beoefenen door jong en oud. Vanaf 19.00
uur bij de FEESTTENT op het kermisterrein voor jongens en
meisjes vanaf 14 jaar en ouder, waar iedereen vanaf deze leeftijd,
zowel dames als heren, zich kunnen inschrijven voor dit traditionele
spel.

Deelname door deelnemers/sters van 14 t.e.m. 18 jaar alleen met
schriftelijke toestemming van ouders, of voogd.
Deelname door leden van de WOV.
De origineelst geklede deelnemers/sters ontvangen een
poffertjesbon, te besteden bij de poffertjeskraam tijdens de
openingsuren van de kermis.
21.00 – 24.00 uur

ORANJEPOP Met een optreden van: THE LAUREL CANYON
TRIBUTE BAND en BLUES AFFIAR. In de feesttent op het
kermisterrein.

Vrijdag 10 augustus
Kermis geopend van 13.00 – 01.00 uur.
11.00 – 13.00 uur

LET OP !!!

WATERFESTIJN IN HETSTERRENBAD-Sportplaza
Adres : Generaal Winkelmanlaan 2.
Waterfestijn voor jongens en meisjes van:
A., 6 en 7 jaar
B. 8 en 9 jaar
C. 10 t/m 12 jaar
Leden van de WOV GRATIS toegang tot het waterfestijn.
Ben je niet lid van de WOV dan kan je je ter plekken aanmelden
voor € 6,- per jaar per gezin.
Na afloop van het waterfestijn is er vrij zwemmen tot 13:00 uur
Deelnemers dienen minimaal in het bezit te zijn van:
ZWEMDIPLOMA A

13.30 – 16:00 uur

JEU DE BOULES
Een spel voor jong en oud op de Jeu de Boules baan bij de
Sporthal “De Schulpwei”, aan de Dr.Mansveltkade.

14.30 – 15.30 uur

TEKENWEDSTRIJD
Voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar op het marktterrein aan de Berkheistraat. Alle deelnemers krijgen
gratis kleurkrijt en een ijsje bij Luciano meesterijsbereider
Bij regenachtig weer vervalt de tekenwedstrijd.
Teken thema: Tropicana

15.30 uur

14.30 uur

15.00 – 17.00 uur

Er zijn aparte prijzen voor de 3 leeftijdsgroepen, te weten:
A
4,5 en 6 jaar
B
7, 8 en 9 jaar
C 10, 11 en12 jaar
Aansluitend is de prijsuitreiking tekenwedstrijd op het marktterrein
aan de Berkheistraat
SKELTERRACE INSCHRIJVING.
Inschrijving voor deze race op het marktterrein aan de
Berkheistraat. Gereden wordt met de skelters van DUINRELL.
GEEN eigen skelters.
SKELTERRACE start om 15:00 uur.
Prijsuitreiking na afloop op het marktterrein aan de Berkheistraat.
Leeftijdsgroepen jongens en meisjes (rijden apart)
A
6 t/m 8 jaar
B
9 t/m 11 jaar
C 12 t/m 15 jaar

LET OP
Deelnemers mogen alleen deelnemen met stevige en
dichte schoenen.

19.00 – 21.00 UUR

TOUWTREKKEN
Mogelijk gemaakt door Crooked Spider
Inschrijving bij: op het kermisterrein, of via
Annika den Dulk (annika_dendulk@hotmail.com)
Reglement: wedstrijd in losse grond, 1 trek per wedstrijd
teams van 6 of 9 personen. 6 heren of 9 dames
max 10 teams
Toegestaan kisten/werkschoenen/sportschoenen (zonder noppen)

21.00 – 24.00 uur

ORANJEPOP Hollandse avond met DJ ALFONS en een
optreden van BARRY BADPAK.

Zaterdag 11 augustus
Kermis geopend van: 13.00 – 01.00 uur
08.30 – 11.00

VISWEDSTRIJD
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door All Sails
Locatie: Langs het Jaagpad aan de Zijlwatering tegenover de
Jachthaven.

Aanmelding

Vanaf 08.15 uur langs de waterkant van het Jaagpad aan de
Zijlwatering, of via de site: externezaken@whsv.nl
Inschrijving is ook mogelijk bij: All Sails
Hofcampweg

Voorinschrijving

Aas is te verkrijgen bij: All Sails - Hofcampweg
De vissers vanaf 14 jaar dienen in het bezit te zijn van een vispas.
Bij controle is de organisatie niet verantwoordelijk.
Kinderen tot en met 13 jaar kunnen vissen onder toezicht
van één of meerdere personen die in het bezit zijn van een vispas.

Prijsuitreiking
12.00 uur

De prijsuitreiking vindt plaats in de FEESTTENT op het
kermisterrein. Aantrekkelijke prijzen worden beschikbaar gesteld.

08.00 – 19.00 uur

Parkgolf Wassenaar 2018
Op zaterdag 11 augustus 2018 wordt de 18e editie van Parkgolf
Wassenaar gehouden. De route wordt uitgezet in diverse parken
die Wassenaar rijk is. De start en finish is zoals andere jaren weer
op het sportcomplex van De Kieviten aan de Dr. Mansveltkade 11
te Wassenaar. Inschrijftermijn sluit op 5 augustus.
Deelname geschiedt op eigen risico en een EGA handicap en WAverzekering is verplicht!
Bij onvoldoende deelname gaat parkgolf niet door !
Voor meer info zie : www.parkgolfwassenaar.nl

12.00 - 16.00 uur

OLDTIMERDAG Wassenaar
Mogelijk gemaakt door Das Garage
Verzamelen op het marktterrein
Opstellen en vertrek vanaf het Marktterrein.
Start puzzelrit 12:30
Duur rit ca. 1,5 uur
Deelnemers keren na de rit terug op het marktterrein.
Deelname aan de puzzelrit is niet verplicht,
U mag uw oldtimer ook alleen tentoonstellen.

12.00 - 16.00 uur

Brandweermuseum Wassenaar
Brandweermuseum met spuitdemonstratie oud versus nieuw.
Op het grasveld nabij het Marktterein (Berkhei).

19.00 uur

KRATTENSTAPELEN - Kermisterrein
Mogelijk gemaakt door Hamaco en Green Adventures
Inschrijven krattenstapelen

18.45 uur

Deelname door deelnemers/sters van 14 t.e.m. 18 jaar alleen met
schriftelijke toestemming van ouders, of voogd.

21.30 – 01.00 uur

ORANJEPOP Dance event met de dj’s on tour van Radio 538.

Zondag 12 augustus
Kermis geopend van: 13.00 – 24.00
11.30 uur

RINGSTEKEN TE PAARD ONDER HET ZADEL
Mogelijk gemaakt door G. van der Holst & Zn.
Aan de Berkheistraat
Het ringsteken wordt georganiseerd door de Paardensport
Vereniging “Koningin Emma” i.s.m. de Wassenaarse
Oranje Vereniging ‘Koningin Wilhelmina’

10.30 – 11.15 uur

Inschrijving GRATIS, maar wel voor eigen risico
Er kan ingeschreven worden in 2 categorieën te weten:
a. tot en met 14 jaar
b. 15 jaar en ouder
In beide categorieën worden prijzen uitgereikt voor het
ringsteken en originaliteit.
Onderwerp: Tropicana
Voor iedereen is er een vaantje en een CONSUMPTIE OP
HET MARKTTERREIN en voor de deelnemers t/m 14 jaar een
leuke verrassing.
Deelnemers/sters zijn verplicht een cap te dragen, zo niet
dan wordt men uitgesloten van deelname.
Aanvang ringsteken
Prijsuitreiking

11.30 uur
Ca. 13.30 uur
12:30 – 13:00 uur

Woord en gebedsdienst door Kapelaan Boris Plavcic
Plaats in de autoscooter attractie van de familie Mellisen.

13.00 – 18.00 uur

Vlooienmarkt / 2dehands spullenverkoop door volwassenen.
Op het kermisterrein voor de feesttent, inrichten kraam vanaf 12:00
uur, GEEN parkeergelegenheid op kermisterrein !
Er zijn 30 kramen beschikbaar, per kraam (van 2 mtr) is de
huurprijs per kraam € 17,50. WOV leden € 15,00
Inschrijving per mail bij secretaris@wassenaarseoranjevereniging.nl
VOL=VOL.
Geen verkoop van etenswaar, drank en kermis aanverwante
artikelen!

13.00 – 18.00 uur

DARTENTOERNOOI i.s.m. Buurtvereniging O&O
Inschrijven is mogelijk voor zowel dames als heren. Minimum

14.00 uur

leeftijd is 16 jaar.
Er wordt gespeeld in poulevorm: 501, best of 3.
Kosten van deelname bedragen voor leden van de WOV €4,00 en
voor niet-leden €6,00 per persoon. Het inschrijfgeld wordt verdeeld
als prijzengeld.
Aanmelden voor de poule indeling (in de feesttent): 12 uur.
Je kunt je opgeven voor dit darttoernooi via
darters@oostdorpenomgeving.nl of bellen met: Bobby Jalhay:
0641516541 of Glenn KRosse: 0618524934.
RINGSTEKEN MET AANSPANNINGEN
Mogelijk gemaakt door G. van der Holst & Zn.
Toegang tot het terrein via de Duinrellweg
Tegenover ingang Duinrell
Inschrijving voor ringsteken met aanspanningen
* Alle deelnemers ontvangen een herinneringsvaantje;
* Iedere deelnemer krijgt een consumptie aangeboden;
* Ook zijn er prijzen voor het best verzorgde geheel.
- 1) schoonste geheel
- 2) originaliteit
Er wordt gekeurd op:
* Toilet van het paard en hoefbeslag;
* Onderhoud en harnachement;
* Aanspannen en aankleding.

Algemene mededelingen:
Organisatie:

Wassenaarse Oranjevereniging
“Koningin Wilhelmina” W.O.V.

Postbus 696
2240 AP Wassenaar
e-mail: secretaris@wassenaarseoranjevereniging.nl
De W.O.V. weet zich gedragen door vele supporters.
Vanaf € 6,00 bent u (met uw gezin) supporter en lid/vriend van de
W.O.V.
U steunt daarmee ons programma tijdens de Zomerfeestweek,
Koningsdag en op 4 en 5 mei.
Stort minimaal € 6,00 op:
IBAN nr.: NL90RABO0302059733
t.n.v. de W.O.V. “Koningin Wilhelmina”, Wassenaar
Dan bent ook u lid/vriend van de W.O.V.
Het W.O.V. lidmaatschap biedt tal van voordeeltjes bij
evenementen tijdens de Zomer Feest Week
Face boek WOV
Instagram WOV
Website
Privacyverklaring

@wov.wassenaar
@wov wassenaar
www.wassenaarseoranjevereniging.nl
www.wassenaarseoranjevereniging.nl/html/privacy-policy.php

Dank aan de sponsors, die het (mede) mogelijk maken dit programma te realiseren :

Aannemersbedrijf vd AA
Adcodia administratiekantoor
Architectenburo van Manen
Autoschade van Veen
Bagel Alley, ontbijt, lunch & dinner
Camping Duinhorst
Crooked Spider speciaal bier
Flower Farm
Groeneveld Gastronomie
Installatiebedrijf Parlevliet bv
Installatiebureau Jonker BV
KlusWijs van Veen
Lagerberg Verhuisgroep
Lobeco Ksenia
Loonbedrijf C Roeling
MAXXUS
Me Gusta
MR vastgoedbeheer
Landgoed Oostdorperhoeve
Pops America Diner
Restaurant Wei
Rietdekkersbedrijf Nijp
Rob de Raad aannemersbedrijf
RuLO aannemingsbedrijf
Schildersbedrijf Honig Totaal Onderhoud
Schoonmaak en Servicebedrijf Bella
Timmer & Aannemersbedrijf Schroder
van Helmond Stucadoors
van Veen bouw
van Veen Elektra
Vellenga Financials
Welp makelaardij
Aannemersbedrijf G. v.d. Holst en Zn.
All Sails Zeilmakerij Wassenaar
Bakker Niek Kaptein
Das Garage – organisatoren oldtimerdag
De Bijbus
De Wassenaarse Krant
Duinrell – fietsenverhuur
Electro Technisch Installatie Bureau l'Ami
Graphic Square
Green Adventures
Hamaco - verhuur
Installatiebedrijf Dijksterhuis B.V.

Luciano
Maatschap Remmerswaal
Maessen Tenten
Rabobank Wassenaar
Rijvereniging Koningin Emma
Rioolservicewest
Rode Kruis
van Veen Installatietechniek
van Wijk notarissen
Voerman verhuisbedrijf
Voetbal vereniging Blauw-Zwart
Voorham Verf & Wand
WHSV (Wassenaarse Hengelsport Vereniging)
Zwembad Sterrenbad
Bloemenhuis Duivenvoorden
Technisch bureau Koppe
A. den Hollander feesten en partijen
B Tax zakelijk taxivervoer
Bos tuingereedschappen
Bouwbedrijf Martin Kortekaas
BouwBedrijf Westgeest
Container Hotel opslagservice
De Loos Installatie
Duivenvoorde Transport
Eerste Wassenaarse hout & bouwmaterialen
Eethuisje Duivenvoorde
Fa. A.M. van Wissen Horecabenodigdheden
J.K. van den Dool BV tuinmaterialen
Marco van Noort
Party Rental Company
Restaurant Herberg 't Hoekje
Robijn en van der Feen Fysiotherapie
Ruigrok Schilderwerken
Ruigrok Timmerwerken
Schildersbedrijf Marcel L'Ami
Timmerfabriek Maaldrift
Tulp en Zo
van der Valk Hotel Den Haag Wassenaar
van Ede international
van leeuwen verwarming bv
Aannemersbedrijf Ed van der Kooij
Aannemersbedrijf van Echten
Juriste Advies den Hartog
Schildersbedrijf Winnubst
Sun is Free
Van der Lely Tuinontwerpbureau
autobedrijf Rooijakkers

