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Voorwoord
Beste Dorpsgenoten, 

Ook dit jaar maken we ons op voor een Feestweek waarin we samen alle beste beentjes voor gaan zetten: de 
basisscholen hebben nog vakantie, het programma is goed voorbereid en we duimen voor mooi weer! Het is 
dan ook de 548e keer dat de vrije Abcouder Paardenmarkt gehouden wordt en nu op een andere plek dan u 
gewend bent: we mogen dit jaar gebruik maken van de gastvrijheid en geheel op paarden en pony’s ingerichte 
faciliteiten van stal Meerzicht aan de Voetangelweg. Er is de hele week veel te beleven en u kunt weer genieten 
van sport & spel, muziek, volksspelen, een dansje, een drankje en een hapje, maar vooral ook van de gezellig-
heid en de verbinding met anderen uit het dorp. Want dat is wat we willen bieden en dus kent het programma 
voor elk wat wils. 

Dat is alleen mogelijk met de hulp van vele vrijwilligers en verenigingen, zoals onze collectanten – die u met dit 
boekje aan de deur ziet staan -, ouders en leerkrachten van de scholen, de Vrijwillige Brandweer, de Abcouder 
Harmonie, de Geinpiepers, FC Abcoude, Hockey Vereniging Abcoude, de Jeu de  Boulesclub Abcoude, Pander-
groep Scouting Abcoude, Volleybalvereniging SV Abcoude, De Meerkoeten en het Rode Kruis. Maar ook aan 
de professionals van de Gemeente De Ronde Venen, Brandweer, Politie en alle anderen die een bijdrage leveren 
aan deze 107e Feestweek. Wij maken een diepe buiging voor al het werk wat door hen verzet wordt! 

Dit jaar nemen wij afscheid van onze voorzitter, Arie Ligtvoet, die na bijna 30 jaar de Stichting verlaat, maar ook 
van zijn echtgenote, Yolanda, die hem en ons altijd met raad en daad terzijde stond. We bedanken hen voor alle 
jaren trouwe inzet, wensen hen veel goeds en hopen hen nog vaak te zien, in of buiten de Feestweek. 

Maar wat zou de Feestweek zijn zonder uw gulle bijdrage en feestelijke deelname? Dus ook daarvoor onze 
hartelijke dank. Met groot genoegen bieden wij u het Feestweekboekje 2018 aan. 

Team SFA

Gehele week: 

Kermis
De kermis is open op dinsdagavond vanaf 19.00 uur tot 24.00 uur en 

op woensdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 24.00 uur. 



Stichting Hulpfonds Vluchtelingen  
Abcoude - Baambrugge 
VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers in Nederland vanaf het moment van 
binnenkomst tot en met de integratie in onze samenleving, met als visie dat vluchtelingen veiligheid moeten 
vinden en Nederland meer moet bijdragen aan het oplossen van grote vluchtelingencrises. Ook in Abcoude 
zijn vluchtelingen gehuisvest. De vrijwilligers van Stichting Hulpfonds Vluchtelingen Abcoude – Baambrugge 
behartigen ter ondersteuning van VluchtelingenWerk Nederland hun belangen door het onderhouden van 
contacten, geven van voorlichting en verstrekken van financiële steun als daarin niet op andere wijze kan 
worden voorzien. Financiële bijdragen zijn derhalve welkom: NL18 INGB 0004 7496 89 t.n.v. Stichting 
Hulpfonds Vluchtelingen Abcoude - Baambrugge
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Feestweek 2019 
dinsdag 27 t/m zaterdag 31 augustus 

Zoals altijd valt de Feestweek in de week van de laatste donderdag van augustus. 
Dit is traditioneel sinds 548 jaar dé dag van de Abcouder  

paardenmarkt. In 2019 zijn de basisscholen van ons dorp dan net weer begonnen. 
De Feestweek gaat gewoon door en u bent er natuurlijk bij, want dit is hét moment om alle 
vakantienieuwtjes uit te wisselen en in het eigen dorp nog even van de zomer te genieten. 

Goed Doel 2018 
Indachtig ons motto “Geef eens wat weg, je krijgt al genoeg” zet de Stichting Feestelijkhe-
den ieder jaar een goed doel van, voor of door dorpsgenoten extra in het zonnetje. We doen 
dit door hieraan aandacht te besteden in het Feestweekboekje, zelf een gift te doen en ook u 

te vragen of u misschien wat kunt missen. Dit jaar hebben we gekozen voor 
Stichting Hulpfonds Vluchtelingen Abcoude - Baambrugge. 
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zaterdag 25 augustus: 12.00 uur - 19.00 uur
plaats: terrein Burgemeester Des Tombesweg - Doude van Troostwijklaan

Autocross Abcoude 
Organisatie: Stichting Autocross Abcoude e.o. 
Dit jaar de 44ste editie! Op de website www.autocrossabcoude.nl is te zien hoe 
de autocross vroeger was: interviews met de oprichters, wedstrijdleiders en 
speakers die jarenlang bij het evenement betrokken waren. Veel foto’s en films. 
Zeker een bezoekje waard, maar nog liever zien we u en uw kinderen natuurlijk 
ter plekke. De hele middag actie: botsingen, auto’s in de sloot, op de strobalen, 
racen en raggen. Sport en Spektakel. Grote dank van de Stichting Autocross gaat uit naar Bart de Vries - van 
wie een aantal percelen gebruikt wordt om dit evenement te organiseren - en naar de Gemeente De Ronde 
Venen, die via haar bouwkavel toegang verleent tot het crossterrein. Voor nieuwtjes en de laatste updates: like 
de Stichting Autocross op Facebook! 

Toegangsprijzen: volwassenen € 8,-; kinderen 4 t/m 12 jaar € 4,-; parkeren € 2,-. 

zondag 26 augustus: 13.00 uur - 16.00 uur
plaats: rondom De Witte Dame, Stationsplein 3, Abcoude 

ABC OUDE Auto’s 
Organisatie: Monique van Oostveen; m.m.v. Regiobank  
Vandaag kunt u genieten van Abcouder en Baambrugse Oldtimers ouder dan 35 
jaar. Vanaf 10.00 uur verzamelen deze zich bij De Witte Dame voor een rondrit. 
Vertrek rond 11.00 uur, terugkomst circa 13.00 uur. Dit is het moment dat u al 
dit moois rijdend kunt aanschouwen. Daarna zijn de Oldtimers tot 16.00 uur 
rondom De Witte Dame te bewonderen.    

N.B. deelname met oldtimer alleen na eerdere inschrijving: oldtimerritabcoude@gmail.com 
of via 06-21406457; bij publicatie van dit boekje is de inschrijving al gesloten; 
Toegang als toeschouwer: gratis. 

maandag 27 augustus: 17.00 uur – 19.00 uur 
plaats: Boulodrôme - Molenweg 19b

Inschrijven Jeu de Boules Toernooi
Organisatie: Jeu de Boulesclub Abcoude 
Hier kunt u zich inschrijven voor het Jeu de Boules Toernooi van vrijdag op 
het ‘Boulodrôme’. Als er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, 
zullen om 19.00 uur de deelnemende triplettes door middel van loting worden 
vastgesteld.

Inschrijven: van 17.00 uur – 19.00 uur; 
Inschrijfgeld: € 18,- per triplette (contant); huur boules € 2, - per set (direct reserveren en afrekenen); 
Leeftijd: minimum leeftijd 16 jaar; 
Overig: deelnemers mogen géén lid zijn van een Jeu de Boules-vereniging en per persoon mag men slechts 
één triplette inschrijven – wie uitgeloot wordt, mag het volgend jaar, mits in dezelfde samenstelling van triplette, 
automatisch meedoen. Uiteraard wel eerst inschrijven!  
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dinsdag 28 augustus: 19.00 uur - 20.30 uur
plaats: Torenlaan – Start en Finish

Ronde van Abcoude
Deze hardloopwedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Amstel en Vecht.
De Feestweek start natuurlijk met de Ronde van Abcoude. Wordt dat ook uw eerste 
prestatie deze Feestweek? We starten met de prestatieloop van 3 kilometer, daarna met 
de 5 en 10 kilometer. De route van de 10 kilometer loopt deels door het mooie Gein via 
de Wilhelminabrug. We verwachten u als deelnemer of toeschouwer. Langs de Torenlaan 
houdt onze speaker u op de hoogte en kunt u met eigen ogen zien wie de eindstreep 
haalt. Er zijn prijzen voor de eerste drie lopers en loopsters op elke afstand, voor de 
“Snelste Dorpsgenoten” en uiteraard voor de “Snelste Senioren” (vanaf 40 jaar). De 
prijsuitreiking is om circa 20.45 uur in de Kees Bonzaal. 

Starttijden:
Prestatieloop (tot 16 jaar) -    3 kilometer:  19.00 uur
Wedstrijd- en Prestatieloop  -    5 kilometer:  19.05 uur
Wedstrijd- en Prestatieloop  -  10 kilometer:  19.10 uur

Inschrijven: voorinschrijving tot en met 27 augustus via de website www.inschrijven.nl; ophalen startnummers 
op dinsdag 28 augustus vanaf 16.00 uur en inschrijving ter plaatse op dinsdag 28 augustus tussen 17.00 en 
18.30 uur in de Kees Bonzaal. Deze optie is duurder, dus benut de website!

Inschrijfgeld: Voorinschrijving Inschrijving ter plekke
Prestatieloop - 3 kilometer (tot 16 jaar):  € 3,00 € 4,00
Wedstrijd- en Prestatieloop -   5 kilometer:  € 5,00 € 6,00
Wedstrijd- en Prestatieloop - 10 kilometer:  € 6,00 € 7,00

dinsdag 28 augustus: 20.45 uur – 21.30 uur 
plaats: Piet Mondriaan Gebouw - Broekzijdselaan

Lampionnen Optocht
Als het donker wordt gaan de muzikanten spelen en de lichtjes aan. Dat is 
de Lampionnen Optocht. Het is Feestweek en omdat het ook nog vakantie is 
mag iedereen langer opblijven. De vrolijke klanken van onze eigen Abcouder Harmonie nodigen iedereen uit om 
mee te lopen. Ook ouders mogen een lampion meenemen, want zo is Abcoude nog meer verlicht! De Stichting 
Feestelijkheden stelt via de Abcouder winkeliers weer 120 lampionnen beschikbaar voor kinderen die graag 
mee willen lopen.    
De route gaat van het Piet Mondriaan Gebouw, over de Broekzijdselaan via Achter de Kerken en Kerkgaarde naar 
het begin van de Kerkstraat. Hier steken we via het Kerkplein de Heinkuitenbrug over en gaan we verder over 
Torenlaan, Baarslagstraat, Waardasackerstraat, Blomswaard, Burgemeester de Beaufortlaan, Burg. Des Tombes-
weg en dan opnieuw de brug over de Hoogstraat in. We eindigen in de Hoogstraat op de kop van ’t Markvelt, bij 
de Kermis. Hier wordt een muzikale toegift gegeven. 

Rabobank Amstel en Vecht doneert € 0,50 per deelnemer aan ons goed doel 2018: 
Stichting Hulpfonds Vluchtelingen Abcoude - Baambrugge
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woensdag 29 augustus: 12.00 uur – 14.00 uur en 17.00 uur – 18.00 uur
plaats: Burgemeester Quarles van Uffordstraat 1, Abcoude

Buitenschoolse Kinderen Abcoude
In het dorp Abcoude (ALLEEN POSTCODEGEBIED 1391) woonachtige kinderen met een leeftijd van 4 tot en 
met 12 jaar die buiten Abcoude naar een basisschool gaan kunnen Feestweekbonnen uitsluitend persoonlijk en 
op de hierboven genoemde tijden afhalen. 

woensdag 29 augustus

Activiteiten voor de kinderen van de 
basisscholen 
Ook al valt de Feestweek in de zomervakantie: we hebben een programma waarmee u met uw vakantieplanning 
rekening houdt. Voor iedere leeftijd een activiteit waarbij deelname is gebaseerd op de groep waarin uw kind het 
aanstaande schooljaar de lessen volgt. Voor alle activiteiten (m.u.v. Jeu de Boules – zie hieronder) is er géén 
voorinschrijving en kunnen alle kinderen lekker meedoen. Neem een vriendje, vriendinnetje, neefje, nichtje of 
ander kind in dezelfde leeftijdscategorie mee: ieder kind is van harte welkom. 

Omdat de scholen dicht zijn en dus niet voor de begeleiding zorgen dient u er zelf op te letten 
dat de kinderen op tijd aanwezig zijn, voor zover nodig worden begeleid en na afloop op tijd 
worden opgehaald. 

woensdag 29 augustus: 09.00 uur - 11.00 uur
plaats: speelplaats Piusschool - groepen 1 en 2

Kleuterspelen - Poppentheater de Kletskous - 
“De Gouden Schoenen”
Er zijn kinderen die graag spelletjes doen en kinderen die graag naar een optreden kijken. Wat nu zo leuk is: 
het kan deze ochtend allebei! Eerst spelletjes doen en daarna een optreden van Poppentheater “De Kletskous”. 
Poppenspeelster Lucienne Kuperus laat met haar theater zien hoe fijn het is om iedereen weer kind te laten zijn. 
Bij mooi weer buiten, bij regen in de aula van de Piusschool. Natuurlijk krijgen de kinderen ook nog een oliebol 
en aan het einde gaat elk kind vermoeid maar voldaan weer huiswaarts. 

De voorstelling: “De Gouden Schoenen” gaat over een paar gouden schoenen die in het bos staan. Van wie 
zouden die zijn? Misschien wel van de Koningin? Maar hoe Knorretje ook roept, hij kan haar niet vinden. Knor-
retje snapt er niks van. Samen met zijn vriendje Toetsie bedenken ze wat ze met de schoenen gaan doen. Maar 
wat vervelend nou, ineens zijn de schoenen verdwenen. Dat gaat zomaar niet, Knorretje had de schoenen als 
eerste gevonden. Knorretje en Toetsie gaan op zoek en beleven een spannend avontuur. 
Zie: www.poppentheaterkletskous.nl. 

Omdat er geen spelbegeleiders of leerkrachten zijn dient u zelf bij uw kind(-eren) te blijven of 
daarover met “collega-ouders” afspraken te maken. 

woensdag 29 augustus: inloop tussen 09.30 - 10.00 uur - eindtijd 11.30 uur
plaats: speelplaats Piet Mondriaanschool - groepen 3 en 4 

Avonturenbaan
In samenwerking met: Vrijwillige Brandweer Abcoude
Het avontuur beleven door behendigheid in het spel. Meld je aan bij de start en hoor precies wat je kunt 
verwachten. Volg de Avonturenbaan en speel telkens een ander spel, totdat je deelnemerskaart vol is. Snelheid 
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is niet altijd het doel. We gaan voor mooi weer. En regent het toch: dan kunnen we binnen het avontuur beleven 
in de hal en gymzaal van het Piet Mondriaan Gebouw. Gezellige drukte waarbij de kinderen enthousiast worden 
aangemoedigd door ouder of begeleider. Doe mee en speel het avontuurlijke spel. 

Omdat er geen spelbegeleiders of leerkrachten zijn dient u zelf bij uw kind(-eren) te blijven of 
daarover met “collega-ouders” afspraken te maken. 

woensdag 29 augustus: 09.30 - 11.30 uur 
plaats: Kerkplein en Kees Bonzaal - groepen 5, 6 en 7

Reuzenbingo en Volleybal- en BadmintonClinic
In samenwerking met Volleybalvereniging SV Abcoude
De woensdagochtend in de Feestweek wordt nooit meer hetzelfde voor de groepen 5, 6 en 7. Zij krijgen de uit-
daging om mee te doen met Reuzenbingo – Volleybal en Badminton. Of zij kiezen voor de combinatie van een 
uurtje sporten bij de Kees Bonzaal en daarnaast meedoen aan de Reuzenbingo op het Kerkplein. Alleen voor de 
ouders is het even opletten. Want uw kind kan op het Kerkplein zijn of bij de Kees Bonzaal. Bij de Kees Bonzaal 
staat tevens een tafeltennistafel waar we met zoveel mogelijk kinderen omheen spelen totdat alleen de Kampioen 
overblijft. Uiteraard is er weer begeleiding door een groep enthousiaste vrijwilligers en is er een mooie medaille 
te winnen.   

woensdag 29 augustus: 09.00 uur - 12.00 uur
plaats: Boulodrôme - Molenweg 19b - groep 8
deelname: LET OP – alleen na opgave via de basisscholen voor de zomervakantie

Jeu de Boules
Gooi ik hem een beetje naar links of juist een beetje naar rechts? Leg ik hem er zacht tegenaan of gooi ik hem 
er vol in? Wij vragen nogal wat!  Maar het zijn tenslotte de oudste kinderen en we weten dat zij het kunnen. 
Weet u dat het ontzettend leuk is om te kijken hoe de kinderen strijden om de titel “Abcouder-School-Boules-
Kampioen”? Probeer het eens! 

Vanwege de indeling van speelschema’s is deelname alleen mogelijk bij voorafgaande opgave 
via de basisscholen voor de zomervakantie. 

woensdag 29 augustus: 13.00 uur - 16.00 uur
plaats: Sportpark De Hollandse Kade

Schoolvoetbal en -slagbal  
Toernooi
Ook dit jaar maken we er weer een gezellige sportmiddag van. We rekenen erop dat je jezelf na een lekkere 
vakantie graag weer sportief wilt meten met je leeftijdsgenootjes van andere scholen. Gezien het enthousiasme 
van de afgelopen jaren gaat dat zeker lukken. Prijsuitreiking steeds direct na de verschillende finales. 

Ook hier geldt dat vanwege de indeling van speelschema’s deelname alleen mogelijk is na 
voorafgaande opgave via de basisscholen voor de zomervakantie. 

woensdag 29 augustus: 18.30 uur - 20.00 uur
plaats: Grasveld Stationsstraat - einde Willem van Abcoudelaan 

Tobbesteken
Tobbesteken wordt ook wel TonnetjeSteken genoemd en volgens Wikipedia wordt dit op diverse plaatsen 
gespeeld, zoals in Eemnes, Texel en Schiedam. Abcoude wordt (nog) niet vermeld, maar de Abcoudenaren 
weten wel beter! Menigeen uit Abcoude, maar ook van ver daarbuiten, heeft wel eens mee gedaan. De baan is er 

LET OP: PAK DE FIETS
ZEER BEPERKTE 

PARKEERGELEGENHEID
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dan ook één om over naar huis te schrijven. Deelnemers laten zien hoe goed ze wel zijn in het steken. Of toch 
een nat pak bij een misser? Nou ja, wel raak voor een flinke douche. De Vrijwillige Brandweer van Abcoude 
heeft het beheer over het water, dat ons hopelijk niet tot de lippen stijgt. Er zijn prijzen in de categorie “dames” 
en “heren” en tot slot speelt de winnaar van de dames tegen de winnaar van de heren voor de felbegeerde beker 
“Tobbesteken 2018”. Voor de deelnemers die verkleed in groepsverband komen is er weer de Groepsprijs voor 
het Mooiste Geheel. 

Inschrijven: van 18.00 uur tot 18.30 uur ter plaatse – OP TIJD KOMEN - persoonlijk inschrijven!; 
Inschrijfgeld: € 3,- per persoon;  
Prijzen: 1e prijs € 25,-, 2e prijs € 15,-, 3e prijs € 10,- voor zowel dames als heren, groepsprijs voor het 
mooiste geheel: € 100,- en hoofdprijs: beker “Tobbesteken 2018”.
Leeftijd: minimum leeftijd 16 jaar; 
Overige: maximaal 100 deelnemers en wie het eerst komt…… 

donderdag 30 augustus: 08.00 uur - 12.00 uur
plaats: Kerkplein en Kerkgaarde

Kinder Rommelmarkt
“Kringloopwinkel zonder voorraad” zou er kunnen staan als alle kinderen uit Abcoude met hun overtollige 
speelgoed, huisraad, kleding en boeken op een kleedje op de rommelmarkt staan. De opbrengst gaat misschien 
naar de kermis of naar een andere bestemming. Dat maakt niet uit, maar kom op tijd voor een leuke plek. 
Volwassenen en kinderen zijn van harte welkom om spullen te kopen. 

Kosten: geen; 
Leeftijd: verkoop uitsluitend door kinderen tot en met 12 jaar;  
Overige: uiteraard mag u mee om uw kind(eren) te begeleiden - niet verkochte spullen graag in de containers 
of toch naar de kringloop. 

donderdag 30 augustus: 08.30 uur - 11.30 uur
plaats: Stal Meerzicht, Voetangelweg 2A, Abcoude 

Premiekeuring en Paardenmarkt - 
Mobiele Kinderboerderij
Al heel lang is de laatste donderdag van augustus dé dag van de Paardenmarkt 
en Premiekeuring van Abcoude. Omdat de zachte paardenvoetjes graag op zand 
lopen dit keer op een andere plek: Stal Meerzicht stelt haar fraaie locatie, met goede faciliteiten voor deelnemers 
en bezoekers, graag ter beschikking! Hier staan de paarden en pony’s met uitzicht op het Abcouder Meer al vroeg 
te trappelen voor de Premiekeuring. Hoewel de markt het oudste recht heeft is de handel inmiddels niet meer het 
hoofddoel en is de Premiekeuring en Bestgaand Rijpaard en Rijpony een groot onderdeel van onze paarden-
markt geworden. Op vijf minuten loopafstand van de Derde Brug kunt u alle paarden en pony’s bekijken en de 
deelnemers aanmoedigen. De premiekeuring door een deskundige jury start om 08.30 uur. Ook dit jaar is er voor 
de jeugd tot 16 jaar de “Jeugdstimuleringsprijs presenteren” zowel bij de paarden als bij de pony’s. Alle paarden 
en pony’s worden op tijd in de ring verwacht en u daarbuiten. Bezoekers vanuit het dorp vragen we om lopend of 
fietsend te komen. Maar voor wie per auto komt is er uiteraard parkeergelegenheid. Verder is er een hapje en een 
drankje en voor de allerkleinsten de “Kinderboerderij op locatie” (www.kinderboerderijoplocatie.nl) om kennis te 
maken met dieren zoals schapen, geiten, ezels, koeien, cavia’s, konijnen, kippen, pony’s en ganzen. 

Voor wie zich nog niet heeft ingeschreven en toch graag aan de Premiekeuring of Bestgaand Rijpaard en 
Rijpony meedoet: op www.feestweekabcoude.nl staat een inschrijfformulier. Inschrijven kan tot uiterlijk 23 
augustus 2018. 
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donderdag 30 augustus: 11.30 uur - 12.30 uur
plaats: Stal Meerzicht, Voetangelweg 2A, Abcoude 

Bestgaand Rijpaard en Rijpony
Rond 11.30 uur vindt in de ring de keuring plaats voor de rubriek Bestgaand. Een schitterend schouwspel dat u 
zeker niet mag missen.

donderdag 30 augustus: 11.00 uur - 15.45 uur
plaats: Kerkplein 

Podium Programma
Kimmy, Kimmy, Kimmy roepen de kinderen, want Clown Kim komt optreden, met een nieuwe act! Kinderen 
kijken hun ogen uit naar de goocheltrucs, luisteren naar het verhaal, doen mee met bewegingen en schreeu-
wen honderd uit als er een truc wel of niet lukt. Met muziek waar de kinderen op kunnen dansen, springen of 
gewoon lekker meezingen. Feest voor de kinderen dus. 
Vervolgens komt, na het succes van vorig jaar, De Hein Kuitenband terug op het podium. De band bestaat uit 
vijf leden: een zanger, gitarist/saxofonist, basgitarist, gitarist en drummer. Vier Abcoudenaren en één Amster-
dammer. Zij spelen covers van nummers uit de jaren 70 en 80, onder meer van The Rolling Stones, The Band 
en Neil Young. Tijdens de pauzes zal de DJ van LG2 muzikale invulling geven. En ook dit jaar zijn wij weer blij 
met de enige echte Abcouder Geinpiepers. Zij blazen een gezellig stukje muziek ter vermaak van het publiek en 
begeleiden het paaltransport door ons geliefde dorp. Het Kerkplein bruist van de gezelligheid. En wat er ook 
bruist is het bier, maar ook koffie, wijn en fris zijn verkrijgbaar bij de bar, waarvan de opbrengst dit jaar naar 
Stichting Hulpfonds Vluchtelingen Abcoude - Baambrugge gaat. 

Programma: 
• 11.00 - 12.00 uur – Clown Kim; zie: www.clown.nl
• 12.15 - 15.00 uur – De Hein Kuitenband - in de pauzes - DJ LG2

• 15.00 - 15.45 uur – De Geinpiepers. 

donderdag 30 augustus: 16.00 uur - 17.15 uur
plaats: Hoogstraat nabij De Eendracht 

Paalklimmen
Daaristieweer....! Paal in aantocht, gedragen door Team SFA. Dwars door ons dorp aan Angstel en Gein. Gein 
zal het wezen zonder angst stel. Paal en perk stellen of grensverleggend te werk gaan. Doorgaan tot het gaatje of 
wel tot de top om daar die worst of spek van de haak te halen. Het publiek levert de deelnemers, dus daag elkaar 
uit en laat je kennen! En ondertussen blazen de Abcouder Geinpiepers om het hardst om de deelnemers naar 
boven te dirigeren. 

Inschrijven: ter plekke tijdens het evenement bij de geluidswagen – persoonlijk inschrijven!  
Inschrijfgeld: geen; 
Leeftijd: minimum leeftijd 12 jaar (spekken) - 16 jaar (worsten).  

GLAASJE OP.....
NIET ACHTER HET STUUR! 
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vrijdag 31 augustus: 10.30 uur - 12.00 uur 
plaats: Voordijk nabij nr. 4 

Touwladder Klimmen
Speciaal voor de tieners van Abcoude en wijde omgeving! Altijd leuk, zeker met je hele voetbal-, hockey, ten-
nis-, gym-, scouting- of waterpoloteam. Start bij de eerste trede en dan omhoog op de touwladder. Snel naar 
boven onder het motto “Het enige wat telt is de eerste die belt”. Vervolgens rustig naar beneden in het water 
zakken en naar de ladder zwemmen die tegen de kant staat. Er zijn drie prijzen voor jongens en meisjes. Tot slot 
gaat de winnaar meisjes tegen de winnaar jongens voor de Kampioensbeker “Touwladder Klimmen 2018”. 

Inschrijven: ter plekke vanaf 10.15 uur bij de geluidswagen – persoonlijk inschrijven!; 
Inschrijfgeld: geen;
Prijzen: prijzengeld ook dit jaar verdubbeld; 
Leeftijd: minimum leeftijd 12 jaar;  
Kledingvoorschrift: makkelijke kleding en (water)schoenen (verplicht!); 
Overig: deelnemers hebben minimaal één zwemdiploma!   

vrijdag 31 augustus: 12.00 uur – 17.00 uur
plaats: In en Rond ABCOUDE – 
start & einde: Hoogstraat – hoek Laan van Binnenrust 

Abcouder Puzzeltocht voor  
Familie-Buren-Vrienden
Na het daverende succes van de twee voorgaande jaren gaan wij niet al te veel ver-
anderen. Natuurlijk krijgt u andere vragen en spelonderdelen, maar wat blijft is dat 
u aan het einde van de middag een flink deel van het dorp heeft gezien, linksom of 
rechtsom, want de route die u volgt is helemaal niet van belang. De Puzzeltocht is bedoeld voor familie, vrienden 
of andere groepen van jong tot oud. Je mag met zijn drieën meedoen of met zijn achten (grotere groepen graag 
splitsen). Rekent u op zo’n 3 á 3½ uur, maar is het voor u echte ontspanning, dan doet u er gewoon wat langer 
over. Zit u krapper in de tijd: met 2½ uur moet het ook lukken. Maar heeft u dan ook voldoende genoten van al die 
mooie plekjes in ons dorp? Extra leuk is dat u zo ook nog wat te weten komt over ons mooie dorp.

Gezien het enthousiasme en het hoge artistieke niveau van de inzendingen vragen wij natuurlijk opnieuw om een 
passende selfie. Ondertussen stellen wij regelmatig een vraag. De ene vraag is wat makkelijker dan de andere en 
er zijn ook vragen die kinderen weer beter kunnen beantwoorden dan volwassenen. Onderweg hebben wij allerlei 
activiteiten voor u in petto en deelname levert extra punten op. Maar let op: uiterlijk 16.30 uur levert u de antwoor-
den in. Vandaar ons advies om rond 13.00 uur al te  beginnen, want dan loopt u ontspannen naar het eindpunt: 
de grote platte wagen met tent in de Hoogstraat. Daar zit de jury die de punten telt en – bindend – beoordeelt 
wie er met de prijzen naar huis gaan. Rond 17.00 uur start de slotceremonie waarin duidelijk wordt wat de goede 
antwoorden zijn en wie de prijzen heeft gewonnen. Wie weet gaat u met de hoofdprijs van € 150,- naar huis! 

Inschrijven: van 12.00 uur tot 15.00 uur ter plaatse – persoonlijk inschrijven!
Teamgrootte: van 3 tot 8 personen; daarboven graag splitsen; 
Inschrijfgeld: gratis;  
Prijzen: 1e prijs € 150,-, 2e prijs € 50,-, 3e prijs € 25,- voor teams; € 25,- voor de leukste selfie; 
Leeftijd: minimum leeftijd teamleider 16 jaar. 
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vrijdag 31 augustus: 13.30 uur - 16.45 uur
plaats: Hoogstraat – Tuin van De Eendracht 

Seniorenmiddag
En zoals alle jaren zijn de senioren van Abcoude van harte welkom voor de traditionele thee met cake bij Café 
Restaurant De Eendracht, waar we weer graag te gast zijn. We gaan samen de Kermis over,  genieten van alle 
attracties, aan de overkant van de brug poffertjes eten en komen daarna terug in de tuin van De Eendracht. Voor 
een drankje, een hapje, de traditionele bingoloterij en natuurlijk onze eigen Abcouder Geinpiepers. Als we om 
16.45 uur afscheid nemen gaat niemand met lege handen naar huis. 

Leeftijd: 65 jaar en ouder; 
Overig: inwoners uit de voormalige gemeente Abcoude en oud-inwoners die in bejaarden- of verzorgingshui-
zen wonen met hun jongere en oudere partners zijn van harte uitgenodigd.  

vrijdag 31 augustus: 17.00 uur - 19.00 uur
plaats: Hoogstraat – Tuin van De Eendracht 

Kinderdisco
Organisatie: Café-Restaurant De Eendracht
Lekker dansen, swingen en je favoriete muziek aanvragen bij de DeeJay! Ook kun je lekker knutselen en kleuren 
of – als je dat veel leuker vindt – jezelf laten schminken. Voor de dansende kinderdiscogangers gratis broodje 
met hotdog en limonade. Voor de ouders zijn bar en burgerbar weer geopend!

Inschrijfgeld: geen; 
Leeftijd: 4 -12 jaar.  

vrijdag 31 augustus: 18.30 uur – 20.30 uur
plaats: Dokter van Doornplein 

Ringsteken onder de Man/Vrouw
Bij het Ringsteken wordt in nauwe samenwerking en met verfijnde coördinatie tussen 
man/vrouw en paard een ring gestoken met een steekstok. Wie wil dat nou missen? 
Sommige paarden of pony’s worden getrokken, anderen geduwd, maar omdat het 
rondje klein is zijn de wachttijden kort en kunt u volop actie zien. De jury telt de rake 
steken en let er op dat de paarden en pony’s in de juiste gang voldoende snelheid 
maken.
 
Inschrijven: ter plaatse tussen 17.45 en 18.15 uur - persoonlijk inschrijven!;  
Inschrijfgeld: € 3,- per berijder; 
Kledingvoorschrift: cap verplicht; rugnummer op de borst; 
Overig: per paard of pony maximaal TWEE berijders; galopperen is niet toegestaan. 

Weers- en andere omstandigheden wijziging programma 
Er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden zijn die roet in het eten gooien. In dat geval laten wij 
via social media (Facebook, App) en onze website altijd zo snel mogelijk weten als een activiteit 

onverhoopt geen doorgang kan vinden. Volg ons dus via de App, de website of Facebook. 



Houdt tijdens de Feestweek het dorp
bereikbaar voor de hulpdiensten

LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD!  
vrijdag 31 augustus: vanaf 18.00 uur (spelers aanwezig om 17.30 uur)
plaats: “Boulodrôme” - Molenweg 19b

Jeu-de-Boules Toernooi
Organisatie: Jeu de Boulesclub Abcoude 
Dit jaar wordt voor de 40ste keer om het “Abcouder Kampioenschap Jeu de Boules voor Tripletten” gespeeld. Alle 
deelnemers spelen drie partijen waarna de vier beste tripletten verder spelen in een knock-out systeem. De “klei-
ne” finale gaat om de plaatsen drie en vier en bij de grote finale speelt men om het felbegeerde kampioenschap. 
Een wijntje, een hapje of het aanmoedigen van de tripletten: ook voor de toeschouwers is er meer dan voldoende 
plezier en vermaak. Nieuw dit jaar: de helft van de deelnemers start om 18.00 uur (17.30 uur aanwezig). 

Inschrijven: maandag 27 augustus van 17.00 - 19.00 uur. 

zaterdag 1 september: 08.30 uur - 10.00 uur
plaats: Voordijk 

Viswedstrijd
Een oase van rust: zet de wekker om daarvan te genieten. Wie heeft de moed om de strijd in alle vroegte aan te 
gaan en vangt de grootste, de lelijkste of de eerste? Gratis deelname, want wie vroeg opstaat is er als eerste bij. 
Prijsuitreiking direct na de wedstrijd om 10.00 uur. 

Inschrijven: ter plekke vanaf 08.15 uur bij de geluidswagen; 
Inschrijfgeld: geen; 
Leeftijd: maximum leeftijd 16 jaar. 

zaterdag 1 september: 10.30 uur – 11.30 uur
plaats: Burgemeester Dedelstraat (start en eindpunt) 

Dorps- en Geintocht voor Aanspanningen
Organisatie: Menclub Abcoude
De rondrit vertrekt vanaf de Leo Dongelmanstraat en gaat dan over het Raadhuisplein, Hoogstraat, Stations-
straat, Gein Zuid, Gein Noord, Kerkstraat, Bijdorplaan, Broekzijdselaan, Meerlandenweg, De Weert om via 
de Piet van Wijngaerdtlaan terug te keren naar het ringsteekterrein aan de Doude van Troostwijkstraat. Volop 
mogelijkheden om naar de vaak prachtige combinaties te kijken.  

zaterdag 1 september: 12.00 uur – 14.00 uur
plaats: Doude van Troostwijkstraat 

Ringsteken voor Aanspanningen
Dankzij de inspanningen van velen komen ook de aanspanningen weer aan hun trekken. Een prachtig samen-
spel tussen paarden, menners, raak- en misstekers. Tijdens het steken zullen zij elkaar onder het toeziend oog 
van de deskundige jury meermalen de loef afsteken, want... er wordt tenslotte gestreden om de ereprijzen: de 
Willem Miltenburg beker voor de bestgaande combinatie, de beker voor de Publieksprijs en de beker voor het 
Schoonste Geheel. Kom dit samenspel van mens en dier  bewonderen, want het blijft een mooi gezicht. 
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zaterdag 1 september: 14.00 uur – 20.00 uur
plaats: Café-Restaurant Koekenbier

Open Abcouder Dart Toernooi 
Organisatie: Dartclub Abcoude  
Recht in de roos of een langgerekt “one….hundred.…and….eighty”, daar 
doen we het voor natuurlijk. Voor iedereen die de pijltjes hanteert en de strijd 
wil aangaan belooft het een spannende middag te worden. Met de klanken van het Abcouder Jazz Festival op de 
achtergrond staat voor de winnaar de titel “Abcouder Dart Kampioen 2018” klaar. 

Inschrijven: ter plekke vanaf 13.30 uur; 
Inschrijfgeld: € 5,-; 
Leeftijd: minimum leeftijd 18 jaar. 

zaterdag 1 september: 15.00 uur - 19.30 uur 
plaats: Dorpskern Abcoude  

Abcouder Jazz Festival 
Het Abcouder Jazz Festival wordt mede mogelijk gemaakt door  
café-restaurant De Eendracht en  café-restaurant Koekenbier.

Wederom een rijk gevarieerd en top-kwalitatief programma, samengesteld in samen-
werking met  Jazzhuis Abcoude en Poplab Abcoude. Kom lekker swingen en luisteren 
naar Nederlandse topbands en lokaal talent. In de tuin van de Eendracht speelt de Fortnight Swing Bigband 
onder leiding van trombonist Frans Cornelissen (o.a. van New Cool Collective en Cubop City Bigband). Een 
heerlijk 20-mans orkest uit De Ronde Venen (met Jacqueline de Rijk op altsax) dat swingtijden van weleer laat 
herleven. In de Hoogstraat op het grote podium bij de Eendracht terug op veler verzoek: het Amsterdam Funk 
Orchestra,  een waanzinnige 19-koppige funk-bigband o.l.v. saxofonist Efraïm Trujillo (o.a. van de Ploctones 
en New Cool Collective), met 14 spetterende blazers en opzwepende percussie. Midden in het dorp staat het  
Poplab-podium waar jong Abcous talent zich presenteert onder enthousiaste leiding van trompettist en Jazzhuis-
programmeur Dirk Beets. Op het podium bij het Hugo de Vriespark speelt Ann’d Friends van de  
Abcouder drumster Annick Sickinghe. Samen met haar collega’s van het conservatorium steekt zij traditionele 
cool jazz in een hedendaags jasje. Zeemanskoor Ahoy bijt het spits af op het podium bij Koekenbier. Daarna vol-
gen The Jazzinvaders, met een eerbetoon aan bluesjazz-legende Ray Charles: uiterst dansbare jazz grooves van 
o.a. drummer Phil Martin, zangeres Linda Bloemhard en een moddervette blazerssectie. Have we got jazz for you!

Programma: 
• Amsterdam Funk Orchestra  (16:00 - 19:30) 
• Fortnight Swing Bigband (15:45 - 19:00)
• The Jazzinvaders (16:30 - 19:00)  

Zaterdag 1 september: 21.00 uur – 21.30 uur
plaats: ABCOUDERMEER

Groots Vuurwerk
Het traditionele slotakkoord van de 107e Feestweek is zoals altijd een Groots Vuurwerk boven ons prachtige 
Abcouder Meer. De beste plaats om dit te zien is de Voetangelweg of de boulevard van de Amsterdamsestraat-
weg langs het Abcouder Meer. En u bent er natuurlijk bij om daarna uw laatste centen op de Kermis te besteden 
of nog een laatste dansje te wagen down-town Abcoude! 
Let op: vanaf 18.00 uur geldt op het Abcouder Meer een verbod voor alle vaartuigen. Wij rekenen op uw 
onvoorwaardelijke en zoals altijd gewaardeerde medewerking.

• Ann’d Friends (15:45 - 19:15)
• Poplab Abcoude (15:30 - 19:15)
•  Zeemanskoor AHOY (15:00 - 15:45) 
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Colofon:
Omslagtekening:  Willem Zwaard 
Grafische verzorging: Ruitenbeek Druk en Print, Weesp

© Stichting Feestelijkheden Abcoude
Noot 1: onder “Abcoudenaar” wordt verstaan hij of zij die gevestigd is binnen de grenzen van de voormalige 
gemeente Abcoude.
Noot 2: bij alle evenementen is de beslissing van de jury of wedstrijdleiding bindend en dienen de aanwijzingen 
van de leden van de Stichting opgevolgd te worden.

Feestweek 2018 App 
Ook dit jaar is het programma van de Feestweek 2018 weer via een App (zowel Apple en Android) beschikbaar. 
Hiermee heeft u het programma altijd op zak en blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen of aanpassin-
gen. Te downloaden vanaf donderdag 23 augustus. 

RosaDigitaal 
RosaDigitaal beluister je overal: op je  
pc, mac,laptop, mobiel of tablet via  
www.rosadigitaal.nl 
met reportages over de evenementen 
tijdens de Feestweek en de uitslagen. 

 

DEELNAME AAN ALLE EVENEMENTEN IS VOOR EIGEN RISICO
De organisatie behoudt zich het recht voor om evenementen in te korten, 

te wijzigen of af te gelasten om redenen van veiligheid
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Verkeersmaatregelen Feestweek
Wegafsluitingen Centrum Abcoude - verkeershinder
In verband met de veiligheid van de bezoekers heeft de Gemeente besloten om de Molenweg vanaf de Willem 
van Abcoudelaan, Raadhuisplein en de Hulksbrug alsmede de Hoogstraat vanaf de hoek met de Stationsstraat 
tot aan de hoek met de Molenweg op bepaalde tijden af te sluiten, volgens onderstaand schema. Vanwege de 
opbouw van de kermis - op maandag 27 augustus van 08.00 uur tot 17.00 uur - is er mogelijk  
verkeershinder in het centrum. Wij adviseren u om het centrum en in het bijzonder de Hoogstraat met de auto te 
mijden en te kiezen voor de fiets of een andere route te volgen. 

Ronde van Abcoude
In verband met de Ronde van Abcoude zijn op dinsdagavond 28 augustus van 18.45 uur tot 20.45 uur de 
volgende afsluitingen van toepassing: 
• het gehele dorpscentrum tussen de Molenweg en de Derde Brug; 
• de Kerkstraat, Stationsstraat, Gein Zuid en Gein Noord tot en met de Wilhelminabrug; 
• de buurt begrensd door Piet van Wijngaerdtlaan, Torenlaan, Voordijk en Janshof.

Wijziging dienstregeling Syntus - lijn 120
Vanwege de veiligheid van de bezoekers, de belemmerde doorgang en omdat de hoek Molenweg-Hoogstraat 
jaarlijks gevaarlijke situaties oplevert, is in overleg met Syntus besloten om bus 120 in de Feestweek op 
bepaalde tijden (zie tabel) een omleidingsroute te laten volgen waarbij de haltes tussen Loenersloot Dorp en het 
Dr. Van Doornplein vervallen. De route is dan als volgt: 
• vanuit de richting Loenen via de A2 naar de halte Abcoude Viaduct A2; daarna via de Piet van Wijngaerdt-

laan, Meerlandenweg en de Derde Brug, waar de bus weer op zijn eigen route komt; 
• in omgekeerde richting geldt hetzelfde: de bus volgt de route over de Derde Brug, Meerlandenweg en de Piet 

van Wijngaerdtlaan, stopt bij de halte Abcoude Viaduct A2 en gaat daarna via de A2 verder richting Loenen. 
• Als alternatief voor de bus kunnen de inwoners van Abcoude en Baambrugge gebruik maken van de 

Regiotaxi Veenweide. Te bestellen via 0800-992 66 63 of via www.regiotaxiveenweide.nl. Hier kunt u alle 
informatie vinden over de Regiotaxi. U vindt deze link ook op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Dag Activiteit Centrum Abcoude 
afgesloten vanaf:

Buslijn 120 rijdt over A2, 
Piet van Wijngaerdtlaan 
en derde brug na:

Maandag 27 augustus Opbouw kermis
Verkeershinder  
mogelijk tussen 
08.00 - 17.00 uur

n.v.t. - bus volgt normale 
route

Dinsdag 28 augustus Ronde van Abcoude 18.45 uur 18.30 uur
Woensdag 29 augustus Horeca-activiteiten 20.00 uur 20.00 uur
Donderdag 30 augustus Paalklimmen 15.00 uur 15.00 uur
Vrijdag 31 augustus Horeca-activiteiten 18.00 uur 18.00 uur
Zaterdag 1 september Abcouder Jazzfestival 10.00 uur 10.00 uur

Op vrijdag 31 augustus is vanaf 17.30 – 20.30 uur het Dr. Van Doornplein afgesloten. Verkeer van en naar het 
centrum van Abcoude wordt via de Amsterdamsestraatweg geleid. Hiertoe wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk 
opgeheven. Verkeer wat het centrum van Abcoude in wil kan tot 18.00 uur van de Hoogstraat gebruik maken. 
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