Programma
Koningsdag 2022

We mogen weer,
dit is een veel gehoorde kreet de laatste tijd. Natuurlijk ook wij slaakten deze kreet toen de Minister enige
tijd geleden de laatste maatregelen liet vervallen.
Direct daarna dachten we: oeps er is nog wel heel weinig tijd om alles te gaan organiseren, maar gelukkig
zult u in dit programmaboekje zien dat we ook dit jaar weer een volwaardig programma hebben kunnen
maken.
In het programma zijn niet veel wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaren maar daarentegen ziet het
programmaboekje er wel iets anders uit. Omdat de tijd te beperkt was hebben we gekozen voor een
andere lay-out waardoor er minder advertenties in staan. Voor alle sponsors die niet met een advertentie
in het boekje staan hebben we alternatieve sponsoruitingen gemaakt in het boekje, op de website en op
de speciale sponsordoeken op het Kerkplein.
Ook binnen het comité hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden, het vertrek van een drietal
comité leden t.w. Hans Brand, Rob Bultman en Nico Botter. Dank aan Hans, Rob en Nico voor hun jarenlange tomeloze inzet.
Gelukkig konden we het comité weer vrij snel compleet maken door de komst van Bob Pruijssers, Huub
Dekker, Nico de Kooker en Sander Kooiman.
Het is natuurlijk voor nieuwe comitéleden altijd spannend maar zeker wanneer je al twee jaar in het
comité zit en nu pas je eerste echte Koningsdag mee gaat maken. Maar ook voor de “oudgedienden” is
het best wel spannend, dit keer door de verplichte pauze van twee jaar. Dus allemaal veel succes
gewenst.
Maar we houden ons natuurlijk vast aan ons eigen motto: KG oftewel Komt Goed.
Een ander punt is het programma op 5 mei deze zal nooit meer hetzelfde zijn door het overlijden van
Cees Dubbeldam op 31 maart 2020.
Later in dit programmaboekje sta ik hier nog even bij stil.
Namens het Feestcomité Ammerstol
Bert Timmerman/voorzitter

Wij verzoeken de bewoners en omwonenden van het Kerkplein hun auto’s vanaf dinsdag 26 april 17:00
uur niet meer op het Kerkplein te parkeren.
Dit in verband met de voorbereidingen en opbouw voor Koningsdag.
Het Feestcomité dankt u alvast voor uw medewerking

Programma Koningsdag 2022
09:00 uur Optocht
Natuurlijk starten we de dag met de optocht, een onderdeel wat al sinds mensenheugenis in het
programma staat.
Jaren terug was de optocht een prestigestrijd tussen de diverse Buurtverenigingen die “Ammers” toen rijk
was. Iedere buurtvereniging had wel een wagen opgetuigd met daarbij een passend thema.

Helaas zijn er geen buurtverenigingen meer, maar stiekem zouden we het wel leuk vinden als weer eens
wat wagens mee zouden doen.
Muziekvereniging Excelsior ’64 zal ons uitgeleide doen op het Kerkplein en ook op andere punten langs
de route voor de muzikale omlijsting zorgen. Ook geven zij een korte aubade bij “de Amerhof”
De route van de optocht ziet er volgt uit:
Start Kerkplein, rechtsaf Achterweg op en dan via de Europalaan naar de Visserijstraat en de Sportlaan.
Aan het einde van de Sportlaan rechtsaf de Capellelaan op. Bij de Mandenmakerstraat rechtsaf en via de
Hoepmakerstraat arriveren we bij “de Amerhof”. Hier stoppen we even voor een kleine muzikale aubade.
Hierna gaan we verder richting den Hoeff en het laatste deel gaat via de Achterweg waarna we weer
eindigen op het Kerkplein.
Bij terugkeer op het Kerkplein is er voor ieder kind een gratis snoepzak en natuurlijk hebben we weer
mooie prijzen in diverse categorieën.
Het Feestcomité sluit op voorhand alle aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van deelname aan de
kermisspelen, de zeskamp, de zandspelen of het gebruik van de attracties

09:30 uur tot 12:30 uur Kinderkermis

De kinderkermis bestaat dit keer uit veel spelletjes waar knikkers in de hoofdrol zijn zoals:
Knikker adventure
Knikker Curling
Knikker Hole in one
Knikker Impossible
Knikker Sjoelen
Enveloppen trekken
Alle spelletjes kunnen gespeeld worden met de spelkaart die verkrijgbaar is aan de bar voor € 3,Alle kramen worden weer bemand door diverse “Ammerse” verenigingen.
Ook de schiettent is natuurlijk weer aanwezig en dit jaar met nieuwe wisselbekers.
Vroeger altijd veel onderlinge strijd bij dit onderdeel. Helaas is het
al vele jaren niet meer aanwezig maar dit jaar gaan oude tijden
herleven want we hebben weer:

DE KOP VAN JUT.
Daarnaast nog twee andere nieuwe onderdelen namelijk:
Spijker slaan en spijkerpoepen.
Bij al deze onderdelen zijn leuke prijzen te winnen

10:00 uur Biljartwedstrijd H. Zanen-huis
De overheersing van de thuisploeg in de afgelopen jaren maakt het steeds moeilijker om een tegenstander te vinden die de uitdaging op het groene laken aandurft.
Aan de andere kant, mocht je winnen van de H. Zanen-huis biljarters dan schrijf je wel “Ammerse”
geschiedenis.
Toch is het gelukt om een tegenstander te vinden. Een aantal leden “het 40+ voetbalelftal” nemen de
uitdaging aan.

10:30 uur Zeskamp
We zitten als Feestcomité wel eens te dubben of er programmaonderdelen vervangen moeten worden
door iets anders. Zo is er ook over de zeskamp gediscussieerd. Uiteindelijk komen we altijd tot de
conclusie dat dit erbij hoort. Want zo ver ons geheugen gaat, is de zeskamp een vast en succesvol
onderdeel. Dus einde discussie.
We hebben dit jaar weer zand op het Kerkplein en dit in combinatie met de spelonderdelen zoals Mega
balls gaat dit zeker voor spektakel zorgen.

Opgeven voor de zeskamp bij Ben, Mandenmakerstraat 13 of 06-11659815,
teams vanaf 8 jaar en minimaal 6 personen, graag opgeven voor 24 april

Wist u dat wij een uitgebreid assortiment broodjes verkopen op Koningsdag?
Wat te denken van een overheerlijk broodje met verse zalm of een broodje met onze
wereldberoemde gehaktbal. Of toch maar een broodje worst, ook lekker.
Wilt u het eenvoudig houden met een broodje kaas, dan kan dat ook. En speciaal voor de
kinderen: een broodje chocopasta. Nog wat te drinken erbij! Hier hebben we een uitgebreid assortiment met zowel alcoholische als niet alcoholische drankjes en natuurlijk een lekker bakkie. Het is niet
toegestaan om zelf meegebrachte artikelen en etenswaren uit de kramen van het Feestcomité te
verkopen. Ook de verkoop van consumptieartikelen of drank op het Kerkplein anders dan door het
Feestcomité is verboden.

11:30 uur Lunchconcert
Dit jaar begint het Lunchconcert wat vroeger dan gebruikelijk, maar dat doen we om een belangrijke
reden. Het is ons gelukt om onze bekendste “Ammerse” zanger-entertainer te strikken. Vanwege zijn
overvolle agenda heeft passen wij hier ons graag op aan zodat hij bij ons in zijn eigen “Ammers” kan
optreden.
Iedereen weet natuurlijk over wie het gaat, namelijk

Aansluitend gaan we door met nog meer gezelligheid en dan mogen zij natuurlijk niet ontbreken:

De Zingende Zalmvissers

13:30 uur Beachvolleybal
Na alle vrolijke klanken gaan we weer naar onze zand arena voor het “Open Ammers Kampioenschap
Beachvolleybal 2022”. Stel je team samen met 3 personen in de leeftijd van 16 tot 99 jaar en geef je op
bij Ben, Mandenmakerstraat 13 of 06-11659815
Dit onderdeel kan alleen maar plaatsvinden door de Medewerking van
Molenaar Grond & Zand Bergambacht

- Sound & Light Verhuur | Feesten | Par�jen

Feestje?
Mario den Hoed
06 - 18 55 95 43
info@denhoed.nu

Jeroen van Dam | Jelle van der Mispel | Remco Schenkel | Brosiaz
Interesse in andere Dj’s, ar�esten of bands? Vraag naar onze mogelijkheden!

16:00 uur Muzikale finale
Deze band stond al een paar jaar op het verlanglijstje van ons Hoofd Entertainment. Na het zien van
een optreden in Schoonhoven een paar jaar geleden, wist hij het helemaal zeker: deze band moet
optreden in “Ammers”!
In Leiden en verre omstreken zijn ze “wereldberoemd” en na Koningsdag zijn ze dat ook in de Krimpenerwaard.
Met trots presenteren wij als Muzikale finale 2022

Bezoek ook zeker onze website of Facebookpagina om alvast in de stemming te komen!

Samenstelling Feestcomité Ammerstol
Arco Kok
Arian Snoek
Ben de Lange
Bert Timmerman
Bob Pruijssers
Hen Pruijssers
Huub Dekker
Nico de Kooker
Sander Kooiman
Sander van der Velde
Ondersteunend Vrijwilligerskorps
Ron Kooijman, Gery den Hoed, Dave Bovendeert, Jaap Koster, Bart Bardega, Rene Faay, Pieter Naafs en
Michel Monster

Dodenherdenking Woensdag 4 mei 2022
19.00 uur Kerk open voor iedereen. Koraalmuziek en declamatie in de kerk waar
tevens de gelegenheid is tot het ontsteken van een kaars.
19.50 uur Vertrek vanuit de kerk naar de begraafplaats onder begeleiding van
de trommelslagers van Muziekvereniging Excelsior '64
19.55 uur Aankomst op de begraafplaats waar koraalmuziek wordt gespeeld.
Alle kinderen krijgen een bloem.
19.59 uur Last Post
20.00 uur Stilte
20.02 uur Last Post
20.03 uur Kranslegging door lid van het college van Burgemeester &
Wethouders of van de Gemeenteraad van de Gemeente
Krimpenerwaard.
20.04 uur Spelen van het Wilhelmus door Muziekvereniging Excelsior'64
20.05 uur Toespraak en declamatie door lid van het college van Burgemeester
& Wethouders of Gemeenteraad van de Gemeente Krimpenerwaard
gevolgd door bloemlegging door nabestaanden, kinderen en overige
belangstellenden.
Tijdens de bloemlegging speelt Muziekvereniging Excelsior'64 koraalmuziek.
Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie in de kerk.

In memoriam Cees Dubbeldam

Op 31 maart 2020 bereikte ons het bericht dat Cees Dubbeldam was overleden aan de gevolgen van
corona. Natuurlijk een schok voor de familie, maar ook voor heel “Ammers” want Cees heeft heel veel
voor ons dorp betekend. Hij was al vroeg politiek actief met lijst Dubbeldam die bij de verkiezingen in
één klap de grootste partij werd. Cees was twaalf jaar wethouder en heeft er mede voor gezorgd dat
“Ammers” een dorp werd met veel voorzieningen en waar het prettig was en is om te wonen. Verder is
hij actief geweest in veel verenigingen. Ik heb hem mee mogen maken in de organisatie van de Triathlon van Ammerstol maar, vooral in het Feestcomité.
Cees was in 1974 één van de initiatiefnemers van de heroprichting van het Feestcomité Ammerstol. Van
1974 t/m 1997 maakte hij deel uit van ons comité, waarvan veel jaren als voorzitter. Ik trots dat ik later in
zijn voetsporen mocht treden.
Ook heeft hij gedurende vele jaren in samenwerking met ons comité de traditionele Filmavond in “de
Amerhof” verzorgd, waarbij hij altijd een prachtig programma vanuit zijn eigen “historisch Ammers
archief” samenstelde. Traditie was dat de avond werd afgesloten met het zingen van “het Lied van de
Krimpenerwaard”.
Wij deden samen altijd de presentatie van deze avond en hoewel Cees zijn eigen mening had, wist je
wel wat je aan hem had en dat was voor mij een prima basis voor onze samenwerking. Het zal moeilijk
worden, maar we gaan proberen om deze filmavonden in de toekomst “in de geest van Cees” te blijven
organiseren.
Dankbaar voor alles wat hij voor “Ammers’ & het Feestcomité heeft betekend zullen wij hem op 5 mei
nog op een passende manier herdenken.
Bert Timmerman

Programma Bevrijdingsdag 5 mei 2022.
Natuurlijk gaan we weer een Filmavond doen, maar we kunnen helaas nog niets zeggen over de
samenstelling van het programma.
U bent van harte welkom in “De Amerhof” aan de Hoepmakerstraat.
De zaal is open vanaf 19:00 uur en de aanvang van de avond is 19:30 uur

Bedankt!
Het Feestcomité Ammerstol is veel dank verschuldigd aan vele mensen en organisaties. Zo is het organiseren van Koningsdag onmogelijk zonder de medewerking van:
De gemeente Krimpenerwaard - vergunningen en subsidie.
De Medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard- Dienst Openbare Werken- voor de aan-en afvoer
van het door de gemeente beschikbaar gestelde materiaal.
IJsclub "Vooruitgang" - voor het beschikbaar stellen van diverse materialen.
Gemeente rond de Kerk van Ammerstol – voor het gebruik van de kerktoren en het Achterschip.
Materieeldienst Bergambacht – voor het beschikbaar stellen van diversen materialen.
De vele sponsors — voor hun financiële bijdrage.
De verenigingen van Ammerstol — voor het bemensen van de kramen.
De biljartvereniging H. Zanenhuis voor de organisatie van de biljartwedstrijd.
Alle bewoners en omwonenden van het Kerkplein — voor hun medewerking.
De vrijwilligers die het Feestcomité jaarlijks steunen bij de ontplooide activiteiten.
Muziekvereniging Excelsior'64, Peter Dons & de Zingende Zalmvissers voor de muzikale omlijsting.
Henk Kuiper voor de geluidstechniek.
ROAX voor het drukken van het programmaboekje

Wij zijn al 40 jaar gespecialiseerd in
Toyota, maar
elk merk is welkom in onze
werkplaats

het plein voor bouwen interieurzaken
- ontwerp & adviezen
- vergunningen & begeleiding

Bouwkundige Hans Brand
mob: 06 - 23220328
info@lapiazza-bouwzaken.nl

Voor vragen:
Neem contact met ons op, ook voor het
aanvragen voor een vrijblijvend gesprek
en een offerte.

- kleur- & materialenplan
- styling & restyling

Adviseuse Jolande Vrijman
mob: 06 - 23510765
info@lapiazza-interieurzaken.nl

Aan de Dwarssloot 10
2865 AV Ammerstol
tel: 0182 - 354126
www.lapiazza-bouwzaken.nl

