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80 Waverfeesten  
en nog lang niet uitgefeest! 
 
Vorig jaar schreef mijn voorganger, 
Mieke Blankers-Kasbergen, dat zij 
er alle vertrouwen in heeft dat het 
Waverfeest zijn 100e verjaardag zal 
halen.  
Ik vind het een bijzondere prestatie 
dat u met elkaar al gedurende 80 
jaar de Waverfeesten organiseert.  
Uit het feit dat het feest elk jaar, 
weer of geen weer, druk bezocht is, 
blijkt ook wel dat het enthousiasme 
nog steeds erg groot is.  
Helaas ben ik zelf dit jaar 
verhinderd, maar zal graag 
gedurende mijn ambtsperiode als 
burgemeester van Ouder-Amstel in 
de komende jaren de Waverfeesten 
komen meevieren. Ik hoop dan te mogen ontdekken wat het geheim is 
achter dit succes en wens u voor dit jaar in ieder geval allemaal een 
sportief en vooral gezellig en geslaagd Waverfeest. 
 
 
 
 
 
 
 
Joyce Langenacker 
Burgemeester van Ouder-Amstel 
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Waverfeest 2018 
Programma deel 1 
 
 
 
Woensdag 8 augustus 
19:00 uur Opening Waverfeest door de burgemeester of wethouder 
19:00 uur Expositie ‘80 jaar Waverfeest’ in buurthuis (tot 22:00 uur) 
19:15 uur Start ouderwetse rondrit met paard en wagen 
20:30 uur Tent open voor kinderdisco (drankjes gratis) 
23:00 uur Afsluiting kinderdisco en einde kermis 
 
Donderdag 9 augustus 
18:00 uur Kermis geopend 
18:30 uur Expositie ’80 jaar Waverfeest’ in buurthuis (tot 22:00 uur) 
18:30 uur Inschrijving prestatieloop (€ 5 p.p./kinderen € 2,50 p.p.)  
19:30 uur Start prestatieloop 6,2 – 12,4 km 
19:35 uur Start prestatieloop 2,6 km 
aansluitend  Prijsuitreiking in de feesttent 
21:00 uur Muziek in de feesttent:  

m.m.v. Disco         Toegang gratis 
 

 

 
 
 
Waverfeest; al 80 jaar springlevend! 
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Waverfeest 2018  
Programma deel 2 
 
 
 
Vrijdag 10 augustus 
12:00 uur Kermis en bruine café geopend 
12:00 uur Kinderpannenkoekenfeest 
12:30 uur  Kinderfestijn op het feestterrein (ook kratstapelen) 
13:00 uur Inschrijven buikglijden (kinderen t/m 13 jaar gratis) 
aansluitend Buikglijden voor jong en oud 
16:00 uur Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd 2017 
aansluitend Ballonnen oplaten 
18:30 uur Inschrijven Slob en Slootrace vanaf 13 jaar (€ 5 p.p.) 
19:00 uur Slob en Slootrace 
21:00 uur Muziek in de feesttent:  

m.m.v. Lekker (rock covers)   Toegang € 10 p.p. 
 
Zaterdag 11 augustus 
09:30 uur Oldtimers/voertuigen verzamelen op het terrein 
09:30 uur Demo-cross auto’s verzamelen op het terrein  
09:30 uur Bruin Café geopend voor koffie en cake 
10:00 uur Rommelmarkt (vanaf 9:30 uur opbouwen, kraampje € 5) 
12:00 uur Kermis geopend 
12:00 uur Meerijden met paard en wagen van Jan Haveman 
12:00 uur Bierkratten stapelen vanaf 14 jaar (gratis) 
12:00 uur Taarten van de taartenbakwedstrijd presenteren 
12:30 uur Keuring van de taarten, aansluitend prijsuitreiking 
13:00 uur Kuilbandengooien (v.a. 12 uur inschrijven, € 10 p.p.) 
15:00 uur Tobbetjesteken vanaf 14 jaar (€ 5 p.p.) 
21:00 uur Muziek in de feesttent: 
  m.m.v. Foute skihut party          Toegang € 10 p.p. 
 
Gratis taxibussen op zaterdagavond vanaf 21:00 tot 02:00 uur.  
Zie www.waverfeest.nl en houdt Facebook in de gaten! 
 
Waverfeest; je komt toch ook? 
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Bed & Breakfast

Veldzicht

Arrianne Smit

Veldweg 2
3646 AP  Waverveen
Tel.: +31 (0)297-524831                  Mobiel: +31 (0)6-30236015
Fax: +31 (0)297-524832                  info@bed-and-breakfast.nu
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Van de Voorzitter 
 
Hallo allemaal! 
 
Dit jaar het 80-jarige jubileum van 
het Waverfeest! Terugkijkend op 
deze 80 jaar is het Waverfeest altijd 
een feest geweest om de kinderen 
een leuke dag te bezorgen, zeker in 
de beginjaren, toen er nog niet 
zoveel georganiseerd werd als nu. 
Destijds was het Waverfeest het 
enigste feest waar kinderen en 
ouders naar uitkeken. Er werden 
allerlei spelletjes gedaan, zoals 
zaklopen, vlaggetje steken, 
ringsteken en er werd een rondrit 
gemaakt met versierde karren, eerst 
met paard en wagen, later met 
tractoren. De tocht is ook een paar 
keer met buurtschipper Van de Bos 
op zijn boot naar de Stokkelaarsbrug 
gedaan, alwaar de kinderen een 
glas ranja en een gevulde koek 
kregen, waarna ze weer terugvoeren 
en de spelletjes begonnen. Degene 
die het hoogst geëindigd was met de 

spelletjes, mocht als eerste de stal bij familie Fransen in om een prijs 
uit te zoeken. En er was natuurlijk voor ieder kind een prijs. Voor de 
ouderen werden ook spelletjes georganiseerd zoals ringsteken, 
varkens vangen, zaklopen, katknuppelen en dergelijke. En er werd 
natuurlijk gedanst. Zo was er op het Waverfeest altijd voor ieder wat 
wils.  
Laatst vroeg ik aan een meisje of ze een verhaaltje wilde schrijven over 
haar belevenissen op het Waverfeest. Er werd gelijk spontaan 
gereageerd “Oh, het Waverfeest is het leukste feest in de buurt, ik 
schrijf een verhaal”. Dus zoals jullie lezen; het Waverfeest is nog 
steeds HOT na 80 jaar, om dit maar in een tegenwoordige term uit te 
drukken.  



STAL 
AMSTELHOEVE

 LUXE PENSIONSTALLEN
 ZEER GROTE SPRINGTUIN
 HIT-ACTIEFSTAL
 GROEPSLES VOOR KINDEREN V.A. 7 JAAR
 SMURFENLESJES VAN 4 TOT 6 JAAR
 (PRIVÉ) PONYLES
 LEASEPONY’S

Contact: 
Sandra 06-52395519

Adres: 
Rondehoep west 23

1191 KK Ouderkerk aan de Amstel

www.stalamstelhoeve.nl

AMSTELHOEVEAMSTELHOEVE



(Vervolg ‘Van de voorzitter’) 
 
Ook dit jaar is er weer van alles te beleven; springkussens, trampo-
lines, buikglijden, goudzoeken enz. En we beginnen een dag eerder.  
 

 
 
Op woensdag willen we als vanouds een rondrit maken naar de 
Stokkelaarsbrug alwaar de kinderen een versnapering krijgen net als 
vroeger. Bij terugkomst wordt er een kinderdisco gehouden, onder 
toezicht van de ouders natuurlijk. De ouders kunnen dan ook een kijkje 
nemen in het dorpshuis waar een expositie is met foto’s en filmpjes van 
80 jaar Waverfeest. Het overige programma blijft als vanouds voor 
ieder wat wils. 
Verder hopen we natuurlijk op prachtig weer deze dagen. Dat zal zeker 
helpen om het 80-jarig jubileum net als alle jaren daarvoor wederom tot 
een groot succes te maken. 
In de hoop dat dit feest nog eens 80 jaar blijft bestaan, waar ik geen 
twijfel over heb want er staat altijd wel weer iemand op om dit voort te 
zetten. Wij willen bij deze alle mensen en bedrijven bedanken voor alle 
inzet en geldelijke bijdragen die zij in de loop der jaren gegeven 
hebben. Want zonder dat lukt het niet. 
Ik hoop jullie allemaal te zien  
op het 80-jarige Waverfeest!  
 
Groeten, Willem Kleinveld                                          
 

(1938; Cor Kooijman 
met versierde paard 
en wagen vol buurt-
kinderen op weg naar 
Stokkelaarsbrug) !

!
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Tot ziens bij uw tuincentrum
Poeldijk 2a - Waverveen

Tel.: 0297-281122
www.firmaruizendaal.nl

Bij ons kunt u terecht voor:
Handel in slacht- en gebruiksvee en ook 

super slagersbeesten uit eigen fokkerij/mesterij. 

Nico Zagt -  Toertocht 1 -  1396 LG Baambrugge -  Tel.: 06 - 53 28 72 49

VEEHOUDERIJ & VEEHANDEL NICO ZAGT



Het bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Festiviteiten 
Waver en omstreken bestaat uit:  

     
Voorzitter:                         Penningmeester: 
Willem Kleinveld               Frits Zeinstra  
06-20016783                    06-53163918 
 

     
Algemeen:                       Algemeen:                Algemeen: 
Ron Brandse                   Jaap van Spengen   Carla de Bruyn 
06-54608408                   0297-582726            06-83389388 
 
Deelname aan de activiteiten van het Waverfeest is voor eigen risico! 
Programmawijzigingen onder voorbehoud. Voor vragen en 
opmerkingen kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden. 
 

Facebook: Waverfeest 
Website: www.waverfeest.nl 

 



Internationaal Transportbedrijf

P.J. de Dood
voor al uw transporten

Wagens met open laadbak
voorzien van laad en los kranen tot 80 t/m
Tevens verhuur van schaftketen,
opslag containers en rijplaten

2e Velddwarsweg 3
3646 AV  WAVERVEEN
Tel. 0297-582288
Fax 0297-582935
Mob 06-53392041
E-mail pddtransport@gmail.com



Woensdag: ouderwetse rondrit 
 
Dit jaar begint het Waverfeest voor het eerst op woensdagavond. De 
burgemeester opent om 19:00 uur het 80ste Waverfeest en dan mogen 
de aanwezige kinderen mee voor een ouderwetse rondrit met paard en 
wagen of trekker met platte wagen, naar de Stokkelaarsbrug. Een tocht 
voor kinderen per paard en wagen, trekker met platte wagen of per boot 
vanaf de school/buurthuis naar de Stokkelaarsbrug is een gebruik van 
het eerste uur. Net als vroeger krijgen de kinderen ook nu bij de 
Stokkelaarsbrug een snack en een drankje. Aanmelden is niet nodig. 
Deelname is gratis en als er genoeg plek is mogen volwassenen mee. 
 

 
 
 

Een unieke foto 
van het allereerste 
Waverfeest 
(Oranjefeest) in 
1938. Cor 
Kooijman met zijn 
versierde paard en 
wagen vol 
buurtkinderen op 
weg naar de 
Stokkelaarsbrug. !
Begin jaren ’50: 
de kinderen bij  
Stokkelaarsbrug. 
Bij Smederij Prins 
kregen ze een 
versnapering en 
een voorstelling 
van Jan Klaasen 
te zien. !



TIMMER- EN
AANNEMERSBEDRIJF
OUDERKERK AAN DE AMSTEL

www.brandsebouw.nl



Expositie 80 jaar Waverfeest 
 

 
 
Dit jaar vieren we dat het Waverfeest 80 jaar bestaat. Tijd voor een 
terugblik. Daarom is tijdens het Waverfeest op woensdag (19:00 – 
22:00 uur) en donderdagavond (18:30 - 22:00 uur) het buurthuis 
geopend voor de expositie ‘80 jaar Waverfeest’. Er worden foto’s en 
filmpjes getoond uit 80 jaar geschiedenis van het Waverfeest. Het 
organisatiecomité van de expositie bestaat uit Jan Compier, Rita 
Spruijt-van Ettikhoven, Terenze van Leeuwen en Monique de Bruin. 
U kunt oude foto’s of film van het Waverfeest nog tot 1 augustus 
inleveren via waverfeestbeeldbank@gmail.com of bij Willem Kleinveld. 
 

 

De school, nu 
buurthuis, 
begin jaren 
’60 tijdens het 
Waverfeest. 
Kom hier 
kijken en 
oude 
herinneringen 
ophalen over 
80 jaar 
Waverfeest 
 



Edwin Oudshoorn

Nessersluis 11
3646 AC  Waverveen

Tel./fax 0297 - 582 768
Mobiel: 06 - 11 39 69 27



Speuren en Ontdekken over de Waver  
 
Begin augustus geeft 
Historische Vereniging 
Wolfgerus van Aemstel een 
thema-tijdschrift ‘Speuren en 
Ontdekken’ uit over buurtschap 
Waver. Een groot artikel hierin 
is gewijd aan 80 jaar 
Waverfeest, voorzien van veel 
oude foto’s.  
Daarnaast zal deze uitgave ook 
informatie bevatten over 100 
jaar IJsclub De Volharding, het 
onderwijs in de Waver, het 
buurthuis, het Oude Gemaal, de 
middenstand, boerderij 
Groenendaal, waar de naam 
Waver vandaan komt, twee 
interviews met een boer en 
boerin uit de Waver enz. Het 
wordt een extra dik nummer! 
 

Omdat de geschiedenis van het Waverfeest uitgebreid in de komende 
Speuren en Ontdekken te lezen is, is in dit Waverfeest-boekje 2018 
geen groot artikel over de historie opgenomen. Het tijdschrift over de 
Waver is voor 10 euro verkrijgbaar tijdens de expositie over 80 jaar 
Waverfeest in buurthuis Waver op 8 en 9 augustus.  
 
De Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel houdt zich bezig met 
de geschiedenis van Ouder-Amstel en streeft ernaar om de 
belangstelling van de geschiedenis van Amstelland te bevorderen. 
Leden (minimaal 20 euro per jaar) ontvangen driemaal per jaar het 
tijdschrift Speuren en Ontdekken. Losse exemplaren van Speuren en 
Ontdekken zijn verkrijgbaar bij de museumwinkel van het Historisch 
Museum Amstelland en Boekhandel Sprey in Ouderkerk, Techador in 
Duivendrecht en Stadsboekwinkel A’dam te Amsterdam. 
Zie www.historischamstelland.nl voor meer informatie over de 
Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel 

!
(Speuren en Ontdekken april 2018) 



Olie verversen Glasservice Lichtservice

Energieservice Accuservice Bandenservice

Remservice Autoinspectie Uitlaatservice

Wij doen alles voor  uw auto

Autobedrijf Peek
Rendementsweg 20
3641 SL  Mijdrecht
Tel.: 0297281458
http://www.copeek.nl

Autobedrijf

Peek
Rendementsweg 20
3641 SL  Mijdrecht
Tel.: 0297281458
http://www.copeek.nl

• Beschoeiing,
• Schuttingen,
• Bestrating,
• Vlonders

www.albert-van-dijk.nl



Woensdag: kinderdisco! 
 
Dit jaar wordt tijdens het Waverfeest een kinderdisco georganiseerd. 
De disco barst los als op woensdagavond de wagens met kinderen van 
de rondrit naar Stokkelaarsbrug terug komen. Dit is ongeveer om 20:30 
uur. De kinderdisco is gratis toegankelijk en tot 16 jaar krijg je ook nog 
eens gratis frisdrank. Ouder/begeleiders zijn ook welkom, maar voor 
hen geldt dat ze hun drank wel zelf moeten betalen. Hebben je ouders 
geen zin in dansen? Of wil je niet dat ze jou zien dansen? Dan stuur je 
ze toch lekker naar de kermis of het buurthuis voor de expositie over 80 
jaar Waverfeest! Om 23:00 uur wordt de kinderdisco gesloten. 
Dus dit jaar; woensdagavond op het Waverfeest voor alle kinderen; 
eerst een rondrit naar de Stokkelaarsbrug en daarna lekker dansen.  
 

 

 
Dat wil je toch niet missen? 



Heerlijk lamsvlees, 

puur natuur en een uitstekende smaak!

lokaallamsvlees.nl

In diverse, met zorg samenge-
stelde, pakketten verkrijgbaar.

Bestel via onze website!

lokaallamsvlees.nl, Waver 23, 1191 KG Ouderkerk aan de Amstel

telefoon: 06 22607931 (Klaas Meijer) 06 43894338 (Katinka Meijer)

Pakketten voor o.a:

• Bakken en braden

• Barbecue en grill

• Stoofschotels

• Oven gerechten

Uitstekende kwaliteit en redelijke prijzen!



Kermis, snackwagen en bruin café 
 
Het Waverfeest wordt altijd opgefleurd door diverse kermisattracties 
zoals een zweefmolen en schiettent. De kermis zal zeker weer gezellig 
worden als vanouds. De inwendige mens wordt op het feestterrein 
verzorgd door de snackwagen en het bruin café. 
  

   
 

   
 

   



Matthias Meijers
T 06 - 15 16 44 52

Winkeldijk 41, 1391 HM Abcoude
E info@aannemingsbedrijfmeijers.nl
I  www.aannemingsbedrijfmeijers.nl

Aannemingsbedrijf
M.P. Meijers



De schiettent van familie Everts !
Wat is een kermis zonder ouderwetse schiettent? Sloerd en Roelie 
Everts zijn al 27 jaar de trotse eigenaren van de schiettent waarmee zij 
de afgelopen jaren op de kermis van het Waverfeest te vinden waren. 
Heel spijtig hebben ze 2016 over moeten slaan als gevolg van een 
plotselinge hartstilstand van Sjoerd tijdens zijn werk op de kermis in 
Heereveen. Gelukkig is Sjoerd daar weer bovenop gekomen en waren 
zij vorig jaar alweer in de Waver. Tijd voor een klein interview. 
 

  
 
Bij het schieten worden luchtdruk-buksen gebruikt. Deze zitten aan een 
lijn vast zodat ze niet kunnen verdwijnen. Het is veilig, dat houden 
Sjoerd en Roelie goed in de gaten met hun jarenlange ervaring. 
Overigens mag niet zomaar iedereen een schiettent op de kermis 
exploiteren, voor een vergunning is onder andere een bewijs van 
onbesproken gedrag vereist. Naast schieten kan eenieder ook bij hen 
touwtje trekken. Kinderen hebben overigens altijd prijs! 
 
Sjoerd is al op zijn 14e in de kermiswereld terecht gekomen. Hij begon 
bij een zweefmolen en vervolgens de botsauto’s. Op zijn 21e had hij 
zijn eerste eigen kermisattractie; een suikerspin-tentje. Daarna kwam 
het touwtrekken erbij, het buldozerspel en grijpkranen. Als kermisklant 
heb je een reizend bestaan, waar vaak het hele gezin bij betrokken is. 
Zo is ook dochter Samantha (exploitant zweefmolen) met haar gezin 
een graag geziene gast op de Waverse kermis. 



Volledig gecertificeerd en DE specialist in uw regio.
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en advies.

Asbestverwijdering / Sloopwerk / Bodemsanering

Bert van der Plas B.V.  • Waverveense pad 31  • 3645 CL Vinkeveen
Tel. 0297 - 261883  • mail@bertvanderplas.nl  • www.bertvanderplas.nl 

Asbest? Wij regelen het voor u….



(vervolg De schiettent van familie Everts) 
 
Sjoerd en Roelie vinden de kermis in de Waver een “heel apart plekje”, 
zo dicht bij de grote steden, maar toch alsof je heel ver weg op het 
platteland bent. Normaal staan Sjoerd en Roelie altijd op kermissen in 
Groningen, Friesland en Drenthe. De Waver is de enige locatie in de 
randstad. De mensen die op de Waverse kermis komen vinden zij leuk.  
Een leuk detail om te weten is dat Sjoerd en Roelie de gebruikte 
goudkleurige kogeltjes (door de druk platgeslagen) afstaan voor het het 
enorm populaire goudzoeken tijdens het kinderfestijn op de vrijdag.  
 

  
 
In 2015 was het overigens nog een heel gedoe om naar de Waver te 
komen; de schiettent werd door een dronken bestuurder in een 
leaseauto aangereden op de A2. De assen waren ontzet en er kon niet 
meer gereden worden. Daar sta je dan….. De schiettent is op een 
dieplader gesleept en zodoende naar het Waverfeest vervoerd. 
We hopen Sjoerd en Roelie ook dit jaar op de kermis aan te treffen! 
 
Foto’s in dit boekje, op de website en Facebook 
 
De foto’s in dit boekje zijn gemaakt door Jan Compier, Terenze van 
Leeuwen, Rita Spruijt-van Ettikhoven en Monique de Bruin. Ieder jaar 
worden er veel foto’s gemaakt van het Waverfeest. Een mooie selectie 
wordt gepubliceerd op de website, Facebook-pagina en in dit boekje. 
Als u niet wilt dat een foto van u gepubliceerd wordt, meldt dit dan aan 
de fotografen. E-mail: waverfeestbeeldbank@gmail.com. 



Voor al uw vee

Martien van Smoorenburg
Veehandel

Kerstraat 6 – 2441 CD Nieuwveen – 06-53392067

Wim Straathof VOF
 Grond- en straatwerk

 Kraanverhuur met overdrukcabine

 Egaliseren met laser

 Gras inzaaien

06-55808959

w.straathof@kpnmail.nl



De stichting festiviteiten voor Waver e.o. organiseert

Wedstrijd- en prestatieloop

De ronde van de Waver
Donderdag 9 augustus 2018

Afstanden
Senioren en Veteranen 6,2 en 12,4 km

Junioren (t/m 14 jaar) 2,7 km

Extra prijs voor verbetering parcoursrecord!

Start 19.30 uur en inschrijven 18.30 uur - 19.15 uur*

Kosten: 5 euro, kinderen 2,50 euro

* In de feesttent bij het dorpshuis ‘De Waver’, Waver 10 te Ouderkerk aan de Amstel

Like en volg De Ronde van de Waver op Cacebook
www.facebook.com/events/1912838385604518

of zoek De Ronde van de Waver 2017 

Voor overige vragen en/of opmerkingen kijk op 

www.waverfeest.nl of mail naar waverfeest@outlook.com



Herenweg 23a   |   1433 GT Kudelstaart   |   T 06 23 77 92 45   |   pzverhuur@gmail.com

Straatwerk en Grondverzet
• kraanmachinist

• vrachtwagenchau eur

• grondwerker
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Dé groothandel voor 
gronddoeken,
gereedschappen  
en veel meer 

Burg. Padmosweg 161
3648 BD Wilnis
0297-272611
verkoop@meuwissenagro.nl

Kom langs in Wilnis of bekijk ons assortiment 
online op meuwissenagro.nl



43 jaar De Ronde van de Waver  
 
Dit jaar wordt voor de 43e maal de hardloop-prestatietocht ‘De Ronde 
van de Waver’ georganiseerd tijdens het Waverfeest. Deze ontstond 
doordat in 1975 de Slob- en Slootrace niet gehouden kon worden. 
Toen Karel Compier, van de Botsholsedwarsweg, hoorde dat de Slob- 
en Slootrace niet door zou gaan, stelde hij aan bestuursleden Geurt 
van den Berg en Teun Feddema voor een loop over de weg te houden. 
Later kwamen Geurt en Teun hier op terug; “Het is goed, maar dan 
moet je het zelf organiseren”. Karel had door zijn bestuurslidmaatschap 
van de KPJ en als organisator van Molm-cross in Vinkeveen ervaring 
in het organiseren van wedstrijden en zo heeft hij maar liefst 27 jaar 
achtereen de Ronde van de Waver georganiseerd. De laatste 11 jaar in 
samenwerking met Nel Kea. Jammer genoeg voor Karel kon hij zelf als 
organisator niet meedoen, maar dat maakte hij ruimschoots goed door 
enkele keren op rij de Slob- en Slootrace te winnen. 
 

 
 
De allereerste keer deden er 45 deelnemers mee. Doordat lokale 
dames (Rita van Ettikhoven, Monique van Ginkel, Astrid de Jong, 
Jolanda Kleinveld , Marjon Roeleveld en Nel Kea) hier hard voor 
trainden, won de eerste keer een dame. Tegenwoordig is een 
deelnemersveld van 175 personen van jong tot oud heel gewoon. 
Meestal lost de burgemeester (of een vervangend wethouder) het 
startschot en opent daarmee ook het Waverfeest. Het gaat niet om 
winnen, maar om meedoen, want het Waverfeest is een sportief feest. 



Roeleveld-bos bv
mijdrecht

www.Roeleveld-mech.nl

mechanisatiebedrijf

com-vca keuringsbedrijf

Tienboerenweg 15A - mijdrecht - 0297 569194 - info@roeleveld-mech.nl

en vele andere merken

• service • reparatie • VA keuring •

Nieuwe en Gebruikte
Tuin- en Parkmachines

Trekkers, Landbouwmachines
en Grondverzetmachines

Management Systeem
Criteria voor Toezicht

Roeleveld-Bos BV
Nieuws en acties op Facebook



De Ronde van de Waver 2017 

 
(startschot en opening Waverfeest door wethouder Rineke Korrel) 
 

  
 

       
Melvin Krisch (Duitsland)      Joelle Kroom (Zevenhoven)     Brent Pieterse (Nieuwkoop) 
Waverfeest internationaal       Jongste deelnemer ooit?         Wint 12,4 senioren heren 



Stal
Mijn Lust

paardenpension

Waver 54 |  1191 KJ OUDERKERK AAN DEN AMSTEL

Contactpersoon: D. van der Lee | Tel: 06-18330800



De winnaars van De Ronde van de Waver 2017: 
Jongens 2,7 km: Alex van Buttingha Wichers uit Blaricum in 09:18 
Meisjes 2,7 km: Armee Verweij uit Abcoude in 13:03 
Senioren dames 6,2 km: Cris Nagtegaal uit Wilnis in 26:55 
Senioren heren 6,2 km: Jeroen Joose uit Zwanenburg in 24:20 
Senioren dames 12,4 km: Julia Evers uit Ouderkerk aan de Amstel in 
57:53 
Senioren heren 12,4 km: Brent Pieterse uit Nieuwkoop in 46:02 
Veteranen dames 6,2 km: Lydia Korrel uit Ouderkerk aan de Amstel in 
27:02 (ook winnaar 2014, 2015 en 2016!) 
Veteranen heren 6,2 km: Hans Overbeek uit Polsbroek in 25:28 (ook 
winnaar 2015 en 2016!) 
Veteranen dames 12,4 km: Alieke Hoogenboom uit Roelofarendsveen 
in 50:08 
Veteranen heren 12,4 km: David Janse van Rensburg uit Amstelveen 
in 47:12. 
 
Ondanks dat dit fantastische prestaties zijn werd het parcoursrecord 
ook in 2017 niet verbroken. Er wordt op dit moment hard getraind om 
komende 9 augustus een aanval op de records te doen; Heren 12,4 
km: 41.38.3, Heren 6,2 km: 19:33:9. Dames 12,4 km: 46:43:0, Dames 
6,2 km: 23:09:3. Kom de lopers aanmoedigen! 
Voor de complete uitslag 2017: zie www.waverfeest.nl 
 
  

  





Donderdagavond: Disco 
 
Donderdagavond 9 augustus speelt er vanaf 21:00 uur een discotheek 
in de feesttent, als de zon langzaam ondergaat en na de prijsuitreiking 
van ‘De Ronde van de Waver 2018’. De entree is gratis. 
Donderdagavond komen traditioneel veel buurtbewoners naar de tent 
om bij te praten. Leuk om deze avond te combineren met een bezoek 
aan de expositie ‘80 jaar Waverfeest’ in het buurthuis (tot 22:00 uur) en 
een bezoekje aan de kermisattracties.  
 

 
 

 





Vrijdag: Kinderpannenkoekenfeest 
 
Vorig jaar was de kinder-
brunch voorafgaand op het 
kinderfestijn voor het eerst 
omgetoverd tot een 
kinderpannenkoekenfeest. 
En dat bleek een groot 
succes! Gea Smit was in de 
ochtend thuis al begonnen 
met heel veel pannenkoeken 
bakken, want anders lukt het 
natuurlijk niet in korte tijd 
zoveel hongerige kinder-
monden te vullen.  
De thuis gebakken 
pannenkoeken heeft ze 
goed warm gehouden en 
meegenomen naar het 
feestterrein. In het Bruin 
Café heeft Gea vervolgens 
nog meer beslag gemaakt 
en pannenkoeken gebakken. 

Andere vrijwilligers hielpen in de bediening. De kinderen (en vast ook 
wel stiekem een aantal ouders) smulden er van.  
Daarom dit jaar wegens succes herhaald; Gea’s pannenkoekenbakkerij 
gaat weer open op vrijdag 10 augustus om 12:00 uur!  
 

  
 

!



INTERNATIONAAL 
VEE- EN TRANSPORTBEDRIJF

SAN VAN LEEUWEN
SAN VAN LEEUWEN | TIENBOERENWEG 26A | 3641 RA MIJDRECHT

0297 582572 | GERT-SAN 06 2220 3549 | SAN 06 5425 8782
VANLEEUWENTRANSPORT@OUTLOOK.COM



Vrijdag: kinderfestijn ☺ 
 
Op vrijdagmiddag 10 augustus is er zoals elk jaar weer een gratis 
kinderfestijn! Om 12:30 uur, na eerst vanaf 12:00 uur heerlijke 
pannenkoeken gegeten te hebben, zijn alle kinderen welkom. Kom je 
ook? En neem gerust je vriendjes, vader en moeder, opa en oma mee. 
Zoals altijd is er op het feestterrein veel te beleven; springen en 
klauteren op de springkussens, goudzoeken, buikglijden, kratstapelen, 
rondjes draaien in de kermisattracties, je laten schminken en nog veel 
meer! Oh ja, niet vergeten; we eindigen om 16:00 uur met de 
prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd 2017 en laten vervolgens de 
nieuwe ballonnen op. Kortom; het leukste uitje van de zomervakantie. 
 

    
 

    
 

    





Vrijdag: Buikglijden voor jong en oud! 
 
Al vele jaren wordt het onderdeel buikglijden tijdens het Waverfeest 
georganiseerd. De benodigdheden zijn simpel; zwemkleding, eventueel 
een duikbril, en natuurlijk een handdoek om je weer af te drogen. Wie 
het verst komt heeft gewonnen. Voorzitter Willem geeft vaak het goede 
voorbeeld. De organisatie is al aan het nadenken hoe ze het buikglijden 
nog uitdagender kunnen maken. Doe jij dit jaar ook mee? En vraag je 
ouders mee te doen, want de baan is dit jaar voor iedereen geopend! 
 

 
 

  
 
 
De volgende kanjers zijn winnaar geworden bij het buikglijden 2017: 
Kinderen 3-8 jaar: 1. Thijs Meijer (Waver), 2. Luca Faro (Waverveen) 
en 3. Feli Bakker (Waverveen). 
Bij de kinderen van 9-14 jaar was de uitslag: 1. Floortje Hijman 
(Waverveen), 2. Rick Willig (Vreeland), 3. Rick van Schaik (Abcoude). 



www.nicozeldenrijk.nl
BOOMVERZORGING - GROENONDERHOUD
BESTRATING - STEIGERS/BESCHOEIINGEN
TUINEN - SCHUTTINGEN - HOVENIERSWERK

      

Otterspoorbroek 5      3621 BB Breukelen      0346261968



Lieve grote rode beer, kom je weer? 
 
Kinderen die vorig jaar goed opgelet 
hebben zagen een onverwachte gast op 
het kinderfestijn. Op de dijk wandelde een 
lieve grote rode beer, die twijfelde of hij 
wel op het kinderfestijn mocht komen. 
Gelukkig zag Tim Kleinveld de beer 
besluiteloos op de dijk staan en heeft hij 
de beer naar het kinderfeest gebracht. 
Tenslotte is altijd iedereen welkom op dit 
grote gratis kinderfeest.  
 
Lieve grote rode beer werd voorgesteld 
aan Willem, de voorzitter van het 
Waverfeest. En toen kon beer los. Hij had 
het reuze naar zijn zin tot de fotograaf 
bedacht dat het wel heel leuk zou zijn 
foto’s van lieve grote rode beer te maken 
zodat hij aan zijn vriendjes kon laten zien 
hoe leuk het Waverfeest is. 
  
Lieve grote rode beer werd door de 
fotograaf naar de zweefmolen gebracht. 
Eigenlijk is de zweefmolen alleen voor 
mensen gemaakt, maar vandaag mocht 
Lieve grote rode beer ook. Wolter van de 
zweefmolen liet de molen extra hard 
draaien en gaf grote zwiepers aan het 
stoeltje van Lieve grote rode beer. En 
toen……….. Lieve grote rode beer werd 
opeens heel erg misselijk en warm en 
moest dus heel snel naar huis. Jammer 
dat hij maar zo kort kon blijven. 
 
Lieve grote rode beer, 
kom je dit jaar weer? 

 

 

!







Touringcarbedrijf

Cliffordweg 22
3646 AH  Waverveen
Tel. 0297-263980
info@martinustours.nl                   M. Leerentveld

Het team van Van Schie wenst u een fijn Waverfeest!

MET DE POTEN
IN DE KLEI

vanschie.com

INFRAWERKEN

FUNDERINGSTECHNIEK

GROND & MILIEU

GELUIDSSCHERMEN 

PONTONS & RIJPLATEN

TRANSPORT

KRAANVERHUUR

MAAR CONTINU IN BEWEGING



Waverfeest met Floortje Hijman  
 
Hallo, ik ben Floortje Hijman, ik ben 11 jaar, en kom al mijn hele leven 
op het Waverfeest. Ik wil wat vertellen over vorig jaar. Donderdagavond 
was de hardloopwedstrijd en ik deed mee.  

Het jaar daarvoor werd ik 1e  
van de meisjes en daarom 
wilde ik het nog een keer 
proberen. Maar vorig jaar 
werd ik 3e, dat was ook 
super leuk. Ik was ongeveer 
op de helft en toen hoorde ik 
m’n moeder aan de andere 
kant van het water roepen 
dat ik best ver achter stond, 
maar ik had niet gemerkt dat 
ik later andere meisjes 
inhaalde, dat was best 
grappig. Ik hoop dat er dit 
jaar veel meisjes en jongens 
meedoen, het is een klein 
rondje, dat kan iedereen. 

Vrijdagmiddag was de buikglij-wedstrijd. Het jaar daarvoor deed ik ook 
mee, maar toen wilde in mijn T-shirt niet uit doen. Willem zei dat ik het 
echt moest doen, dus de laatste keer deed ik dat en daardoor werd ik 
derde. Maar vorig jaar deed ik gelijk m’n T-shirt uit en toen werd ik 
eerste. Het was echt grappig want ik gleed alle jongens er uit!  
 

   

!



* Zomer en winterstalling
* Schilderwek en onderhoud

* Takelinstallatie tot 12 ton
* Verhuur appartementen

* Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Winkeldijk 25  -  Vinkeveen
Tel. 0294 281395, b.g.g. 0294 285589

E-mail  info@jachthavenbon.nl
WWW.JACHTHAVENBON.NL



(vervolg ‘Waverfeest met Floortje Hijman’) 
 
Ik kom niet alleen op het Waverfeest, ook mijn opa Jan Haveman rijdt 
altijd op zaterdag met paard en wagen, iedereen gaat altijd graag met 
hem mee een rondje door het land crossen. Mijn opa Dirk Haveman 
staat er met de lekkerste eigen gerookte paling die er bestaat. Het is 
dus echt een familiefeestje voor ons.  
 

  
 
Dit jaar ga ik eindelijk een ander weekend op kamp in Woudenberg en 
kan ik gelukkig ook de hele zaterdag blijven. En ik wil dit jaar ook graag 
naar de kinderdisco op woensdagavond. 

 
Het Waverfeest is elk jaar 
een feestje waar ik naar uit 
kijk!! Gelukkig nog maar 1 
jaar wachten en dan mag ik 
eindelijk mee met de sloot 
en slob.  
 
Groetjes van Floortje 
 
 
 
 

!



• Totaal sloopwerk, zowel op industrie- als stedelijk gebied
• Renovatie sloop / strippen van gebouwen
• Demontagewerkzaamheden (machines, objecten, bv. in of op fabrieken)
• Afhijswerkzaamheden (sloop- en/of demontage werkzaamheden op hoogte)
• Asbestsaneringswerkzaamheden
• Bodemsanering
• Grond-, riool- en straatwerk
• Het ter ondersteuning uitlenen van mensen of materieel aan collega sloop- en

demontagebedrijven. Zowel op regiebasis als tegen een vaste aanneemsom

MNE b.v.
Nijverheidsweg 17R
3641 RP  Mijdrecht (NL)
T 0031 (0)297 23 04 55
F 0031 (0)297 23 04 56
E info@mnebv.eu
I www.mnebv.eu



Vrijdag: Slob en Slootrace 
 
Op vrijdag 10 augustus kunnen deelnemers zich inschrijven voor de 
Slob en Slootrace vanaf 18:30 uur. De kosten voor deelname zijn  
€ 5,00 per persoon. Om 19:00 uur worden de deelnemers vanaf het 
feestterrein naar het startpunt vlakbij restaurant De Voetangel 
gebracht. De deelnemers moeten dan door de weilanden en sloten zo 
snel mogelijk naar de feesttent terug. Een mooi bagger-spektakel! 
 
 
Richtlijnen/spelregels:  
1. De minimum leeftijd voor deelname is 13 jaar. 
2. Deelname is voor eigen risico.  
3. Het is aanbevolen om (sport)schoenen te dragen tijdens de race. 
4. De deelnemers luisteren naar de aanwijzingen van de begeleiders. 
5. De deelnemers gedragen zich tijdens het transport naar de start. 
6. Bij de start sta je tussen de aangegeven palen.  
7. De route is uitgezet met palen en vlaggen. Je mag niet meer dan 10 
meter links en rechts van deze route rennen.  
8. Het is aanbevolen niet te duiken in de sloten.  
9. Het is aanbevolen niet te springen over de sloot met 2 gestrekte 
benen naar voren.  
 
 

    
(klaar voor vertrek)              (in afwachting van de lopers) 
 



Polderweg 16
1191 JR  Ouderkerk aan de Amstel
tel. 020-4961476 of 06-54375651
www.zand-grind-grond.nl

Polderweg 16
1191 JR  Ouderkerk aan de Amstel
tel. 020-4961476 of 06-54375651
www.zand-grind-grond.nl

Leurs Zand- en Grindhandel

Dat eten... die gastvrijheid... dat uitzicht! 
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zondag en maandag gesloten.
 

             

                
       
     
 

      
          

 

www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstel  Tel: 020 496 13 73 

              Geniet van 
 lunch of diner op ons  
   fraaie terras! 
 



 
 
Uitslag Slob en Slootrace 2017: 
Heren: 1. Timo Kas (de Kwakel), 2. Terence Brandse (Ronde Hoep 
West, ook 1e  2016), 3. Jan Buisman (Waver, 2e 2016). 
Dames: 1. Katinka Meijer-van Spengen (Waver, ook 1e 2016), 2. Eva 
van Ee (De Kwakel), 3. Sanne Buisman (Waver). 
 

  
(de eerste 3 heren ……                                     en 1e dame) 
 

 
 



Wonen & Slapen

Hogereinde Zuid 26
1191 AH  Ouderkerk a/d Amstel

Tel 020 - 4961988
info@verwie.nl

Tapijt, laminaat, hout parquet, marmoleum, pvc vloeren en vinyl.
Gordijnen, zonwering binnen en buiten, horren, slaapcomfort.

Dealer van; Luxaflex, Unilux, Forbo, Quick-step, Desso, Interfloor, Yunieq,
Nouwens Bogaers, Kobe, Headlam, Leffring en de Wilde, Artex, Egger,

Eijffinger, Avek, Norma, Damai.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag. Maandags gesloten.



   
 

   
 

  
 
Spoelen maar ……….. 
 
………… en wees welkom bij de Slob en Slootrace 2018! 

 
 



Wilnis
Oudhuyzerweg 67

Tel: 0297-241120

info@huisdiervoeders.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur 

Zaterdag: 09.00 - 16.00 uur

De voerspecialist 
in de regio
 
Goede service en scherpe prijzen!

www.huisdiervoeders.nl



Vrijdagavond: rock van Lekker 
 
Vrijdagavond 10 augustus speelt Rock-coverband Lekker in de 
feesttent. De tent is vanaf 21:00 uur geopend. Entree-prijs: 10 euro per 
persoon. 
Lekker is een feestband voor een rockende avond. De basis van de 
show is een repertoire van Top 100 Allertijden nummers, die hier en 
daar een ‘rockende’ twist gekregen hebben. Zangeres Gonny zou 
Anouk nog van het podium blazen met haar imposante stemgeluid en 
ze weet het elke keer weer voor elkaar te krijgen om de zaal of tent 
voor haar te winnen. De nummers zijn een mix van Nederlandstalige 
en internationale nummers, die op een ‘rock’ wijze gebracht worden. 
Denk hierbij aan veel cliché poses van de gitaristen en leuke grappen 
door diverse nummers in elkaar te mixen. Nummers van onder andere 
Anouk, Golden Earring, De Dijk, AC/DC passeren de revue. 
 

 
 
Lekker bestaat uit vijf enthousiaste muzikanten; zangeres Gonny, 
drummer Robbert, gitaristen Roland en Jeroen en bassist Arjan. 
In het kort; gewoon een perfecte feestband, waarbij het uitwringen van 
T-shirts aan het eind van de avond, tot een traditie is geworden. Er 
gaat niemand droog de zaal uit. 



H.S.B.

Simon Hoveniersbedrijf
Veldweg 2 - 3646 AP  Waverveen

Tel. 06 300 64 293
info@simon-hoveniersbedrijf.nl

www.simon-hoveniersbedrijf.nl



Het jaar van de ronde getallen  
 
Geachte lezers van het 
jubileumboekje Waverfeest 2018. 
Het zal niet veel voorkomen dat 
van één jaartal (2018) zoveel te 
vieren valt. We gedenken dat 
ijsclub de Volharding Waver in 
1918 werd opgericht, dus dat is 
precies 100 jaar geleden. Toen 
waren er in de Waver al inwoners 

met een vooruitziende blik die toekomst bestendig is gebleken. Zij 
hadden als doel gesteld zo blijkt uit de statuten vanuit 1918 om 
ijsvermakelijkheden in de breedste zin van het woord te organiseren in 
onze zo mooie Waver en Botshol. Zeker ook niet te vergeten de 
fortgracht die in de winters vooral door soldaten gebruikt werden om de 
ledematen soepel te houden om de vijand fris tegemoet te treden als 
die al mocht komen. Het bestuur bestond toen uit 7 personen. De 
eerste voorzitter was de heer Jan de Vries die van de oprichting in 
1918 tot zijn overlijden in 1938 voorzitter is geweest. Hij woonde op de 
boerderij (Waver 7) waar nu de familie Franzen is gehuisvest.  
 

 

!



MERKZONNEBRILLEN 

*multifocaal vanaf 60,- p/glas

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777 
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082

www.designbril.nl

Ray-Ban 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  169,-
(ook *multifocaal) 

Hugo Boss
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  179,- 
(ook *multifocaal)

Ray-Ban 
In meerdere kleuren 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  149,- 
(ook *multifocaal)

Ray-Ban 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  129,- 
(ook *multifocaal)

Persol 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  159,- 
(ook *multifocaal)

S&O designlijn
Keuze uit meerdere modellen en kleuren, incl. Hoya glazen 
op sterkte (ook *multifocaal)

Prada
In meerdere kleuren 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  199,- 
(ook *multifocaal)

vanaf 
89,-

Ray-Ban 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  159,- 
(ook *multifocaal)

IN JE EIGEN STERKTE



(vervolg ‘Het jaar van de ronde getallen’) 
 
Zoals u weet is het niet elk jaar mogelijk om iets van die idealen van 
100 jaar geleden mogelijk te maken, daarvoor hebben we winters 
nodig. De laatste was al weer zes jaar geleden dat we als bestuur uit 
onze winterslaap geroepen werden om in actie te komen en daar doen 
we het voor. De idealen van 100 jaar geleden levendig houden is niet 
enkel voor onze leden maar ook voor de ontelbare liefhebbers van 
schaatstoertochten. Want ook al is de Botsholtocht klein in omvang, de 
grootsheid is niet uit te drukken in woorden. Eén woord past daar zeker 
bij: “Adembenemend mooi”.  
 

  
 
De schoonheid van ons gebied doet ons beseffen wat een rijkdom we 
om ons heen hebben. Elk jaargetijde genieten doet ons goed want 
levens geluk is de basis, daarom is het goed om ook stil te staan bij het 
Waverfeest dat vanaf 1938, dus 80 jaar bestaat en in het verleden 
waren veel bestuursleden zowel actief in de ijsclub als het Waverfeest. 
En niet te vergeten is het buurthuis vanaf 1978 het middelpunt van de 
Waver dus weer een jubileum (40 jaar). De uiteenlopende activiteiten 
die daar plaats vinden zijn van grote waarde zoals bijvoorbeeld het 
samen eten voor ouderen en ook de kerk diensten die iedere drie 
weken worden gehouden zijn van onschatbare waarde om de buurt 
levendig  te houden. Het wordt in deze tijd misschien onderschat, maar  
een plaats om geestelijke inspiratie op te doen geeft de mens kracht 
om jaar in jaar uit deel uit te maken van een bloeiende en levendige 
Waverse leefgemeenschap. 
 

Jan Compier 
Secretaris van ijsclub de Volharding-Waver 



Streekproduct direct van de boerderij.
Interesse in echt lekker rundvlees?

(H)eerlijk Rundvlees uit de streek

Gemengde vleespakketten van 5 of 10 kg.
www.vleesvangijs.nl / 06-54393783 / info@vleesvangijs.nl

Voetangelweg 9 

1391 HJ Abcoude

villa@oldenho�.nl

www.villaoldenho�.nl

V ILLA OLDENHOFF

BED AND BREAKFAST / /  VERGADEREN



Zaterdag: Demo cross-auto’s 
 
Dit jaar komen er zaterdagmorgen om 9:30 uur niet alleen oude 
voertuigen om te bewonderen naar het feestterrein, maar ook 
demonstratie cross-auto’s. Afhankelijk van de weersomstandigheden 
en de conditie van het weiland zullen er als het mogelijk is rondjes 
gereden worden. 
 

Zaterdag: Oldtimers 
 

 
 
Het is een al jarenlange traditie; oldtimer-voertuigen om te bewonderen 
op het Waverfeest. Iedere trotse bezitter van een oldtimer auto, tractor, 
motor, brommer, of wat dan ook als er maar wielen onder zitten, is van 
harte welkom om zijn/haar trots te showen. Vanaf 9:30 uur kunt u uw 
voertuig op het veld parkeren. En voor alle liefhebbers; wees welkom 
en geniet van al het moois!  

          



Tel. 0294 - 281282 E-mail: info@fprins.nl

Smederij en Constructiebedrijf
Winkeldijk 46
1391 HM  Abcoude

F. Prins

www.hennywoud.nl
T 0297264198   M 0627290497

hwoud@dmail.nl

Schilderijen
Portretten
Workshops

Teken- en schilderlessen

‘OPEN ATELIER’
Henny Woud

Cliffordweg 56
3646AH Waverveen



Zaterdag: Rommelmarkt  
 
Dit jaar wordt de rommelmarkt voor de tiende keer georganiseerd 
tijdens het Waverfeest. Gelijk aan voorgaande jaren verwachten wij dat 
dit opnieuw een geslaagd festijn zal worden! Wij bestellen alvast de 
zon (want die liet het vorig jaar afweten) en verwelkomen jullie met al 
jullie koopwaar graag op zaterdag 11 augustus op het feestterrein.   
 

 
 
In het kort de regels: 

• De kraamhuur is 5 euro (op is op!) 
• Vanaf 9:30 uur kunnen de waren worden uitgestald; 
• Iedereen die er zin in heeft is welkom; jong & oud; 
• Tweedehands of nieuw, het maakt niet uit; 
• Verkoop vanaf 10:00 uur zodra de eerste klant zich meldt; 
• Alle niet verkochte waar mee naar huis nemen 

 

   



Mijdrecht   Uithoorn

HOGENDOORN

BIJ PROFILE KUN JE TERECHT VOOR:

 mansvloeren.nl

 Info@mansvloeren.nl

 06-5315 5158

kunsthars- en gietvloeren
voor uw woning of bedrijf



10 jaar op de rommelmarkt! 
 
In 2018 wordt de rommelmarkt voor de tiende maal georganiseerd. 
Mevrouw Zeinstra-Erkelens is tot nu toe alle edities als standhouder 
van de partij geweest en is vastbesloten ook dit jaar een kraam goed te 
vullen met handelswaar. “Natuurlijk ben ik er weer, want mijn zoon Frits 
organiseert het Waverfeest en ik houdt van rommelmarkten. Ieder jaar 
sta ik ook op koningsdag op de Amsterdamse weg in Amstelveen. 
Bovendien ben ik zelf al vanaf mijn jeugd bezoeker van het Waverfeest. 
Een leuke anekdote; kleine Frits kreeg als baby in de kinderwagen zelfs 
al een bal als prijs op het Waverfeest, ook al had hij zelf natuurlijk niet 
meegedaan, altijd voor ieder kind een prijs!” 

 

 
 
Mw. Zeinstra verkoopt zelfgebreide sokken op de rommelmarkt aan-
gevuld met spullen die ze krijgt van mensen die ze kent. Ook nog leuk 
om te vertellen; het is een keer voorgekomen dat een standhouder 
slechts 5 cent omzet heeft behaald. De benzineprijs om te komen was 
meer. Tja, de rommelmarkt in de Waver, daar kom je voor de 
gezelligheid en om te genieten met de hele familie. En wie weet vindt je 
nog iets van je gading, maar rijk worden, dat doe je er niet. 





Zaterdag: taartenbakwedstrijd! 
 
Bij een verjaardag hoort taart. Daarom organiseert het Waverfeest een 
taartenbakwedstrijd. Bakkers opgelet: lever je lekkerste, mooiste of  
bijzonderste eigen gebakken taart in op zaterdag 11 augustus tussen 
11:30 en 12:00 uur bij het Bruin Café. De taarten worden professioneel 
gejureerd door Bakker Out. Als prijs is er een cadeaubon voor de 
lekkerste taart en een cadeaubon voor de mooiste taart en natuurlijk de 
daarbij behorende eeuwige roem. Na afloop van de jurering en prijs-
uitreiking worden de taarten om 12:30 uur in stukjes gesneden zodat 
we gezamenlijk het 80 jarige Waverfeest smakelijk kunnen vieren!   
 

 

 

 



GEWOON GEZELLIG!!!

• Paarden en pony boxen te huur
• Privé lessen springen/dressuur

• Kinderlessen
• Wedstrijden
• Partijtjes

• Kampen voor alle leeftijden
• Mennen

• Ruiter en koetsier cursus
• Gezelligheid en nog veel meer bij Stal Zadelpret in Waverveen!

GEWOON TOT ZIENS DUS!!!



Zaterdag: Bierkratten stapelen 
Voor het vierde jaar wordt het succesvolle bierkratten stapelen 
georganiseerd. Op vrijdag tijdens het kinderfestijn en op zaterdag 
vanaf 12:00 uur voor deelnemers vanaf 14 jaar. De regels van het 
kratstapelen staan bij het kratstapelen op een bord vermeld. 

   
 

   
   Winnaars kratstapelen 2017: 1. Sander Brandse (33 kratten),  
   2. Terence Brandse (28 kratten) en 3. B. Bluemink (24 kratten).  



Vreeswijk
Dorpsstraat 23, 1191 BH  Ouderkerk aan de Amstel • Tel: 020-4961220 www.plus.nl

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 8.00 - 20.00 uur  |  Zondag 10.00 - 18.00 uur

Ons specialisme is u in bedrijf houden!

Onderhoud van alle merken bedrijfsauto’s, aanhangwagens, B/E trekkers en - opleggers (BE rijbewijs) 
Rendementsweg 20 A - 0297-288711 - www.autobedrijfvanrijn.nl



Zaterdag: Kuilbanden gooien 
Natuurlijk is er ook dit jaar weer kuilbanden gooien op het Waverfeest 
Inschrijven vanaf 12:00 uur met teams van 4 personen. Aanvang 13:00 
uur. De deelname kost 10 euro per persoon.  

 
 

Zaterdag: Rondrit en paling 
Evenals voorgaande jaren komen op zaterdag de broers Jan en Dirk 
Haveman naar het Waverfeest. Een ieder die dat leuk vind kan vanaf 
12:00 uur een rondje met Jan en zijn paarden en wagen meerijden en 
Dirk verkoopt heerlijke eigen gerookte paling 

   



Hoofdweg 22     3646 AX  Waverveen
Tel. 0297- 582916     Fax 0297- 582679

Mobiel 0653-166824

HOOFDWEG 20
3646 AX  WAVERVEEN
0297 582627

INSTALLATIEBEDRIJF
VOOR AL UW INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN



Kuilbanden gooien 2017 
 
Vorig jaar was het eerste lustrum van Kuilbandengooien tijdens het 
Waverfeest. Voor het vijfde jaar kwamen teams in actie om de banden 
zo ver mogelijk te gooien. De competitie wordt jaar op jaar heviger en 
de sfeer was, ondanks de dreigende lucht, ook dit jaar top! Iedereen 
moest drie keer gooien, wat men in de ploegen gooide telde ook mee 
voor het individuele klassement. Helaas waren er maar 2 damesteams, 
dat moet dit jaar beter! De heren-wisselbeker ging opnieuw naar 
Michael de Moree uit Denemarken. Helaas heeft niemand de bonus 
voor de paalworp op 10 meter behaald. 
 

 
 

     



de Bruyn Installatiewerk
Uw vakman voor installaties

Henk de Bruyn

Adres: Aquamarijn 12
 3641 XG Mijdrecht
Telefoon: 06 - 51 45 11 52
Email:  henk.de.bruyn@live.nl

NICK KLEINVELD
Grond- en Sloopwerken - Machineverhuur

Waver 22
1191 KG  
Ouderkerk a/d Amstel

nickkleinveld@live.nl

06 - 303 63 060



Uitslag Kuilbandengooien Herenteams 2017;  
1. Power Neppers, 2. Simon Hoveniers ( winnaar 2014, 2015 en 2016) 
en 3. De Maagbandjes (ook 3e 2016). 
 
Uitslag Kuilbandengooien Damesteams 2017;  
1. Smijt ‘m erin (ook 1e 2016), 2. De Chickies 
 

 

 



Waverveense pad 23
3645 CL  Vinkeveen

Tel: 06 - 27886188
E-mail: info@jess-i-can.nl
Website: www.jess-i-can.nl
Facebook: JESS I CAN!

Flexibele werktijden van maandag t/m vrijdag; ook ’s avonds!

Slotlaan 8, 3634 AP Loenersloot Tel: 0655 - 806956

loonbedrijf.hoogendoorn@kpnmail.nl

Werkzaamheden:

� Grond- en
waterwerken

� Agrarisch
loonwerk

� Straatwerk



Individuele winnaars Kuilbandengooien 2017 heren:  
1. Michael de Moree: 58,3 (2016 1e 59 meter) 
2. Leroy Kuiper 56,2 meter 
3. Johan Vellekoop: 54,7 meter 
 
Individuele winnaars Kuilandengooien 2017 dames:  
1. Kimberley Kleinveld (1e 2014 en 2016, 2e 2015): 32,3 meter 
2. Katinka Meijer-van Spengen: 26,9 meter 
3. Monique Oudshoorn 26,1 meter 
 

    
 

 
 

 
 
 



Waver 24a ◆ 1191 KG  Ouderkerk a/d Amstel

Tel. (0297) 58 28 24 ◆ Fax (0297) 59 46 89

Mob. 0653 423033

E-mail info@johandebruijn.nl

Web www.johandebruijn.nl



Zaterdag: Tobbetjesteken 
 
Wat is het Waverfeest zonder tobbetjesteken? Dus daarom wordt ook 
dit jaar de antieke baan uit de mottenballen gehaald. Op de zaterdag 
van het Waverfeest leidt het tobbetjesteken steevast tot grote hilariteit; 
want wie haalt er een nat pak? Dat weerhoudt echter weinigen ervan 
mee te doen. Alle deelnemers mogen een keer oefenen en vervolgens 
wordt het een afvalrace. Bij de laatst overgeblevenen wordt het 
moeilijkheidsniveau verhoogd door de stok te draaien zodat het dikkere 
uiteinde als eerste door het gat gestoken moet worden. 

 

  
 

   
 





  
 
Uitslag tobbetjesteken 2017 mannen: 1. Frans de Bruijn (Waver), 2. 
Simon van de Toorn (Wilnis) , 3. Wim Baas (Nessersluis) 
 
Uitslag tobbetjesteken 2017 vrouwen: 1. Katinka Meijer-van Spengen 
(Waver), 2. Sanne Buisman (Waver), 3. Monique van Oostveen 
(Waver) en Kimberly Kleinveld (Waver) 
 

  
 
Het tobbetjesteken start dit jaar op zaterdag 11 augustus om 15:00 uur. 
De minimum leeftijd is 14 jaar en de kosten zijn 5 euro per deelnemer. 
Zorg dat je het droog houdt! 



OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Waver 2A                    
1191 KH Ouderkerk aan de Amstel
Tel: 0297-582320
Mobiel: 06-53923503

  Waver 2A
1191 KE  Ouderkerk aan de Amstel
Tel: 0297-582320
Mobiel: 06-53923503

OUDERKERK AAN DE AMSTEL



Zaterdagnamiddag: Bruin Café 
 
Het tobbetjesteken is het laatste wedstrijdonderdeel van het 
Waverfeest. Aansluitend vind de prijsuitreiking plaats en gaan de 
bezoekers graag naar (het terras van) het bruin café. In het Bruin café 
wordt gezellige muziek gedraaid en vorig jaar wist zanger Mark 
Fledderman de feestvreugde goed te verhogen met zijn vooral 
Nederlandstalige meezingers. Het bruin café gaat dicht op het moment 
dat de grote tent open gaat voor de laatste muziekavond. 
  

 
 

   



Zaterdagavond: Foute skihut party 
 
Zaterdagavond 11 augustus verzorgd Foute skihut party de muziek in 
de tent. De toegangsprijs is 10 euro.  
 

 
 

Zaterdagavond gratis taxibusje! 
 

Bob jij of Bob ik? 
Tijdens het Waverfeest op zaterdag weet je; 

We Bobben beide niet! 
 

We stappen samen in het taxibusje die ons ophaalt en weer terug-
brengt bij de volgende in- en uitstapplaatsen tussen 21:00 en 02:00 uur: 

• Parkeerterrein Boni Mijdrecht 
• Jan Benningbrug Ouderkerk a/d Amstel 

 
Da’s pas een goed idee!!! 



Ouderkerk a/d Amstel, Sluisplein 41-46
Johan van der Neut

Welkom bij de 
goedkoopste 
van Ouderkerk 
aan de Amstel!
Openingstijden:
Ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

PP   Gratis parkeren! 

    
   

   
 

  
  

Ma t/m za 08.00  20.00 uur

PP   Gratis parkeren! 

Ma t/m za  08.00-20.00 uur
Zo  11.00-18.00 uur






