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1615

Jan Willemsz. koopt grond en
bouwt herberg De Roode Vos.

Voorwoord
Allereerst willen wij je een fantastisch 2015 wensen, met veel liefde, geluk en
gezondheid. Vaststaat dat het voor De Vergulde Vos een heel bijzonder jaar
gaat worden. Je hebt het misschien wel eens op ons uithangbord zien staan:
‘sinds 1615’. Dat betekent dat ‘het Vossie’ dit jaar 400 jaar bestaat!
400 jaar een plek om bij elkaar te komen, voor gezelligheid, een goed gesprek,
een lekker hapje en drankje. Dit vieren we graag met alle dorpen. Zonder jullie
steun en vertrouwen hadden wij hier immers niet gezeten, dus ontzettend bedankt daarvoor! In dit boekje vind je, naast verhalen over De Vos vroeger en nu,
het programma van onze jubileumfeestweek. Van kindershow tot seniorententfeest en van Ladies Bingo tot Rave van Fortuin: er is voor ieder wat wils.
We hopen je allemaal te zien bij één van de activiteiten in onze jubileumweek.
Om mooie herinneringen te delen (Wist je bijvoorbeeld dat Rob van der Meer
als kleine jongen ’s nachts op zijn driewieler door het café reed om asbakken te
legen? En dat als De Vos van uitbater wisselt, dat vaak een garantie is voor natuurijs en schaatsen?), en vooral om veel nieuwe herinneringen te maken.
Namens ons hele team,
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Neeltje erft herberg van vader Jan Willemsz.

400 jaar De Vergulde Vos
Van herberg naar rechthuis tot gezellig eetcaf waar
mensen graag samenkomen: De Vergulde Vos, een van
de oudste gebouwen van Rijpwetering, heeft een rijke
geschiedenis.

Gouden tijden
De Vergulde Vos heeft niet altijd zo
geheten. Eerste eigenaar Jan Willemsz.
noemt zijn herberg oorspronkelijk De
Rode Vos, ongetwijfeld ontleend aan de
brouwerij waar hij het geld van leende
om zijn zaak te kunnen openen. De
herberg blijkt geen vetpot en wisselt
een paar keer van uitbater. In 1633
wordt Lenaert Jacobz. Van der Cade
eigenaar van De Vos en lijkt het meer
voor de wind te gaan. Hij breidt het erf
uit met een koestal, een boomgaard en
een ‘waeghuys’. Bij goede zaken hoort
een mooie etalage, dus Vercade voorziet
het uithangbord van een gouden vos.
Voorzichtig wordt steeds vaker gesproken van het vergulde vosje, en vanaf
1680 heet het etablissement ook echt
De Vergulde Vos.

of herberg. Het middelste gedeelte was
de ‘regtkamer’ en aan de noordwestkant
was de Waag. Aan de oostkant lag ook een
cel, die van de inwoners de alleszeggende
naam ‘het helletje’ kreeg. De schout en
de baljuw van de Hoge Heerlijkheid van
Alkemade deden regelmatig uitspraak in
conflicten en ongerechtigheden in het
regthuys. Dat zorgde bij sommigen voor
een zekere angst om naar De Vergulde Vos
te gaan. Toen mr. Reinier Bongaerts als
nieuwe schout benoemd werd, liet hij in
1704 een nieuw rechthuis bouwen in Oude
Wetering, omdat de gunstige ligging voor
de scheepvaart vanuit Amsterdam hem als
Amsterdammer goed uitkwam. Dat betekende het einde van de rechtspraak in De
Vos. Ook van de angst om naar De Vergulde
Vos te gaan is tot op vandaag de dag geen
spoor meer te bekennen.

Het helletje

De slimme vos

De herberg deed ook dienst als ‘Regthuys’.
Dat is nog steeds te zien aan de indeling.
Het voorste gedeelte was de gelagkamer

Al in 1770 was De Vergulde Vos letterlijk het
toneel van mooie voorstellingen. Pastoor
Westerloo bevorderde toneeluitvoeringen,

1632

Lenaert Vercade koopt Roode Vos en helpt de
herberg daarmee uit de financiële problemen.

als afleiding voor de jongelui in de lange
winteravonden. De opbrengsten waren
voor de armen. Ook zangverenigingen
wisten De Vergulde Vos te vinden voor
hun repetities en uitvoeringen, waaronder
zang- en toneelvereniging Door Oefening Beter. Verder was het een populaire
plek voor vergaderingen. De locatie werd
zelfs bijzondere krachten toegedicht: ‘De
slimheid van de Vos doet iedere vergadering slagen.’ Tot 1840 had De Vergulde Vos
een rieten dak. Omstreeks 1840 ging die
echter in vlammen op. De muren bleven
gespaard, maar het dak werd met pannen
bedekt. Een foto uit 1920 laat zien hoe
de plaatselijke geitenfokvereniging er
regelmatig keuringen hield. Ook werden
er wekelijks konijnen, kippen en eieren geveild en speelden mensen kolf en kaatsen
op de baan naast het pand. De activiteiten
veranderden in de loop der jaren, maar
één ding is gelukkig hetzelfde gebleven:
mensen weten De Vergulde Vos te vinden
om lief en leed te delen.

1680

1615
Dit gebeurde er ook in 1615:
- Het biermerk Grolsch
werd voor het eerst
gebrouwen
- Cornelis Drebbel bouwde
de eerste onderzeeboot en
testte deze op de Theems
- Op drie huizen na brandde heel Lochem af
- Groningen en Drenthe
werden gescheiden provincies
- In Frankrijk werd chocolade-drank ingevoerd bij
ceremonies van de Franse
koning

Herberg De Roode Vos wordt herberg De Vergulde Vos.

Uitbaters door de jaren heen
In de loop der jaren veranderden de gezichten aan de
bar, maar ook die achter de bar. Dit waren de mannen
en vrouwen die de tap bedienden.

1615 – 1625
1626 – 1627
1628 – 1632
1633 – 1661
1662 – 1693
1694 – 1727
1727 – 1731
1732 – 17??
17?? – 1754
1755 – 1780
1780 – 1784
1784 – 1810
1810 – 1842
1842 – 1859
1859 – 1886
1886 – 1923
1923 – 1933
1933 – 1962
1962 – 1984
1984 – 1986
1986 – 1988
1988 – 2001
2002 – 2011
2012 – heden

Jan Willemsz.
Neeltje Jan Willemsz. (dochter Jan Willemsz.)
Cornelis Pieterz. Lammertgen
Lenaert Jacobz. Van der Cade (bijnaam: Vercade)
Jan Cornelisse van der Does
Evert Theunissen van Sautlandt (getrouwd met Maartje, dochter van
Lenaert Vercade)
Willem Beylandt
Lourits Hoogendorp
Pieter Hoogendorp
Gerrit Louwen Hoogendorp
Annetje Jacobsd. Van der Geer (weduwe Gerrit Louwen Hoogendorp)
Cornelis de Vries
Willem de Vries
Gerrit Zoetemelk
Weduwe Gerrit Zoetemelk
Kaatje Zoetemelk
Piet Zoetemelk
Theo en (tante) Bets Zoetemelk
Alie Zoetemelk en Piet van der Meer
Jan en Marian Boere
Diverse uitbaters voor korte periode
Peter en Carola Walgreen
Diana Overes
Arjen van Leeuwen en Denise van der Geest

1704

Vergulde Vos wordt voor
1700 gulden verkocht.

Boterkoek

Het is een goed bewaard geh

eim,
maar speciaal voor deze bijz
ondere gelegenheid verklappe
n we
het… De ingrediënten van onz
e
beroemde boterkoek!
- 1 ei
- 400 gram bruine basterdsuike
- 100 gram witte basterdsuike
- 500 gram gezouten boter

r

r

- 500 gram bloem

1727

Willem Beylandt koopt De Vergulde Vos van de Vercade’s.

Zondag 26 april
Kerk in de kroeg
De kerk en de kroeg nemen allebei een
onmisbare plek in in een dorp. En als je
de kerk ziet, is het café nooit ver weg.
Dus hoe kunnen we de feestweek beter
beginnen dan met een viering? Diaken
Van Aarle leidt de viering, die opgeluisterd wordt door de mooie muziek van
koor Joy. Speciaal voor het 400-jarig
jubileum vindt de viering plaats op een
wel heel bijzondere plek: de feesttent op
ons parkeerterrein. Inderdaad, de kerk
komt naar je toe deze lente.
Aanvang:

10.30 uur

Koffietafel en
tentoonstelling
Na de viering in de feesttent gaan de
deuren van het café open. Daar kun je
niet alleen bijpraten, maar ook onze tentoonstelling bewonderen. Want 400 jaar
De Vergulde Vos, dat levert prachtige foto’s en verhalen op. Sluit gezellig aan en
haal herinneringen op aan mooie tijden.
Heb je zelf nog oude krantenknipsels of

1770

mooie foto’s van de Vos? Breng ze voor
de feestweek langs, dan geven wij ze een
mooie plek.
Tijd:

Van 12.00 tot 16.00 uur

Theaterdiner m.m.v.
Maskerade
De eerste dag van de feestweek sluiten
we af in stijl met een theaterdiner. Terwijl je geniet van een lekker drankje en
de kookkunsten van ons keukenteam,
brengt toneelvereniging Maskerade (dat
dit jaar haar 40-jarig jubileum viert) een
hilarisch stuk voor je op de planken.

Lui, luier, luis
‘Lui, luier, luis’ heet de klucht die je een
onvergetelijke avond gaat bezorgen,
geschreven door Maskerades eigen Ton
Elstgeest. Een klein tipje van de sluier
lichten we alvast op. Er bestaat geen
luier persoon dan Arie Botje. Hij doet er
alles aan om niet te hoeven werken. Als
Arie vermoedt dat zijn nieuwe buurman
een ambtenaar is die hem weer aan het

Pastoor Westerloo begint toneeluitvoeringen in De Vergulde Vos.

werk wil krijgen, is er dus paniek in de
tent. Het wordt er niet beter op als Arie
ontdekt dat zijn vrouw hoogzwanger
is… Zou dat ene schilderijtje uitkomst
bieden, of is dat toch niet het meesterwerk waar Arie zo op hoopt?
De oude Grieken wisten het al: geef het
volk brood en spelen, dan blijven ze
tevreden. De Vergulde Vos en Maskerade
slaan de handen ineen om je een prachtige avond te bezorgen. Komt dat zien!
Tijd:
18.00 uur
Inschrijven: 400jaar@deverguldevos.nl
Prijs:
€ 29,50 excl. drankjes

Dit staat er op het menu:
Vooraf
- Rundercarpaccio met Parmezaanse
kaas, pijnboompitjes en pestodressing
- Zalmcarpaccio met Hollandse garnaaltjes,
komkommer en een honing-dilledressing
- Bietencarpaccio met Parmezaanse kaas,
cashewnootjes en balsamicodressing

Hoofdgerecht
- Varkenshaasmedaillons met
champignonroomsaus
- Tilapiafilet met een kaas-kruidenkorst
- Maaltijdsalade met warme geitenkaas,
walnoten en appelrondjes

Dessert
- Dessertrio met creme brulee,
monchoutaartje en chocolademousse
- Sorbet met vanille-ijs en vers fruit

1840

De Vergulde Vos brandt grotendeels af.
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De familie Zoetemelk komt in
beeld als eigenaar van het pand.

Denise van der Geest
Arjen van Leeuwen
Martijn Oudshoorn
Michelle van Leeuwen
Esra Elstgeest
Mindor Walrave
Eelco Cremer
Bo van der Poel
Natasja Uljee
Loek van der Zwan
Mitchell Peet
Pien van der Geest
Lizzy van Haastregt
Casper van der Geest
Lynn van der Poel
Michiel Idelenburg
Dewi Klein
Renee Verbraak
Julia Helsloot
Leila Borst
Shila Bakker
Stan van Haastregt
Jort van der Geest
Niet op de foto:
Renske Loos
Amber van Leeuwen
Pip Veilbrief
Rens van Klink
Sasja van Leeuwen
Roel van der Geest
Yasmine de Jeu

1886

Kaatje Zoetemelk wordt uitbaatster
(schilderij hangt nog in de Vos).

Maandag 27 april
Koningsdag met Komen Lopen
Tja, het is natuurlijk niet zo indrukwekkend als je 400ste verjaardag
vieren, maar koning Willem-Alexander wordt 48 en dat is ook een
feestje waard. En natuurlijk pakken we voor onze Hoogheid uit met
een knallende coverset van verschillende acts. En wegens succes
geprolongeerd: Komen Lopen!

I gotta feeling
Geen zaklopen, koekhappen en klompendansen bij De Vos, maar een feest zoals onze
koning dat graag zelf zou vieren. Met koude
drankjes, goede vrienden en lekkere muziek.
Dat laatste kun je wel overlaten aan de mannen van Komen Lopen. De gebroeders Van
der Meer zetten al menig feesttent op zijn
kop en sleepten in 2011 zelfs de prijs voor
beste coverband van Nederland in de wacht
bij The Clash Of The Coverbands. Met kneiters van hits
als I gotta feeling, Chelsea
Dagger en Take Me Out gaan
de voetjes gegarandeerd van
de vloer. Maar we pakken het
groots aan op Koningsdag:
nog meer coverbands betreden het podium!
De menigte wordt verder in feeststemming
gebracht door DJ Bart, Rampscenario en
O’nine. Natuurlijk vieren we het feest graag

1892

met iedereen, dus ook aan de kinderen is
gedacht. Terwijl papa en mama de dansspieren trainen, vermaken de kinderen zich
op het grote springkussen.

Proosten op de koning
Misschien weet je het nog van de Koningsdag van vorig jaar: de wachtende (en
dansende) meute stond te wachten om op
het feestterrein te kunnen meefeesten. Het
gigantische succes van die dag
hopen wij dit jaar minimaal te
evenaren. Zorg dus dat je er op
tijd bij bent om samen met ons
het glas te heffen op WillemAlexander. Drie hoeraatjes voor
de koning!
Start:
14.00 uur
Entree sluit: 21.00 uur
Prijs:
Gratis entree!

VOL=VOL

Eerste veekeuring wordt gehouden
op het terrein van De Vergulde Vos.

Dinsdag 28 april
Seniorententfeest
en Oud Hollandsbuffet
Oudere mensen achter de geraniums? Niet in Rijpwetering en
Oud Ade! Wij denken dat de senioren in onze dorpen heel goed
weten hoe je een feestje viert en organiseren graag een onvergetelijke dag voor u.

Accordeon

Aan tafel!

Zorg dat de stembanden goed gesmeerd
zijn, want we krijgen hoog bezoek: Wim
Loos met zijn accordeon! Wim weet als
geen ander welke muziek zijn publiek wil
horen. Verzoeknummers zijn altijd welkom; Wim heeft een enorm repertoire.
Dat wordt inhaken en meezingen met
tijdloze tophits als Ketelbinkie, Ik Ben
Gerrit, Tulpen Uit Amsterdam en Brandend Zand. Tussen de sets door (Wim
moet af en toe even op adem komen)
staat er een achtergrondmuziekje aan,
zodat u ook volop in de gelegenheid
bent om oude bekenden weer eens
uitgebreid te spreken.

Zingen, deinen, dansen en bijpraten
maakt hongerig. Geen zin meer om te
koken? Geen probleem! We verzorgen
een uitgebreid Oud Hollandsbuffet. Op
het menu staan onder andere hutspot,
andijviestamppot, gehaktballen, rundvlees in jus en als dessert natuurlijk
vlaflip en pudding. En uiteraard met
liefde bereid!

1901

Tijd:
Van 14.00 tot 19.00 uur
Aanmelden: 400jaar@deverguldevos.nl
of via 071 - 501 8273
Kosten tentfeest: Gratis
Kosten buffet: € 11,50 p.p. excl. drank

De Rijpweteringse IJsclub wordt
gesticht in De Vergulde Vos.

Woensdag 29 april
KidHitzShow

BiBa Quiz

Woensdagmiddag gaan onze
kleinste vrienden los in De Vos.
Tijdens de KidHitzShow kunnen
alle kinderen uit de omgeving
hun beste dansmoves laten zien,
meezingen, of lekker rondrennen
als ze daar zin in hebben.

Wie was de moordenaar van
Marvin Gaye? En van welke twee
voormalige Sovjetrepublieken
begint de naam met de letter A?
Deze vragen zou je zomaar voor
de kiezen kunnen krijgen tijdens
de BiBa Quiz.

DJ Ricardo en mascottes KiKi en JoJo maken
er een te gek feest van met muziek, entertainment en spelletjes. De DJ draait alle verzoekjes uit de Kids Top 20 en er zijn mooie
prijzen te winnen met het Mega-4-op-eenrij-spel en de Muziek Quiz. De limonadetap
draait (gratis) op volle toeren, frisdrank kost
slechts €1,- en papa en mama zijn natuurlijk
ook gewoon van harte welkom. De KidHitzShow is bedoeld voor kinderen van groep
3 tot en met groep 8.

Je hoeft het gelukkig niet alleen te doen,
want je team mag uit vier personen
bestaan. De quiz bestaat uit verschillende
rondes in allerlei thema’s. Zo kan je kennis getest worden over actualiteiten, geschiedenis en wetenschap, maar kunnen
ook sport, showbizz en muziek aan bod
komen. Zorg dus voor een gevarieerde
samenstelling, wisselend in leeftijd en interessegebieden, om het meeste kans op
de overwinning te maken. We houden de
quiz in de feesttent, zodat zo veel mogelijk
teams een plekje krijgen. Een XL-editie dus,
waarvan de overwinning extra zoet zal
smaken. Op naar de eeuwige roem!

Tijd:
Kosten:

Van 14.30 tot 17.00 uur
€ 1,- per kind incl. limonade

Tijd:
Van 20.00 tot 23.00 uur
Inschrijven: 400jaar@deverguldevos.nl
Prijs:
€ 10,- per team

1933

De tot in Leiden bekende tante
Bets neemt plaats achter de tap.

Donderdag 30 april
Foxy Ladies Bingo XXL
Cheryl, Anouk, Claire en Roelien zouden een moord doen voor
de prijzen die te winnen zijn bij de Foxy Ladies Bingo XXL. En
jammer voor Martin en Jari, maar vanavond is het ladies only.
Geen lullige prijzen als een stapel vaatdoekjes of een goedkope waxinelichtjeshouder, maar stuk voor stuk echte wannahaves blinken je vanaf de prijzentafel
tegemoet. Chique en stoere sieraden,
luxe parfums en de mooiste en nieuwste gadgets stop je met een beetje
geluk aan het einde van de avond in je
designertas. De prijzen zijn dus nieuw,
maar het concept blijft natuurlijk vertrouwd. Je kunt een bingokaart kopen
waar twee prijzen mee te winnen zijn.
Voor € 15,- krijg je vijf bingokaarten, met
elke bingokaart worden drie rondes gespeeld waar per ronde dubbele prijzen te
winnen zijn. In totaal gaan er dus dertig
prachtige prijzen uit!

1950

Snel!
Dat bingo allang niet meer alleen voor
bejaarden leuk is, bleek wel tijdens
de voorgaande edities in De Vergulde
Vos. De kaarten zijn steeds razendsnel
uitverkocht, de laatste keer zelfs in een
recordtijd van 15 uur (en dat voor drie
bingo’s). Wil je er bij zijn (en dat wil je),
zorg dan dus dat je je zo snel mogelijk
inschrijft. Anders zit je straks bij dokter
Rossi op de bank…
Start:
20.00 uur
Inschrijven: 400jaar@deverguldevos.nl
Prijs:
€ 15,-, incl. glas Prosecco

Biljartvereniging De Vergulde
Vos wordt opgericht.

Vrijdag 1 mei
High Wine XL
De high wine is van begin af aan
een van onze toppers. Liefhebber? Dan mag je deze avond niet
missen. De High Wine XL belooft
een magische avond te worden,
dus schuif aan en proost mee!

Entertainment aan tafel
De XL in de naam verklapt het al een
beetje: de avond vindt plaats in de
feesttent, zodat zo veel mogelijk mensen
het festijn kunnen meemaken en met
elkaar het wijnglas kunnen heffen. De
basis is hetzelfde als de high wine die je
van ons gewend bent. Je krijgt vier glazen
wijn, die steeds passen bij het gerecht dat
wij je serveren. Geen wijnliefhebber? We
kunnen uiteraard ook bier of fris schenken. Het menu maken wij nog bekend.
Maar er is meer: je wordt verwend met
entertainment aan tafel met de Magic
Cabaret Show van Rob en Emiel en toegang tot de spetterende feestavond met
Funky Piano’s is inbegrepen bij de prijs.

1959

Start:
17.30 uur
Inschrijven: 400jaar@deverguldevos.nl
Prijs:
€ 32,50 p.p.

Feestavond met
Funky Piano’s
Deze avond laat zich het best
omschrijven door drie woorden:
party, party, party! Funky Piano’s
is de nieuwste piano- en live
entertainementsensatie van
Nederland.

Pianobar in de tent
Artiesten met jarenlange podiumervaring zijn samengebracht met ervaren
pianisten/vocalisten vanuit pianobars
over de hele wereld. Samen met een dj
verzorgen zij een energieke, muzikale
show vol meezingers en bekende hits
80’s, 90’s en 00’s. Bijzijn en meemaken!
Tijd:
Kaarten:
Prijs:

1962

Vanaf 21.30 uur
Verkrijgbaar in voorverkoop
€ 5,- p.p.

Huidige eigenaren Piet en Alie van der
Meer nemen kroeg over van Tante Bets.

Zaterdag 2 mei
Band & Breakfast & Rave van Fortuin
Wat is er leuker dan zes dagen feest? Zeven dagen feest! De
jubileumweek zit er bijna op, maar niet voordat we nog een
keer een avond goed geknald hebben. Dans mee met Band &
Breakfast en Rave van Fortuin!

Verkleedpartij

Guilty pleasures

De avond begint goed met de verkleedpartij van de mannen van Band & Breakfast. Gekke hoedjes, zwembroeken,
maffe dansjes en veel humor brengen ze
mee, maar bovendien kunnen de heren
spelen. Van The Beatles en The Beegees
tot Captain Jack en de Spice Girls: de
band gaat los, en jij gegarandeerd ook.
Wat je ook niet mag missen: deze avond
worden de winnaars van onze Bar Battles
bekendgemaakt! Voor één van de vijf
deelnemende teams wordt het feest
nog groter: de winnaars steken namelijk
een reischeque van €850,- in hun zak.

Het concept van Rave van Fortuin is je
wellicht bekend. Een draai aan het rad
bepaalt het muziekgenre en vervolgens
vliegen de guilty pleasures je om de oren.
Alle foute hits die je onder de douche zo
hartstochtelijk ten gehore brengt, kun je
nu eindelijk ook in het openbaar meezingen. Voeg daar een paar Oudhollandse
spelletjes en kekke discomoves aan toe en
het feest is compleet. Tot je aan het einde
van de avond nog maar één conclusie kunt
trekken: op naar de volgende 400 jaar!

1988

Tijd:
Kaarten:
Prijs:

Peter en Carola Walgreen
baten De Vergulde Vos uit.

Vanaf 20.30 uur
Verkrijgbaar in voorverkoop
€ 8,-

Thuis in De Vos
We begonnen dit boekje met een terugblik op 400 jaar
De Vergulde Vos en keken alvast vooruit naar de fantastische feestweek die ons te wachten staat. Maar dat
is natuurlijk niet het enige dat je in 2015 van ons mag
verwachten. Het hele jaar doen wij er weer alles aan om
je een mooie dag of avond te bezorgen.
Drie jaar geleden vonden wij onze plek in De Vergulde Vos, en met ons voelen
gelukkig heel veel anderen zich hier thuis. Wij zijn trots op ons enthousiaste
team en hebben heel veel zin in alle leuke dingen die dit jaar gaan gebeuren.
Kom eens langs voor een kop koffie met échte boterkoek, probeer de carpacciowrap bij de lunch of proef één van de nieuwe specials buiten onze kaart om. En
misschien zien we je bij een van de bingo-avonden, BiBa quizzen, of Bar Battles.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat onze verhalen over 400 jaar over tafel
gaan bij de jubileumweek van onze achter-, achter-, achterkleinkinderen.
Tot snel!

Kleurwedstrijd
Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in en
lever deze voor 26 april in bij de bar. De winnaar wordt bekend gemaakt bij de kindershow
op woensdag 29 april. De prijs: gratis kindermenu’s na je partijtje voor jou en tien vrienden!

2002

Diana Overes (werkzaam bij Peter en Carola) neemt het stokje over.

Naam:...........................................................................................................................................................................
Leeftijd:......................................................................................................................................................................
Tel. nr:............................................................................................................................................................................

2012

Huidige uitbaters Arjen & Denise pachten
het café van de familie Van der Meer.

FEESTWEEK

Programma
Zondag
26 april

Kerk in de kroeg, Koffie en tentoonstelling

Theaterdiner Maskerade

Maandag
27 april

Koningsdag met
Komen Lopen

Dinsdag
28 april

Seniorententfeest

Oud Hollandsbuffet

Woensdag
29 april

KidHitzShow
BiBa Quiz

Donderdag
30 april

Foxy Ladies Bingo XXL

Vrijdag
1 mei
Zaterdag
2 mei

High Wine XL

Funky Piano’s
Band & Breakfast

Rave van Fortuin

