
Voorwoord

In 1590 werd Breda tijdens de tachtig-
jarige oorlog ontzet door een list van 
de Leurse turfschipper Adriaan van 
Bergen. Zijn list met het Turfschip is 
legendarisch en maakt onderdeel uit 
van de Nederlandse geschiedenis. In 
1986 werd de Stichting Adriaan van 
Bergen opgericht met het doel om in 
1990 dit ontzet van Breda op grootse 
wijze te vieren. De eerste Havenfees-
ten in 1990 werden een zodanig suc-
ces dat er, naar nu blijkt, destijds een 
traditie geboren is.

Dit jaar vieren we de 26e editie van de 
Leurse Havenfeesten. Zoals in voor-
gaande jaren is het weer gelukt om een 
pinksterweekend te organiseren dat 
bol staat van de activiteiten.

Het volledige programma van de Ha-
venfeesten en toelichtingen op de di-
verse activiteiten vindt u in deze krant.

Ik nodig u van harte uit voor de 26e 
Leurse Havenfeesten!

Stichting Adriaan van Bergen
Frank Vrolijk, voorzitter

Etten-Leur

      Leurse
Havenfeesten

Vrijdag 22 t/m maandag 25 mei 2015

"Altijd en overal als eerste op de hoogte zijn van de leukste uittips bij jou
in de buurt? Bezoek dan www.overuit.nl of download de gratis OverUIT-app!"
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Lelieloop door Road 
Runners Etten-Leur
www.rrel.nl
(11.00 tot 14.00 uur)

Country linedance
Festival

       13.00-18.00 uur
In Het Turfschip door Maja Dancers 

Wijzigingen voorbehouden

Paardenmarkt 
aan de Leurse Dijk
13.00-17.00 uur (entree gratis)

    Een vijftigtal kramen met boeren 
producten en oude ambachten

    Antieke tractoren
    Gehandicapten Oldtimer Tour
    Rondrit klassieke bromfietsen
    Kinderdorp met onder andere 

springkussens en schminken
     Shantykoren
    Scharenslijper, Albert de Barbier

en vele andere oude ambachten

    Palingroker
    Viswedstrijd door

‘HSV De Kleine Voorn’
    Expositie Trouwkerkje
    Fietstocht ‘lopend vuurtje’

(Petruskerk)
    Zweef-/draaimolen (€ 0,50)
    Optreden in het Schipperskwartier.

-  Suc6FM Roadshow 
-  en diverse artiesten

Bereikbaarheid
Havenfeesten
De Havenfeesten zijn bereikbaar via rijksweg 
A58 (Breda-Roosendaal). Neem afslag 18 en 
volg de borden Etten-Leur Noord. Op 24 mei 
wordt u naar parkeerruimte begeleid waar u uw 
auto gratis kunt parkeren.
Uw fiets kunt u op zaterdag 23 mei tegen een 
kleine vergoeding bewaakt stallen nabij de 
feesttent aan de Leurse Dijk. Op zondag 24 mei 
kunt u uw fiets tegen een kleine vergoeding be-
waakt stallen in de Eikstraat, de Lange Brugstraat 
en nabij de feesttent aan de Leurse Dijk.

Colofon
Stichting Adriaan van Bergen
Postbus 629, 4870 AP Etten-Leur

T: 06-12904171
E: info@leursehavenfeesten.nl
 I: www.leursehavenfeesten.nl

  @AdrVBergen
  www.facebook.com/

        leurse.havenfeesten

Bingo en muziek
13.30-17.30 uur

    voor de ouderen in het
Schipperskwartier

Montmartre: Parijse 
markt aan de Leurse Dijk
18.30-22.00 uur (entree gratis)

    Schminken
      Sneltekenaar
     Silhouetknipster
     Proeven van wijn en Franse kaas
    80 kramen met kunstzinnige

uitingen
    Straattoneel

Optredens op podium 
Schipperstraat Dijk

      18.30-19.45 uur
Nieuwe Nobelaer Big Band

    20.00-21.00 uur
Zwanentranenkoor

     21.15-23.00 uur
Playground

Optreden in Turfschip 
    18.30-01.00 uur

Gitaarschool Toon van 
den Maagdenberg

Optreden in Schipperskwartier
    Back to Fashion

Grote jaarmarkt in het 
centrum van Leur
10.00-17.00 uur (entree € 2,00,
kinderen tot 12 jaar gratis)

      300 kramen
      Oude ambachten

      Zweef-/draaimolen (€ 0,50)
      Kinderdorp met onder andere 

springkussens en schminken
    Stationaire motoren
    Straattoneel 
    Show van klassieke bromfietsen
    Show getunede auto’s
    Blaaskapellen
    Expositie Trouwkerkje
    Optreden in het Schipperskwartier

-  Suc6FM Roadshow 
-  en  diverse artiesten

Programma

Vrijdag

22 mei
Zondag

24 mei
Maandag

25 mei
Zaterdag

23 mei
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In het programma is vrijdag 22 mei 
(18.30 tot 22.00 uur) opnieuw gere-
serveerd voor een Montmartremarkt 
langs de Leurse Haven, die op deze 
avond omgetoverd zal zijn tot de 
Leurse Seine.

Naast ruim 80 gezellige marktkraam-
pjes op de Leurse Dijk, zal de markt op-
gevrolijkt worden met demonstraties, 
optredens en levende standbeelden. 
Schilders en tekenaars zullen hun kun-
sten vertonen en een silhouetknipster 
knipt er lustig op los. Toneelgroep ‘Mag 
het licht uit’ verzorgt deze avond hila-
risch straattoneel. Playground, Nieuwe 
Nobelaer BigBand en het “Zwanentra-
nenkoor” verzorgen optredens. Le Petie 
Harmonie zal voor een komische, maar 
ook serieuze noot zorgen. De bourgon-
diërs onder ons kunnen wijn en Franse 
kaasjes proeven.

Gitaarschool Toon van den Maagden-
berg verzorgt doorlopend optredens 
in de foyer van het Turfschip. Kom ook 
van de Parijse sfeer genieten op vrij-
dag 22 mei aanstaande tussen 18.30 
uur en 22.00 uur. A bientôt!

De NNBB: een club van ca 20 amateurmusici 
speelt, onder leiding van (muziekconsulent) Har-
ry Hendriks, jazz en latinmuziek. Sinds 2008 is de 
band uitgegroeid tot een leuk swingend orkest. 
In het repertoire kunt u bekend werk verwach-
ten zoals: big spender, masquenada, the pink 
panther en splankey.

Bezetting:
6 trompetten, 3 trombones, 1 baritonsax, 5 alt-
saxen, 3 tenorsaxen, piano, slagwerk en contrabas. 
De band is nog op zoek naar: een (slag) gitarist 
(jazz-akkoordenkennis enigszins vereist), een trom-
bonist en een tenorsaxofonist. Mocht u interesse 
hebben dan kunt contact opnemen met Harry 
Hendriks van Nieuwe Nobelaer. Tijdens de Haven-
feesten kunt u op 22 mei tussen 18.30-19.45 uur 
genieten van de klanken van het orkest op de kiosk 
in de Schipperstraat (nabij ingang Turfschip).

Nieuwe Nobelaer NNBB BigBand

Vrijdag 22 mei

Impressionistisch acryl schilderij:
Jan Mulders

Vrijdag 22 mei

Montmartre

NNBB

Gitaarschool 
Toon van den 
Maagdenberg
Toon ging naar het conservatorium voor de op-
leiding klassieke gitaar. Hij speelde ook in allerlei 
bandjes. Nu heeft hij al vele jaren zijn eigen gitaar-
school aan het Vincent van Goghplein. "Van in het 
begin probeer ik mijn leerlingen samen te bren-
gen in bands, want het is leuk om voor publiek 
te spelen, dat weet ik nog uit de tijd dat ik zelf in 
allerlei bandjes zat” zegt Toon. De bands treden re-
gelmatig op, zo ook tijdens de Leurse Havenfees-
ten. Op vrijdagavond kunt u in het Turfschip onder 
andere kennis maken met en genieten van Crazy 
Sounds, Pop up, Limited, Flat Bleach en Scone.

Scone
Scone trakteert het publiek op een assortiment 
aan bekende, stevige rocknummers met af en 
toe een vleugje zoetheid. Santana, Deep Purple, 
Cream, Skunk Anansie, Anouk, Aerosmith, John 
Mayer komen allemaal in het repertoire voor.

Wijzigingen voorbehouden.

Vrijdag 22 mei
SCONE
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Vrijdag 22 mei

Montmartre

Playground: groovende poprock-coversensatie!
Playground zet elk podium op z'n kop 
met zijn strakke poprockcovers. Een 
muzikaal feest voor iedereen!' De co-
verband Playground bestaat uit Joyce 
Meuwissen (Vocals, Backing Vocals), 
Ilse Adriaensen (Backing Vocals, Vo-
cals), Roland Broos (gitaar), Ronald van 
Wensen (bas) en Ferdi van Es (drums). 
Bij elk optreden willen zij het publiek 

een onvergetelijke avond bezorgen.

De muzikanten van Playground heb-
ben Etten-Leur als uitvalsbasis. Hun re-
pertoire bestaat vooral uit covers met 
een speciaal randje. Van Gossip tot Bru-
no Mars en van Alice Russel tot Skunk 
Anansie. Als het maar rockt, grooved 
en een groot publiek kan behagen. 

''We willen de mensen in de zaal trak-
teren op een stevige pot muziek, zon-
der ze tegen de haren in te strijken”, 
aldus Playground. Playground heeft 
zijn sporen al verdiend in grote zalen 
zoals de Brabanthallen in Den Bosch en 
het Chassé Theater in Breda en doet op 
vrijdagavond 22 mei de Havenfeesten 
aan. Dat wilt u toch niet missen?

Vrijdag 22 mei

Kunstenaars
aan het werk
op “De Leur”
In de week voor de Leurse Havenfeesten 
zijn er een aantal kunstenaars actief in 
Etten-Leur tijdens de zogenaamde Leurse 
Kunstweek. In deze week zullen zij allerlei 
kenmerkende gebouwen, op hun eigen 
manier vastleggen. De kunstenaars zullen 
tijdens Montmartre in meerdere kramen 
de resultaten laten zien van een week 
noeste arbeid. Indien u altijd al een uniek 
aandenken van de Leur had willen bezit-
ten, is dit de uitgelezen mogelijkheid om 
het vrijdagavond tijdens de Montmarte-
markt aan te schaffen.

Bent u zelf actief in de kunst of lijkt het u 
leuk om eens mee te doen aan “kunst op 
de Leur”, dan bent u van harte welkom. Via 
076-5038078 of expositie@leursehaven-
feesten.nl kunt u nadere informatie krijgen 
of uzelf aanmelden. Wij zorgen voor koffie, 
thee of fris en een versnapering.

Ma. 18 en di. 19 mei

Play
grOuNd

Le Petie
Harmonie treedt 
op tijdens Leurse 
Havenfeesten
De Katholieke Muziekvereniging Le Petie 
Harmonie is opgericht op 29 februari 1812 
en is niet meer weg te denken uit de samen-
leving van Sint Juttemis. De muziekvereni-
ging verzorgt diverse optredens in- en voor 
dit gehucht, maar ook ver daarbuiten.

Le Petie Harmonie is de doorstart van de plaat-
selijke harmonie uit Sint Juttemis, een dorp in de 
buurt van Ter Wieksel. Vroeger had de harmonie 
83 leden maar door de tijd heen is het ledenbe-
stand door diverse oorzaken gedaald naar een 
gezelschap van zeven muzikale mannen en één 
vaandeldrager. Ze hebben het afgelopen jaar ge-
investeerd om het beginnersboekje ‘a tune a day’ 
zich weer eigen te maken. Ze laten graag horen 
aan u hoever ze al zijn. Met vijf blazers, twee mu-
zikanten en één...vaandeldrager zullen zij u muzi-
kaal en theatraal vermaken.

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan 22 mei ’s avonds naar de Havenfeesten.

Vrijdag 22 mei

lE PETIE
HarMONIE
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Zaterdag 23 mei

Paardenmarkt
Op 23 mei aanstaande organiseert de Stichting 
Adriaan van Bergen een paardenmarkt. De Leurse 
Dijk dient als podium. Ongeveer honderd paarden 
en pony’s zijn te koop. Naast de paarden en pony’s 
zult u op de markt ook een echte palingroker, een 
klompenmaker, een hoefsmid, een ganzenhoe-
der, diverse oude ambachten en een veertigtal 
kramen met agrarische producten, paardenbeno-
digdheden en andere artikelen aantreffen. Leuk 
om naar te kijken zijn de rondritten met oldtimers, 
oude tractoren en klassieke bromfietsen.

Ook aan de kinderen is gedacht. Op het Van Ber-
genplein staat een nostalgische draaimolen en 
voor de wat grotere kinderen een echte zweef-
molen! Voor het luttele bedrag van € 0,50 kun-
nen hier rondjes worden gedraaid.  In het Schip-
perskwartier kunt u even uitrusten en ervaringen 
uitwisselen onder het genot van een bakkie, een 
Augustinus of een opregte Leurse borrel.

Er is voor elk wat wils deze dag. Graag begroeten 
wij u op zaterdag 23 mei, tussen 13.00 uur en 
17.00 uur!

Klassieke
bromfietsrit
Dit jaar organiseert de stichting ‘de Etten-Leurse 
bromfietsvrienden’ voor de 17e maal een gezel-
lige bromfietsrit tijdens de Havenfeesten. De toer-
rit is zo’n tachtig kilometer lang en uitgezet met 
pijlen. Indien u in het bezit bent van een klassieke 
brommer, een oldtimer motor of een fiets met 
hulpmotor, dan kunt u meedoen aan de rit. Van 
iedere deelnemer wordt bij aankomst weer een 
herinneringsfoto gemaakt welke na de rit opge-
haald kan worden. Inschrijven kan vanaf 09.30 uur 
bij café “Hof van Holland” aan het Van Bergenplein 
41 in Etten-Leur. Voor donateurs van de organise-
rende stichting is deelname aan de rit gratis. Bent 
u niet in het bezit van een klassieke brommer, 
maar wel liefhebber van klassieke bromfietsen, 
kom dan kijken! De bromfietsen zullen ongeveer 
om 15.00 uur terug zijn bij de Leurse Haven en zijn 
ze te bewonderen rondom het Turfschip. U komt 
toch ook? Voor meer informatie kunt u een kijkje 
nemen op de website: www.elbv.nl of bellen naar 
Werner (06-12031528)

Zaterdag 23 mei

Gehandicapten
Oldtimer Konvooi
Oldtimer bezitters en bestuurders geven gehandicapten uit de regio een ritje als passagier in 
hun voertuig. Om 11.30 uur verzamelen de Oldtimers in de omgeving van het Schipperskwartier 
(feesttent in Schoenmakerspark). De auto’s vertrekken om 12.30 uur voor een tocht van onge-
veer een uur door de polders rondom Etten-Leur. Bij terugkomst worden de bestuurders en hun 
bijrijder(s) in het Schipperskwartier ontvangen.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u bellen naar 06-42464389 of mailen naar:
oldtimerrit@leursehavenfeesten.nl.

Zaterdag 23 mei

Fietstocht
‘Lopend Vuurtje’ 
Op pinksterzaterdag (23 mei) doen zo’n 30 
kerken, waaronder de Petruskerk, mee aan 
het “Lopend Vuurtje”. Het “Lopend Vuur-
tje” is een fietstocht waarbij van kerk naar 
kerk gefietst wordt.

De doel van “Lopend Vuurtje” is enerzijds geld in 
te zamelen voor een goed doel en anderzijds el-
kaar, op een laagdrempelige wijze, ontmoeten in 
en bij de kerk. 
Als goed doel is dit jaar gekozen voor het (knuffel) 
buddyhuis van Esther en Jack Konings. Een knuffel 
buddy (knuffel-buddy.nl) is een vriendje dat kin-
deren helpt in periodes met veel stress of verdriet. 
Met zijn aanwezigheid biedt de knuffel veiligheid 
en geborgenheid. Daarnaast is de Buddy lekker 
zacht en schattig en ontzettend leuk om mee te 
spelen. De opbrengst van de knuffels komt ten 
goede aan de Stichting STOPhersentumoren.nl. 
Jack Konings weet als geen ander wat het belang 
is van onderzoek naar hersentumoren.

Fietsers (ca.35-45-60 km.) maar zeker ook alle be-
zoekers van de Havenfeesten zijn op pinksterza-
terdag van 9.30 – 16.30 uur van harte welkom in 
de Petruskerk aan de Lange Brugstraat.

Zaterdag 23 mei

Ken jij iemand 
die een 
Knuffel 
verdient?

Bestel Buddy nu op 
www.Knuff el-Buddy.nl

die een die een 
Knuffel Knuffel 
verdient?verdient?

Bestel Buddy nu op 

Bestel Buddy nu op 

Bestel Buddy nu op 

Bestel Buddy nu op 

Bestel Buddy nu op 

Bestel Buddy nu op 

Bestel Buddy nu op 

Bestel Buddy nu op 

Bestel Buddy nu op 

Buddy Poster ALGEMEEN A3.indd   1 13-01-15   14:11
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Inmiddels traditioneel zullen op eerste 
pinksterdag ruim 300 kramen het centrum 
van Etten-Leur Noord sieren. Allerlei han-
delswaar zal deze dag te koop zijn en tus-
sen de kramen door is er straattoneel.

In het Heerma van Vossplantsoen is een show 
van getunede auto’s en zijn demonstraties van 
oude stationaire motoren en worden antieke 
tractoren tentoongesteld.

Ook zijn er een vijftigtal klassieke bromfietsen te 
bewonderen. Alle brommerliefhebbers hebben 
dan de kans hun jongensdromen en jeugdherin-

neringen weer op te halen. Etten-Leurse brom-
fietsvrienden zijn bij hun stand graag bereid om 
antwoord te geven op vragen over het restaure-
ren van oude brommers en het rijden van toer-
ritten in clubverband. Voor informatie over de 
bromfietsvrienden kunt u een kijkje nemen op 
de website: www.elbv.nl. Ter hoogte van de Slick-
brug kunt u vele oude ambachten aanschouwen, 
zoals een touwslager, glasblazer en rietvlechter. 

Aan de kinderen is ook gedacht. Op het Van Ber-
genplein staat een nostalgische draaimolen en 
voor de wat grotere kinderen een echte zweef-
molen! Voor het luttele bedrag van € 0,50 kun-

nen hier rondjes worden gedraaid. Tevens is bij 
het Schipperskwartier een kinderdorp gevestigd.
Er zijn diverse podia, waarop diverse blaaskapel-
len uit Etten-Leur en omstreken hun beste been-
tje voor zullen zetten.

De plaatselijke horecaondernemers hebben deze 
dag sfeervolle terrassen ingericht en uiteraard 
kunt u in het sfeervolle Schipperskwartier aan de 
Leurse Dijk een bakkie doen, een Augustinus of 
een opregte Leurse borrel drinken. Kortom, u zult 
zich geen moment vervelen. Kom dan ook op 
zondag 24 mei aanstaande, tussen 10.00 uur en 
17.00 uur, naar de Leurse Havenfeesten!

Zondag 24 mei

Grote jaarmarkt
met oude ambachten

Meeting
getunede auto’s
Tuners zijn personen die auto’s onder handen 
nemen en deze een sportiever en opvallender 
uiterlijk meegeven. Getunede wagens vind je in 
verschillende gradaties, van heel licht getuned 
(enkele spoilertjes en/of kleuraccenten) tot zwaar 
getuned (met nieuwe en extra onderdelen). 
Op 24 mei verzorgt het ABCS Fantasy Team in het 
Heerma van Vossplantsoen een show met 30 ge-
tunede auto’s. U bent van harte uitgenodigd om 
de auto’s met de verlaagde bumpers, spoilers, 
kleuren en striping te komen bewonderen.

Zondag 24 mei

Blaaskapellen-

festival

Tijdens het blaaskapellenfestival spelen kapellen 
op diverse podia, die verspreid opgesteld staan 
op de jaarmarkt. De kapellen zullen tussen 11.30 
en 16.30 uur keer op keer hun muzikale klanken 
ten gehore brengen. Om 17.00 uur zal de prijs-
uitreiking plaatsvinden bij café Roeloffs. De win-
nende kapel krijgt de Adriaan van Bergen bokaal 
en zal nog een toegift spelen.
Meer informatie over het blaaskapellenfestival 
is te vinden op facebook:

  www.facebook.com/deHutseklutsers.

Zondag 24 mei

Stationaire motoren en oude tractoren
In het Heerma van Vossplantsoen ronken 
en ploffen stationaire motoren en worden 
antieke tractoren tentoongesteld. Te zien 
zijn bijvoorbeeld Deutz dieselmotor afkom-
stig uit brouwerij de Schenkkan uit Leur en 
een Lister CS dieselmotor uit 1928, maar 
ook een oude Hanomag of Fendt traktor.

Het Heerma van Vossplantsoen trekt jaar-
lijks vele bezoekers op eerste pinksterdag. 
Veel mensen van rond de 60 jaar kennen 
de stationaire motoren nog. Deze mensen 
leggen tijdens de Havenfeesten aan hun 
kinderen en kleinkinderen uit hoe de mo-
toren werken en wat zij er vroeger allemaal 
mee deden. Een feest der herkenning dus.

Wilt u ook even terug in de tijd? Kom dan 
op 24 mei kijken naar de oude motoren en 
tractoren in het Heerma van Vossplantsoen!

Zondag 24 mei
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22 mei
13.30-17.30 uur:

Bingo en muziek
voor de ouderen

Vanaf 20.30 uur: 

Back to Fashion
Fashion werd begin jaren 90 opge-
richt door basgitarist Ko van Steen.
Na wat personeelswisselingen  be-
stond de succesformatie verder uit :

    Johan Konings, toetsen en zang,
    Kees Roovers, sologitaar en zang,
    Wichard Dekkers, drums
    Simon Hanemaayer, zang en

percussie
    Karel Mol, zang

en gitaar

Fashion was in de negentiger jaren 
van de vorige eeuw een populaire 
band in West-Brabant. Ze trokken 
volle zalen met hun mix van rock and 
roll, Nederlandstalig, disco/dance, 
rock, reggae en eigen nummers. Ze 
hadden radiohits met  "Ik ben een 
dromer", "That's Amore" en "Ze wou 
alleen maar dansen". Met het laatstge-
noemde nummer stonden ze weken-
lang in de Radio Noordzee dag top 
10. Deze band was ook regelmatig te 
zien bij Veronica dag-tv en werd ook 
uitgenodigd voor interviews bij de 
landelijke radiozenders.

In 1999 stopte de band maar de cd's 
worden tot op de dag van vandaag 
nog gedraaid op de regionale zenders 
in het gehele land. Van "Ik ben een 
dromer" zijn inmiddels 14 coverver-
sies uitgebracht. Het is daarom nu tijd 
om BACK TO FASHION te gaan.

23 mei
Gehele dag:

Suc6FM Roadshow
Suc6FM verzorgt op 23 mei in het 
Schipperskwartier een programma 
met de volgende artiesten:

14.30 uur:

Tommy Lips
Tommy Lips is van kleins af aan is hij 
bezeten van muziek. Door zijn col-
lega en tevens goede vriend, Marco 
Kanters, kwam Tommy terecht in de 
Goldfinger-studio van Waylon van der 
Heijden in Best. Hier nam hij het

nummer ''Rotzooi'', bekend van André 
Hazes, in een wel heel ongekende 
feestelijke uitvoering op. Deze single 
zal Tommy zeker ten gehore brengen 
tijdens de Leurse Havenfeesten

16.00 uur:

Suzie Roose

Naast werken in de zorg is haar passie 
zingen. Mieke Werger en Leen Zijl-
mans hebben Suzie op weg geholpen 
de muziek. Op 23 mei kunt u haar ho-
ren en zien in het Schipperskwartier.

22, 23 en 24 mei

Schipperskwartier

BaCk
TO FaSHION
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16.45 uur:

Gerrit van Veldhoven

Op 30 november 1988 is Gerrit 
geboren te Roosendaal/Nispen. Het 
zingen werd Gerrit met de paplepel 
ingegoten. Samen met opa Gerrit van 
Veldhoven en vader Chris Gigant zon-
gen zij samen vele liedjes. Gerrit van 
Veldhoven woont nu op woonwagen-
kamp in Sprundel en timmert hard 
aan de weg. Inmiddels heeft hij al een 
flink repertoire opgebouwd dat hij 
zeker ten gehore zal brengen tijdens 
de Leurse Havenfeesten.

24 mei
Gehele dag:

Suc6FM Roadshow
Suc6FM verzorgt op 24 mei in het 
Schipperskwartier een programma 
met de volgende artiesten:

15.00 uur:

Eduard Sips
15.30 uur:

Suzie Roose
Zie 23 mei.

16.30 uur:

Tommy Lips
Zie 23 mei.

17.30 uur:

Alwin

Op het podium is hij pas in z'n element. 
De juiste nummerkeuze en het contact 
met het publiek maken een optreden 
van Alwin tot een waar feest, want hij 
heeft iets wat je niet kunt aanleren. En 
dat is uitstraling! Het maakt hem dan 
ook niet uit of hij boven op het biljart 
moet staan of op podia van grote za-
len, hij komt overal tot zijn recht.

18.30 uur:

Johan Linssen
Johan Linssen weet van kinds af aan al 
wat hij wil worden: zanger! De inmid-
dels 27 jarige entertainer, die op 10 ja-
rige leeftijd de single 'Oma' uitbracht, 
heeft na het uitbrengen van diverse 
singles een naam op weten te bou-
wen in de muziekwereld. De vrolijke 
en spontane Johan Linssen is afkom-
stig uit Limburg en is erg gedreven.

19.30 uur:

Gerrit van Veldhoven
Zie 23 mei.

22, 23 en 24 mei

Schipperskwartier
Het Schipperskwartier vindt u in het Schoenmakerspark aan de Muldersweg.

Kinderdorp

Het kinderdorp is gesitueerd 
naast het Schipperskwartier, zo-
dat ouders hun kroost in de gaten 
kunnen houden vanaf het ruime 
terras voor het Schipperskwar-
tier. Zo kunt u van een drankje 
genieten, terwijl uw kind ge-
schminkt wordt of aan het spelen 
is op de door Skidome beschik-
baar gestelde springkussens. Alle 
activiteiten en attracties
in het kinderdorp
zijn gratis.
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Zaterdag 23 & zondag 24 mei

Expositie Trouwkerkje 
Zoals gebruikelijk tijdens de Haven-
feesten zal op zaterdag van 13.00 tot 
17.00 en zondag van 10.00 tot 17.00 
een expositie plaatsvinden.

Dit jaar exposeert Lia van de Klundert 
haar werk.
Lia is geboren in 1945 in Prinsenbeek. 
Ze houdt van vrije grafiek. Vrije grafiek 
omvat diverse druktechnieken zoals 
o.a. zeefdruk, linosnede en etsen. In de 
42 jaar dat Lia werkzaam is geweest in 
het basisonderwijs heeft ze iedere dag 
genoten van het onbevangene waar-
mee een kind de wereld om zich heen 
ontdekt. Deze onbevangenheid tracht 

Lia telkens aan te boren wanneer ze 
zoekt naar beelden die haar inspire-
ren. Vormen en structuren die Lia in 
de natuur vindt zijn de inspiratie voor 
haar grafisch werk.
“Het mooie aan grafiek is dat het een 
eindeloze waaier aan mogelijkheden 
omvat. Zeker het combineren van de 
verschillende technieken geeft er een 
extra dimensie aan”, aldus Lia. 
Wij nodigen u graag uit, een kijkje te 
komen nemen in het Trouwkerkje aan 
het Van Bergenplein. De toegang is zo-
als altijd gratis.

Country linedance middag
In het kader van de Havenfeesten organiseren de Maja Dancers op tweede pinksterdag een grote 
country linedance middag (13.00 tot 18.00 uur). Plaats van handeling is Het Turfschip in Etten-
Leur.Iedereen die van linedance houdt of er nieuwsgierig naar is wordt bij deze van harte uitge-
nodigd om deze middag te komen kijken of mee te dansen. Er zullen voor de liefhebbers wat 
simpele dansen worden uitgelest zodat niemand aan de kant hoeft te blijven staan. 

De toegang tot het festival is geheel gratis, er is dus geen reden om niet even te komen kijken en 
mee te dansen. Meer informatie over de Maja Dancers of de linedance middag is te vinden op 
www.majadansers.nl.

Maandag 25 mei

Lelieloop
Op tweede pinksterdag, maandag 25 mei aan-
staande, vindt voor de 22e keer de Lelieloop 
plaats. Het snelle parcours gaat door de straten 
van Etten-Leur Noord, waarbij de deelnemers 
tijdens de race ook dóór molen 'De Lelie' lopen. 
Kangoo-jumpers zijn van harte welkom om deel 
te nemen. Helaas is het parcours niet geschikt 
voor wheelers. Inschrijven, omkleden en dou-
chen in ‘Het Turfschip’ Schipperstraat 2.

Het programma is als volgt samengesteld:
11.00 uur:  10 km prestatieloop
12.30 uur:  1,2 km kinderloop t/m 10 jaar, voor de 

deelnemers is er een leuke herinnering.
13.00 uur: 5 km prestatieloop

Nadere informatie over de Lelieloop kunt u vinden 
op www.rrel.nl

Maandag 25 mei

Inschrijfformulier Lelieloop 25 mei 2015

Inleveren vanaf 9.30 uur tot 15 minuten voor de start bij
het Turfschip Schipperstraat 2 te 4871 KK Etten-Leur.

Voor- en achternaam:   .................................................................................................

Vereniging:   ......................................................................................................................

Afstand:   1,2 km kinderloop t/m 10 jaar
   5 km prestatieloop
   10 km prestatieloop

Adres:  ...........................................................................................................................

Woonplaats:  ....................................................................................................................

Telefoonnummer:   .........................................................................................................

Deelname geschiedt op eigen risico, de organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade/verlies/diefstal aan en 
van eigendommen van de deelnemer. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.

     Vrouw   
     Man       


