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Voorwoord
Daar zijn we weer! Het Maximaal Comité. Wij nodigen jullie wederom uit om
met elkaar gezellig de dagen rond Koningsdag te komen vieren.
Wij zijn een samensmelting van een grote groep vrijwilligers uit, zo goed als,
elke vereniging die in Hoogmade actief is. Wij willen ons inzetten voor een
geslaagd Koningsdag feest en alles daaromheen. Dit willen wij doen voor ALLE
inwoners! Wij hopen dan ook dat u actief deelneemt aan de activiteiten die
voor u worden georganiseerd. Bent u niet in de gelegenheid mee te doen?
Kom dan gewoon gezellig kijken en genieten van dit prachtige feest.
In dit boekje vindt u een volledig programmaoverzicht.
Ook vindt u een overzicht van de verenigingen die zich inzetten en de
bijbehorende vrijwilligers die namens hun vereniging zich daarvoor
beschikbaar hebben gesteld. Natuurlijk zit er achter deze vrijwilliger een hele
achterban die zich ook inzet. Ook deze vrijwilligers willen wij enorm
bedanken.
Zonder sponsors zouden we dit niet kunnen organiseren. Ook zij zullen later
in dit boekje uitgebreid aan de orde komen.
Alle informatie is ook te vinden op onze website, www.maximaalcomite.nl.
Tevens zijn we te vinden op facebook, www.facebook.com/Maximaalcomite.
Heeft u voor ons een vraag of suggestie? Stuur dan even een mailtje naar
info@maximaalcomite.nl
Veel leesplezier en hopelijk zien we u ergens in de week van 20 t/m 27 april
2018!
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Consumptiebonnen
Tijdens onze feestweek maken wij gebruik van consumptiebonnen en
leeftijdsbandjes. Deze kunt u gebruiken tijdens de volgende evenementen:
- Vrijdag 20 april: Swingo en toneel
- Zaterdag 21 april: Avondvoorstelling toneel en music on demand
- Zondag 22 april: MaximaAL “mens erger je niet”
- Donderdag 26 april: Pop quiz
- Vrijdag 27 april: In de bifibar tussen 11:00 & 13:00 uur
De consumptiebonnen kunt u zowel via pin als contant betalen.

Statiegeld actie bij de Coop
Misschien heeft u het al gezien bij de Coop, maar vanaf 1 april kunt u uw
statiegeld doneren aan ons comité. Deze actie loopt nog tot en met eind juni.
Draagt u ons een warm hart toe? Doneer dan uw lege flessen & kratten door
2x op de gele knop te drukken en dan gaan wij volgend jaar ook weer ons
best doen een mooi programma te maken. De coop verdubbelt het
gedoneerde bedrag.
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Deelnemende verenigingen
Iedere vereniging heeft 1 a 2 afgevaardigde in ons comité. Hieronder een
overzicht.
CCH : Kees van der Star
DHH : Glenn van Rijn
DIO : Doky Verhagen
Dorpsraad : Ans Vrielink & Karel Caron
EHBO : Margré Volwater
Fit in de buurt : Emely Rimmelzwaan
HSV de Eindsprint : Lau van der Hoorn
IJsclub Hoogmade : Emely Rimmelzwaan
MMO Voetbal : Lau van der Hoorn
MMO Handbal : Paula Wolvers
Ouderraad ter Does : Mandy Zonneveld
Sloepweesje : Joost van der Meer
STIWO : Riekie Brunt
Tennisvereniging Hoogmade : Jolanda Borst
Toneelvereniging Hoogmade : Linda Chaudron & Gerard Hofland
Wilhelmina Comité : Sjaak van Rijn
We zijn erg blij dat er nog 3 enthousiaste verenigingen zich hebben
aangesloten:
Protestantse kerk: Jan uit den Boogaard
Vlijtige Plussers: Tjitske van Eenige
Kunst Kring: Jannie Aarnoutse, Margo Hoogenboom en Jan Pouw
Het bestuur van het Comité wordt gevormd door:
Mandy Zonneveld
Lau van der Hoorn
Joost van der Meer
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Ieder evenement uitgelicht
Wie versiert zijn huis het mooist? | Maximaal comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: 20 t/m 27 april
: 00:00 - 12:00 uur
: hele dorp
: alle leeftijden
: Gratis

Haal die slingers tevoorschijn! Blaas de ballonnen op! Hang de vlag en wimpel buiten!
Zorg jij er ook voor dat Hoogmade weer in één oranje en rood-wit-blauwe gloed
verandert? Help ons dan mee het dorp te versieren.
Plaats daarna een foto van je versierde huis/flat/appartement/caravan of woonboot
op twitter met @Maximaalcomite in je bericht. Je kunt ook een berichtje achterlaten
op onze facebook pagina facebook.com/MaximaalComite en wij komen een kijkje
nemen!
Diegene die zijn of haar huis/flat/appartement/caravan of woonboot het mooist
versiert, zullen wij belonen met een mooi BBQ-pakket van slagerij van der Meer uit
Roelofarendsveen t.w.v. €100,-

Koningsspelen | Ter Does
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 20 april
: 9:15 – 12:00
: sportpark MMO
: lagere school
: gratis

De week wordt geopend door Willem-Alexander en Maxima tijdens de Koningsspelen
op het sportpark van Hoogmade. Daarna gaan de kinderen d.m.v. sport en spel lekker
de hele ochtend feestvieren.
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VOOR DEZE SWINGO AVOND MET EEN HEERLIJKE LACH VAN TONEEL KAN
VOORAF ALLEEN EEN COMBIKAART BESTELD WORDEN!
Voor €15,- een gezellige en volledige avond! Bestel je kaarten nu via
www.maximaalcomite.nl/agenda/44-theatervr
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie

: vrijdag 20 april
: 20:15 – 01:00
: de schuur
: alle leeftijden

Toneel: Het Crusoë kwartet| T.V. Zolderkolder
De avond begint met een komedie, uitgevoerd door onze eigen toneelvereniging.
Alles speelt zich af op een onbewoond eiland. Dat doet mij denken aan cocktails en
Hawaii outfit. Komt u ook in gepaste outfit?
Wilt u alleen genieten van toneel en niet meedoen aan de swingo? Dan kunt u aan de
deur een losse toneelkaart kopen. U kunt gerust blijven en genieten van de muziek,
ook zonder mee te doen.
Zaal open vanaf 19:30 uur.

SWINGO | MMO DAMES Selectie
Dit keer een swingo waar iedereen voor uitgenodigd wordt. Prachtige prijzen die je
kunt winnen met het raden van de liedjes! Voor zowel mannen als vrouwen. De
prijzen die u gewend bent van de dames.
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Toneel: Het Crusoë kwartet| T.V. Zolderkolder
o.b.v. het MEEZINGKOOR EIGEN-WIJS
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: zaterdag 21 april
: 14:00 – 16:30 uur
: de schuur
: speciaal voor de ouderen
: verzorgd door de STIWO

Deze zaterdagmiddag wordt speciaal voor de ouderen georganiseerd i.s.m. de Stiwo.
U wordt ontvangen met een gezellig stukje muziek. Daarna begint T.V. Zolderkolder
met een gezellige komedie, gespeeld door inwoners o.a. uit Hoogmade. Alles speelt
zich af op een onbewoond eiland. Dat doet mij denken aan cocktails en Hawaii outfit.
Komt u ook in gepaste outfit?
Als het toneel is afgelopen zal het meezingkoor Eigen-Wijs nog heerlijk wat Hollandse
liedjes ten gehore brengen. Dus blijf gezellig nog even na afloop.
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Toneel: Het Crusoë kwartet| T.V. Zolderkolder
o.b.v. Rolling DJ Victor Bakker
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: zaterdag 21 april
: 20:15 – 01:00 uur
: de schuur
: alle leeftijden
: €6,-

Het laatste optreden van zolderkolder, gespeeld door inwoners van Hoogmade. Alles
speelt zich af op een onbewoond eiland. Dat doet mij denken aan cocktails en Hawaii
outfit. Komt u ook in gepaste kleding?
Als het toneel is afgelopen is er een DJ aanwezig, die met zijn mobiele DJ-boot door
de zaal heen loopt en ieder nummer laat horen waar u om vraagt! Dus bepaal zelf
hoe de avond verloopt! Deze DJ wordt u aangeboden door het Maximaal comité en
we hopen dat u d.m.v. de fooienpot een bijdrage wil leveren.
Zaal open vanaf 19:30 uur.
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Levend “Mens-erger-je-niet” | Maximaal comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: zondag 22 april
: 13:00 – 16:00 uur
: de schuur
: alle leeftijden
: gratis

Kent u het nog? Mens erger je niet? Ben jij goed in 6 gooien? Meld je aan met een
team van 4 personen en probeer elkaar van het levensgrote speelbord af te
knikkeren. Je bent zelf de pion! Het maximaal comité verzorgt de kleuren. Maar trek
vooral wat vrolijks aan!
Wil je even van het speelbord af? Neem dan een grappig attribuut mee om jouw plek
tijdelijk te vervangen! Er zullen 4 speelborden aanwezig zijn, dus er kunnen maximaal
16 teams inschrijven. De winnaars van ieder bord zullen met elkaar de finale spelen!
Natuurlijk gaat het winnende team met een prachtige prijs naar huis.
Inschrijven kan via www.maximaalcomite.nl/agenda/48-maximaal-mens-erger-je-niet
of via de bon achterin het boekje, welke u kunt inleveren bij de Coop tot en met 20
april.
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Dinerbuffet voor 65+ | STIWO
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: zondag 22 april
: 18:15 – 22:00
: de schuur
: 65+
: €7,50 p.p. bij aankomst contant te betalen

Dit jaar is het buffet al op zondag 22 april, zodat u op Koningsdag ook nog van de
andere activiteiten kunt genieten. De koks van het Zomerpalet koken, speciaal en
alleen voor de 65+ Hoogmadenaren, een heerlijke maaltijd. Succes is dus verzekerd.
Uiteraard worden de gerechten pas later bekend maar het zal zeker smullen worden
en passen bij Koningsdag! Wellicht weer met verrassing?
De bedoeling is dat ook mensen die anders niet komen deze keer juist wél komen,
maar.....60 personen is wel het maximum. Let op: de zaal is pas open vanaf 17.45 uur;
aanvang van de maaltijd is ongeveer 18.15 uur.
De prijs voor dit dinerbuffet inclusief koffie en 2 drankjes is € 7,50.
U kunt inschrijven via het inschrijfformulier achterin het boekje. Dit kan tot uiterlijk
17 april 10 uur worden ingeleverd in de speciale brievenbus bij de Coop, maar vol is
helaas wel vol. De inschrijving stopt zodra er 60 inschrijvingen zijn.
U betaalt contant en gepast bij binnenkomst op 22 april.
U kunt zich ook inschrijven via: www.maximaalcomite.nl/agenda/41-diner
Op veler verzoek wordt dit gezellig avondje weer begeleid door het koor “Inspiratie”.
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Ontnuchterings bootcamp | Fit in de buurt
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: maandag 23 april
: 20:30 – 21:30 uur
: Hendrik Meijerplantsoen
: vanaf 16 jaar
: gratis

Kun je na dit zware weekendje wel wat energie gebruiken? Kom dan naar de
bootcamp. Gezellig met z’n allen even napraten onder het genot van wat
buikspieroefeningen, een rondje hardlopen of een paar lekkere burpees.

Vang die Goudvis | HSV De Eindsprint
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: woensdag 25 april
: 16:00 - 17:00 uur
: nader te bepalen
: 4 tot en met 14 jaar
: gratis

Ook tijdens dit 40-jarige jubileum jaar van H.S.V. de Eindsprint organiseren we weer
een leuke jeugd wedstrijd. Onder leiding van de leden ga je proberen zoveel mogelijk
vissen te vangen.
Hengels, voer en aas worden ter beschikking gesteld dus geen reden om niet mee te
doen. Je neemt het op tegen je leeftijdsgenoten alle kansen zijn gelijk.
Er zijn weer super leuke hengelsport artikelen te winnen.
Degene die een goudvis vangt, krijgt een bonus.
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Tompouce estafette | IJsclub & Fit in de buurt
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: woensdag 25 april
: 18:30 - 19:30 uur
: start Hendrik Meijerplantsoen
: alle leeftijden
: gratis, deelname via voorinschrijving

Wat is er nu leuker dan met het gehele gezin mee te doen aan een sportieve
activiteit! In een team van 4 personen wordt om de beurt een rondje door het dorp
gelopen/gerend met een tompouce. Na iedere ronde wordt de tompouce aan de
volgende loper doorgegeven.
Zowel jong als oud kan meedoen aan de Tompouce estafette, een baby in de
kinderwagen of iemand met een rollator, het maakt niet uit, meedoen is belangrijker
dan winnen!
Wat moet je doen?
Zoek een team van 4 personen bij elkaar, verzin een teamnaam en zoek bijpassende
kleding op en doe gewoon gezellig mee! Let op, bij jonge deelnemers is begeleiding
van een ouder tijdens hun estafetterondje wel gewenst.
Inschrijven kan via www.maximaalcomite.nl/agenda/24-estafette , of via bijgevoegd
inschrijfformulier achter in het boekje.
Lukt het niet om een team bij elkaar te vinden, maar wil je wel meedoen? Geef dit
dan ook even door via Fitindebuurt@maximaalcomite.nl
De Route
De start van de estafette is bij de kruising De Bruynlaan/Hendrik
Meijerplantsoen. De route van 650 meter.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de tompouce gezinsestafette is direct na de finish van het
laatste team.
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Pop quiz Vinyl Disco | Maximaal Comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: donderdag 26 april
: 21:00 - 00:00
: de Protestantse kerk
: alle leeftijden
: €2,50 p.p. entree, mogelijk via voorverkoop

Ben jij op de hoogte van de geschiedenis van alle soorten muziek? Test dan met je
team je kennis tijdens de pop quiz van Vinyl Disco en MaximaAL Comité.
Er zullen 5 rondes gespeeld worden, ieder met een eigen thema.
Wil je dit spektakel niet missen, haal dan alvast je kaarten in de voorverkoop bij
Brasserie de Kromme Does of bestel je kaarten via
www.maximaalcomite.nl/agenda/26-popquiz
Als we nog tijd over hebben, zal Vinyl Disco afsluiten met een gezellig muziekje, zodat
we met zijn allen nog even de voetjes van de vloer kunnen laten gaan.
Houd er wel rekening mee, we zijn hier in een monumentaal pand, dus respecteer
andermans eigendom en rijke historie.
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“Pimp your ride or rollator” | Ouderraad
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 9:30 – 10:30
: Start schoolplein, einde Kom Eten
: alle leeftijden
: gratis

Wie versiert zijn "voertuig” het mooist? Haal alles uit de kast en loop gezellig mee in
de "versier je …….." tocht door Hoogmade. We maken een tussenstop bij Kom Eten,
waar de Heerlijkheid Hoogmade ons zal opwachten met een gezellig deuntje. We
hopen dat iedereen, jong en oud gezellig meeloopt. Dus vraag je pa/ma, opa of oma
ook om zichzelf op te pimpen en loop gezellig mee.
Er zijn mooie prijzen te winnen, voor zowel jong als oud.
De optocht wordt weer voor gegaan door de oude Bedford van de brandweer
Hoogmade-Woubrugge.

K.v.K. 68226489

www.maximaalcomite.nl

KOFFIE+ voor 65+ | KOM ETEN

Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 10:00 – 12:00
: Kom Eten
: 65+
: gratis, maar beperkt tot 45 plekken.

Lekker gezellig met elkaar de ochtend beginnen? Onder het genot van
een kopje koffie en wat lekkers erbij, kan de dag goed beginnen bij
restaurant Kom Eten. Tijdens de koffie komt de "Pimp your ride or
rollator" tocht langs en speelt de Heerlijkheid Hoogmade een lekker
deuntje op het terras. Na de koffie krijgt u nog een lekker broodje
kroket en overheerlijk kopje soep met een borrel.
Graag vernemen wij van u of u hierbij aanwezig bent. Enige
voorwaarde is wel dat u 65 jaar of ouder bent.
Achterin het boekje vindt u het inschrijfformulier welke t/m 22 april
bij de Coop ingeleverd kan worden.
Let op: Er zijn maar 41 plekken beschikbaar, welke op volgorde van
binnenkomst worden beoordeeld. Is er géén plek meer, dan krijgt u
hiervan bericht.
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Miniconcert D.H.H. | D.H.H.
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 10:15 – 11:00
: Kom Eten
: alle leeftijden
: gratis

Vorig jaar is er een nieuwe traditie ontstaan die we vanwege groot succes dit jaar
zullen voortzetten. De ouderraad van Ter Does organiseert dit jaar de “Pimp your ride
or rollator” optocht. Deze optocht eindigt rond 10:15 uur bij restaurant ‘Kom Eten’.
Daar zal muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade het Wilhelmus spelen. Jullie
zingen natuurlijk uit volle borst mee!
Na het Wilhelmus hoeven jullie natuurlijk nog niet naar huis. Je kunt gezellig blijven
luisteren naar het mini-concert wat de leden van het orkest en een aantal leden van
de slagwerkgroep van DHH voor jullie zullen geven. Laat je verrassen door het
programma, dat bestaat uit populaire, vlotte nummers. Het mini-concert vindt plaats
op het terras van ‘Kom Eten’ en zal tot ongeveer 11 uur duren.
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Troonrede | Toneelvereniging Zolderkolder
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 10:30 – 13:00
: Schoolplein
: alle leeftijden
: gratis

Altijd al eens als een ware koning / koningin uw volk willen toespreken? Bij
Zolderkolder kan het…!
Spreek uw onderdanen toe in de troonrede-wedstrijd. Gebruik onze tekst, geef er
een eigen draai aan, en win!
De meest originele / leuke / gekke troonrede maakt kans op een mooie prijs. Kijk
tevens live mee via onze Facebookpagina www.facebook.com/TVZolderkolder en zie
wie er tot staatshoofd van Hoogmade wordt gekroond.

Optreden | HardRemedy & Azurite
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 11:00 – 13:00
: rondom schoolplein
: alle leeftijden
: gratis

Gezellige muziek ondersteuning onder leiding van HardRemedy & Azurite tijdens de
evenementen op het schoolplein. Tijdens het bungee roeien zijn ze ook te horen bij
brasserie de Kromme Does. Heeft u een verzoeknummer? Laat het ons dan weten!
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Apenkooien 2 t/m 8 | D.I.O.
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 11:00 – 12:00
: de schuur
: 2 t/m 8 jaar
: gratis

D.I.O. haalt echt alles uit het hok om de Schuur om te toveren tot een geweldig
sportspeelpaleis. Hanneke en haar hulptroepen maken er natuurlijk weer een feest
van. Klimmen, klauteren, duikelen en zwaaien in de touwen, je kunt je hart ophalen
en (bijna?) alle energie kwijt.
Het wordt dus: DIO MAXIMAAL!

Scoor je zot 9 t/m 14 | MMO Handbal, voetbal & de Tennis
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 11:00 – 12:00
: rondom schoolplein
: 9 t/m 14 jaar
: gratis

Hoe goed ben jij met tennis-, voet-, en handballen? Kun je goed richten? Hoe
gecontroleerd raak jij de bal? Heb je al een beetje techniek? Dat testen de tennis-,
voet-, en handbal bij 'Scoor je zot!'. Onder begeleiding van gezellige muziek kunnen
de kinderen diverse korte balspellen doen. Bij ieder individueel spel kun je punten
scoren en meedoen voor de prijzen.
Houd je meer van spellen met meerdere spelers? Kom dan ook even langs! Want
voor jou hebben we ook een aantal plekken gemaakt voor groepsspellen. Iedereen
van 2-14 is welkom om mee te doen en 14+ers zijn van harte uitgenodigd om de
deelnemers aan te moedigen.
Wanneer je aan alle individuele spellen hebt meegedaan krijg je een verrassing bij het
inleveren van jouw kaart.
De prijsuitreiking is om 13.15 uur bij de bifibar voor de categorieën 2-8-jarigen, 9-14jarigen en 14+.
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Apenkooien 9 t/m 14 | D.I.O.
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 12:00 – 13:00
: de schuur
: 9 t/m 14 jaar
: gratis

D.I.O. haalt echt alles uit het hok om de Schuur om te toveren tot een geweldig
sportspeelpaleis. Hanneke en haar hulptroepen maken er natuurlijk weer een feest
van. Klimmen, klauteren, duikelen en zwaaien in de touwen, je kunt je hart ophalen
en (bijna?) alle energie kwijt.
Het wordt dus: DIO MAXIMAAL!

Scoor je zot 2 t/m 8 | MMO Handbal, voetbal & de tennis
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 12:00 – 13:00
: schoolplein
: 2 t/m 8 jaar
: gratis

Hoe goed ben jij met tennis-, voet-, en handballen? Kun je goed richten? Hoe
gecontroleerd raak jij de bal? Heb je al een beetje techniek? Dat testen de tennis-,
voet-, en handbal bij 'Scoor je zot!'. Onder begeleiding van de gezellige muziek
kunnen de kinderen diverse korte balspellen doen. Bij ieder individueel spel kun je
punten scoren en meedoen voor de prijzen.
Houd je meer van spellen met meerdere spelers? Kom dan ook even langs! Want
voor jou hebben we ook een aantal plekken gemaakt voor groepsspellen. Iedereen
van 2-14 is welkom om mee te doen en 14+ers zijn van harte uitgenodigd om de
deelnemers aan te moedigen.
Wanneer je aan alle individuele spellen hebt meegedaan krijg je een verrassing bij het
inleveren van jouw kaart.
De prijsuitreiking is om 13.15 uur bij de bifibar voor de categorieën 2-8-jarigen, 9-14jarigen en 14+.
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Bungee roeiwedstrijd | stichting Sloepweesje
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 13:30 – 17:30
: brasserie de Kromme Does
: vanaf 15 jaar
: €2,50 p.p. incl. gratis drankje

Je krachten meten in een authentieke B2 reddingssloep? Komt het neer op slimheid
en tactiek of brute kracht.
Vorig jaar waren de heren van MMO3 de winnaars over 2 afstanden. Maar de dames
van stichting Sloepweesje zinnen op revanche. Maar ook de heren van de Eindsprint
zaten er vlakbij met hun 3e plaats.
De sloep is verbonden aan een bungeekoord en je moet proberen met je buurtteam,
vriendenteam, familieteam of wat voor team dan ook zover mogelijk weg te roeien.
Het record staat op 34,50 mtr. Laat zien dat we het in Hoogmade beter kunnen. De
beste 4 gaan door naar de finale later die middag.
Dus geef je op met een team van 8. Dit kan eventueel via het inschrijfformulier
achter in het boekje. Lever het inschrijfformulier voor 22 april in bij de Coop.
Er kunnen maximaal 20 teams meedoen.
De totale kosten zijn €20,- per team. Dit is inclusief een gratis drankje, aangeboden
door de Kromme Does.
Je kunt je team ook inschrijven via:
www.maximaalcomite.nl/agenda/36-bungeeroeien
Er zal gestuurd worden door leden van het Sloepweesje.
Er is tevens een prijs voor het team met de leukste outfit. Wil je tijdens jullie race een
speciaal nummer horen? Geef dit dan ook door!
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Plezier met papier | Kunstkring Hoogmade
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 14:00 – 15:30
: brasserie de Kromme Does
: 4 t/m 99 jaar
: gratis

Kom bij ons ontdekken hoeveel plezier je kunt beleven met potlood en papier.
We hebben 3 technieken en daar zit vast iets leuks voor je bij:
•
•
•

Portret tekenen in een doos
Kunst met bedrukt papier
Hoe kan je een vis veranderen in een griezel

Haak je raak | Vlijtige plussers
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 14:00 – 15:30
: brasserie de Kromme Does
: 4 t/m 99 jaar
: gratis

De Vlijtige Plussers leren je, hoe je met een stuk garen, wat kralen en je vingers iets
moois kan maken. En als je goed met een haaknaald overweg kan, is het ook mogelijk
om een speldje in de vorm van een echte kroon te haken.
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Aquabubble | Maximaal comité & de Kromme Does
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 14:00 – 17:00
: brasserie de Kromme Does
: 6 t/m 14 jaar
: gratis

We hebben 3 ballen beschikbaar. Op de parkeerplaats van de Kromme Does in een
heus zwembad. Om hieraan mee te kunnen doen, moet je een nummertje halen
waarop de tijd staat wanneer je aan de beurt bent, zodat je niet in de rij hoeft te
wachten.
Dit jaar is er ook professionele hulp bij aanwezig.
Deze nummertjes kunnen opgehaald worden bij de Bifibar in de Schuur tussen 11:00 13:00 uur.
Als er tijd over is (en nummertjes), dan kun je nog een keertje.

Springkussens | de Kromme Does & Sportfondsen
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: donderdag 27 april
: 14:00 – 19:00
: brasserie de Kromme Does
: 2 t/m 14 jaar
: gratis

Er zullen 2 springkussens aanwezig zijn op de parkeerplaats van de Kromme Does.
Eentje voor de jongere jeugd (t/m 6 jaar) en 1 voor de oudere jeugd (t/m 12 jaar)
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Prijsklaverjassen | Wilhelmina comité
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 14:00 – 17:30
: de Stal
: alle leeftijden
: gratis

Voor iedereen die graag kaart, kom klaverjassen! Hiervoor kunt u terecht in de Stal ,
we maken er een gezellige middag van. Ook zijn er mooie prijzen te winnen en ook
vast nog een prachtige verloting.

Prijsuitreiking | Maximaal Comité
Datum
Tijd
Locatie

: vrijdag 27 april
: 18:00 – 18:30
: brasserie de Kromme Does

De prijzen van het bungee roeien en het mooiste dorp zullen hier uitgereikt worden.

Optreden | Kromme Does
Datum
Tijd
Locatie
Leeftijdscategorie
Deelname

: vrijdag 27 april
: 18:00 – 22:00
: brasserie de Kromme Does
: alle leeftijden
: gratis

De Kromme Does sluit af met een gezellig verrassings optreden.
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Sponsors
Geen evenement kan georganiseerd worden zonder sponsors.
Daarom zijn we ontzettend trots op alle ondernemers die ons dit jaar
steunen. Op de komende pagina’s ziet u een overzicht van alle vrienden van
het Maximaal comité.
Wilt u ons volgend jaar ook bij staan? Ga dan naar:
www.maximaalcomite.nl/contacteer-ons/bedrijfssponsoring
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Inschrijfformulieren
De strookjes kunnen t/m 20 april ingeleverd worden bij de Coop in de speciale bus
hiervoor.

Tompouce estafette (alle leeftijden)
Naam team (4 p.)

:_____________________________________

Contactpersoon

:_____________________________________

Adres

:_____________________________________

Telefoonnr

:_____________________________________

Emailadres ter bevestiging

:_____________________________________

Bungee roeien (vanaf 15 jaar) (20 plaatsen)

Contactpersoon

:_____________________________________

Teamnaam (8 personen)

:_____________________________________

Telefoonnr

:_____________________________________

Emailadres ter bevestiging

:_____________________________________

Welk favoriete nr wil je horen tijdens je race?
__________________________________________________________________
Gelieve €20,- over te maken op rekening nr. NL69 RBRB 0955 1064 78 t.n.v.
Stichting Maximaal Comité o.v.v. deelname bungee roeien
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De strookjes kunnen t/m 20 april ingeleverd worden bij de Coop in de
speciale bus hiervoor. LET OP VOL IS VOL!!

Koffie + voor 65+ (45 plaatsen)

Voor -en achternaam

:_____________________________________

adres

:_____________________________________

Telefoonnr

:_____________________________________

Emailadres ter bevestiging

:_____________________________________

Dinerbuffet 65+ (60 plaatsen)

Voor -en achternaam

:_____________________________________

Adres

:_____________________________________

Telefoonnr

:_____________________________________

Emailadres ter bevestiging

:_____________________________________
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De strookjes kunnen t/m 20 april ingeleverd worden bij de Coop in de
speciale bus hiervoor. LET OP VOL IS VOL!!

Maximaal “Mens erger je niet”

Voor -en achternaam

:_____________________________________

adres

:_____________________________________

Telefoonnr

:_____________________________________

Teamnaam (4 personen)

:_____________________________________

Emailadres ter bevestiging

:_____________________________________
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