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Entree

Aan de tent € 15,Voorverkoop € 12,50
E-tickets op zomerfeestenvalburg.nl

Z=45Voorwoord

2

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht.
Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

MHG Groep Financiële Diensten
Het Dorpsplein 40, 6674 BW Herveld
Tielsestraat 62, 6675 AE Valburg
T 0488 - 45 10 38 Herveld
T 0488 - 43 05 58 Valburg
I www.mhg-groep.nl

Welkom!

C=80
M=35
Y=0
Z=0 vrijdag

Het opbouwen van podia, bar, glij ‘m erin baan.
Deel uitmaken van deze enthousiaste vrijwilligersgroep en een steentje bijdragen om iets
voor het dorp te doen waren mijn drijfveren. Je
ontmoet nieuwe mensen. Het motto luidt dan
ook: je bouwt een feestje voor het dorp, mogelijk
gemaakt door het dorp.
Onze oud-voorzitter Jan Derk gaf te kennen dat
hij zijn voorzitterschap niet meer kon combineren
met zijn drukke werkzaamheden in zijn bedrijf en
er omheen. Begin van dit jaar heeft hij me gevraagd
om voorzitter te worden van de Stichting Zomerfeesten Valburg. Hier moest ik wel even over
nadenken en natuurlijk thuis overleggen. Er komt
heel veel op je af, maar ik merk dat mijn enthousiasme tot nu toe geen grenzen kent.
Voor het eerst presenteren wij u FestiValburg.
Een festival dat op de zondagmiddag zal gaan
uitgroeien tot een happening voor jong en oud.
Alle mensen die graag een leuke middag met
een gevarieerd programma willen beleven in een
ongedwongen sfeer nodig ik bij deze uit. Zo kunt u
zondagmiddag genieten van luchtacrobatiek, the-

5
C=0 Kermis Matinee
M=100
Y=80
Z=5

Op vrijdag 5 september om 14.00 uur beginnen de Valburgse Zomerfeesten met een ge
zellige middag voor iedereen die zin heeft, zowel jong als oud. De middag is toegankelijk
voor alle leeftijden en zoals elk jaar is de entree gratis. Het belooft een gezellige en ge

Unieke activiteiten
van De Gelderlander
dg.nl/club

varieerde middag te worden, gepresenteerd door Bas den Ambtman.
De middag start met koffie of thee en een
overheerlijke oliebol, aangeboden door de
Zonnebloem en Stichting Zomerfeesten.
Evenals twee jaar geleden komt zanger/entertainer Michel Coenen het publiek weer vermaken met zijn goede stem en enthousiaste
uitstraling. Michel is al sinds 2005 professioneel zanger en entertainer en heeft inmiddels
zoveel ervaring dat hij er zeker een leuk feestje
van zal weten te maken. Ook Folklore Groep
De Speelluden uit Westervoort zal een optreden verzorgen met prachtige boeren-dansen
uit binnen- en buitenland. Deze dansgroep is
zeker de moeite waard!
Vanaf 16.00 uur is er Happy Hour met muziek
verzorgd door Peter Mientjes, waarbij er kan
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Zomerfeesten Valburg. Een feest voor het dorp, een feest door het dorp.

september

Altijd in de
buurt

Geachte lezer,
De jaarlijkse uitgave van de Valburgse Zomerfeestenkrant heeft u opengeslagen. Hartelijk
welkom. Ik kan met trots zeggen een prachtige
krant. Een krant die niet kan bestaan zonder de
ondernemers uit Valburg en wijde omstreken. De
eerste keer ook dat de krant als uitneembijlage
in weekblad De Betuwe en de Nieuwe Krant
verschijnt.
Ik schrijf voor u dit voorwoord als kersverse voorzitter van de Stichting Zomerfeesten Valburg. Al
enkele jaren ben ik door de zaterdagcommissie
gevraagd mee te helpen de zaterdagmiddag
te organiseren. Doordat mijn beide kinderen
ook al enkele jaren enthousiast als vrijwilliger
meehelpen, leek het mij ook leuk om me in te
zetten voor dit dorpsfeest. Zo ben ik begonnen
als vrijwilliger, in duikpak en vorig jaar actief bij
het Bierpulschuiven. De toenmalige voorzitter
Jan Derk Geurts liet blijken dat er nog wel meer
te doen was.
En zo sta je vervolgens een hele week te helpen.
Het inrichten van het festivalterrein en de tent.

zomerfeestenvalburg.nl

worden gedanst, geborreld en nagepraat.
Heeft u zin in een gezellige middag; spreek af
met uw vrienden en kom naar de feesttent!
De tent gaat open om 13.30 uur.
Heeft u problemen met vervoer? Laat het zo
snel mogelijk weten: bel Ellen Jansen 0643064830 of Therese van Loon 06-30011694.

ater, toneel en nog veel meer. Dick van Altena zal
in de feesttent optreden en als klap op de vuurpijl
hebben we de cabaretgroep Enge Buren gecontracteerd. Dit FestiValburg programma wordt u
geheel gratis aangeboden. Mogelijk gemaakt door
onze sponsors.
Drie zomerfeesten dagen op 5, 6 en 7 september.
Drie dagen een programma voor elk wat wils. Ik
raadt u aan kijk op onze nieuwe website www.
zomerfeestenvalburg.nl en volg ons op facebook
bij Valburgse Zomerfeesten. Kaartjes voor alle
avonden kunt u dit jaar ook online bestellen via
onze website.
Wij hebben er zin in en wij hopen U tijdens een van
de drie dagen te mogen begroeten. Tot slot wil ik
oud voorzitter Jan Derk hartelijk danken. Gelukkig
zijn we hem niet kwijt. Hij vervult nu de trekkersrol
van de commissie muziek, licht en geluid.
Namens alle vrijwilligers wens ik u alvast een prettige Valburgse Zomerfeesten toe en tot ziens.
Albert van Loon
Voorzitter Stichting Zomerfeesten Valburg

Ballonnenwedstrijd
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar op vrijdagmiddag een gratis ballonnenwedstrijd voor de
kleinsten onder ons. Ieder kind tot en met de
basisschool mag meedoen. Rond 15.30 uur
worden alle kinderen verwacht bij de feesttent en vanaf 15.45 uur kunnen de kinderen
daar een ballon en een kermisattractiemuntje
afhalen. Om 16.00 uur worden alle ballonnen
tegelijk opgelaten. Dit is dan tevens de opening van de kermis. De deelname is gratis en je
hebt altijd prijs, want ieder deelnemend kind
kan met het kermisattractiemuntje een gratis
ritje in de draaimolen of in de autoscooter
maken. En daarnaast zijn er natuurlijk ook vele
prijzen te winnen door de deelnemertjes wiens
ballonnen het verst gaan komen!

Locatie

Locatie

Molenhoekplein Valburg

Molenhoekplein Valburg

tijden

tijden

14.00 (tent open 13.30) uur

Vanaf 15.30 uur

entree

leeftijd
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• Vulpunt
• Stomerij
• Bezorgservice
Ook tijdens de zomerfeesten blijven wij scherp!

Tielsestraat 100 | 6675 AJ Valburg | T (0488) 43 07 01
www.basant.nl | info@basant.nl
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Brusche Elektrotechniek:









Elektrotechniek
Domotica/KNX
Industriële Automatisering
Beveiligingstechniek
Zonnepanelen
Service & Onderhoud
Inspectie & Beheer

Brusche Elektrotechniek - Almelo - www.brusche.nl - tel. (0546) 863 227

Hoofdstraat 38 n 6673 BH Andelst
Mobiel 06 2061 1631 boor-bemalingswerkzaamheden
Fax 0488 422 619 n menno@vanderlienden.nl

sfeermaker bij uitstek!

Slagerij

VAN DUSSCHOTEN

De afgelopen twee jaren was sfeermaker DJ Arnoud met zijn Après-ski party een

voor eerlijk, heerlijk vlees van vee uit de buurt

groot succes op de vrijdagavond van de Valburgse Zomerfeesten. Vandaar dat we

Ook vleeswaren en diverse worstsoorten uit eigen worstkeuken

het niet konden laten.. en hij wilde graag komen.. dat wordt weer knallen!!

Wij verzorgen ook uw:
• vlees• barbecue,
• fondue en
• gourmetschalen
Ti el s es t raat 3 3 a Va l b u rg

Te l . 0 4 8 8 - 4 3 1 3 1 7

Lienden
Grondboringen b.v.
Grondboring en bronbemaling

5

DJ Arnoud,

VIDEO PRODUCTIES

Van der

Menno van der Lienden

vrijdag

PROJEKTONTWIKKELING BV
Tielsestraat 51 | 6675 AB Valburg
T 0488-431075
E info@projectontwikkelingjansen.nl

De vrijdagavond van de Valburgse Zomerfeesten is inmiddels niet meer weg te denken uit
de agenda’s van het feest minnende publiek uit
de hele regio. Ieder jaar weten meer mensen
de feesttent op het Molenhoekplein te vinden.
Gezellig is het er altijd en jong en oud uit de
wijde omgeving viert samen feest in de tent.
DJ Arnoud is dit jaar ook weer van de partij met
zijn weergaloze Après-ski party, succes verzekerd dus.
Voor wie de afgelopen jaren op vrijdagavond
in de Valburgse feesttent was, behoeft hij eigenlijk geen introductie meer. DJ Arnoud staat
gewoon voor kwaliteit.
De carrière van DJ Arnoud begint klein en
lekker in de anonimiteit, voor een stuk of wat
toevallige bezoekers plaatjes draaien. We
schrijven dan 1994. Wat de paar bezoekers van
de jeugdsoos daar dan eigenlijk al feilloos in de

peiling hebben: die Arnoud hééft het; die gaat
het maken! Vooruitziende blik heet dat…
En nu? Nederlands meest getalenteerde DJ is
inmiddels in alle hoeken en gaten van het land
te vinden. Hij is veelgevraagd. Hoog gewaardeerd. “Ik heb er lang voor moeten knokken,
maar geweldig zoals het publiek reageert! Van
Assen tot Valburg. Ik draai op de adrenaline
die zo’n kolkende massa met zich mee brengt.
Mooiste beroep ter wereld!”, aldus de meest
veelzijdige DJ die er achter onze duinen en
dijken te vinden is. In 2011 werd hij zelfs uitgeroepen tot de beste party DJ van Nederland.
Vandaar dat we hem ook zo graag zien komen
in Valburg; met DJ Arnoud gaat opnieuw het
dak eraf!

M.J.KEGELAAR TRANSPORTBEDRIJF
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“Wij laten het gebied mooier achter dan we het aantreffen.”

,

(0488) 44 14 95

DI T/M VR: 08.30 - 17.30
ZA: 8.30 - 16.00
T I E L S E S T R A AT 2 1 VA L B U R G 0 4 8 8 - 4 3 0 9 9 5
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zand-, grind-, en grondhandel / sloop- en grondwerken

www.k3delta.nl

Locatie

Molenhoekplein Valburg
tijden

21.00 - 01.00 uur
entree

Voorverkoop € 12,50

Aan de tent € 15,-

verkoopadressen
E-tickets op zomerfeestenvalburg.nl
Amigo Station Ben Ras, Kerkstraat 8, Valburg
Attent Kamps, Tielsestraat 35, Valburg
De Viersprong, Reethsestraat 1, Valburg

zomerfeestenvalburg.nl
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Metaalbewerking
INFO@JOSKLOMP.NL
Julianastraat 16

WWW.JOSKLOMP.NL
Valburg

06 22 466 888

Stationsstraat 21 Valburg

info@capricornstudio.nl
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Bierpulschuiven
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en Glij ’m erin!

De zaterdagmiddag van de Zomerfeesten staat traditiegetrouw in het teken van de spellen. Zoals ieder jaar weet de
organisatie ook dit jaar weer twee leuke en vermakelijke activiteiten neer te zetten. Deelnemen kan nog steeds; stel

Amigo Station

Ben Ras

www.capricornstudio.nl

een team samen van 5 personen en geef je op via het inschrijfformulier op de website www.zomerfeestenvalburg.nl.
Bierpulschuiven

Wees er wel snel bij want vol is vol.

Vorig jaar werd voor de eerste keer het Bierpulschuiven georganiseerd en dit bleek een
doorslaand succes te zijn. De diverse teams
streden in een keiharde competitie om de
felbegeerde Wim&Wim Trofee. Er werd bierpul
geschoven met verschillende technieken en
met wisselend succes, maar er werd ook flink
gediscussieerd over de gladheid van de banen
en het vermeende illegaal oefenen door een
bepaald team bij de werkplaats waar de banen
waren gemaakt. Kortom, volop vermaak voor
deelnemers en publiek. Gelukkig was de jury
zoals altijd consequent en eerlijk, waardoor de
terechte winnaar “Team Homoet” uiteindelijk

met de beker naar huis ging. Diegenen die
“Team Homoet” van de troon willen stoten
kunnen die kans nu grijpen! Deelname vanaf 16
jaar.

Glij ’m erin!
Speciaal voor de jeugd van 7 tot 15 jaar is er
Glij ‘m erin! De jeugd kan strijden voor de
Kruimeltrofee of voor de Toekomsttrofee. De
teams bestaan uit 5 personen, die één voor
één de schans van maar liefst vier meter hoog
afgaan in een kant en klare slee. Beneden
aangekomen belanden ze in een waterbak en is
het zaak de bel zo snel mogelijk te luiden. De

Hoogsestraat 8 6675 BJ Valburg
Tel. 0488 431 372

Op 3000 m2 bieden wij een ruim sortiment
tegen uiterst scherpe prijzen
• Snijbloemen, vazen, schalen
• Kamerplanten, potterie
• Tuinplanten, heesters
• Bomen, coniferen
• Meststoffen, bestrijdingsmiddelen, potgrond
• Trouw- en rouwarrangement
• Kado artikelen

Geopend: ma t/m vr 9.00-18.00 uur, za 8.30-17.00 uur
Postbus 6163
4000 HD TIEL

T 0344-639020
F 0344-623988

totaaltijd na het luiden van de laatste bel door
het vijfde teamlid telt. Wil je ook een middag
waterpret met je vrienden, meld je dan aan via
de website. Of kom gewoon kijken!

info@huismangassen.nl
www.huismangassen.nl

Locatie

Molenhoekplein Valburg
tijden

13.00 - 17.00 uur
entree

Zie website

zomerfeestenvalburg.nl
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Metaalbewerking
INFO@JOSKLOMP.NL
Julianastraat 16

WWW.JOSKLOMP.NL
Valburg

06 22 466 888

Stationsstraat 21 Valburg

info@capricornstudio.nl
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Tuinhuisjes - Blokhutten
Keuze uit meer dan 100 verschillende modellen
van alle bekende merken... ook een prima adres
voor carports, tuinhout, speeltoestellen en gaasartikelen

Cees en Ineke
van Woudenberg

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
APK, reparatie en onderhoud

Homoetsestraat 39a 6676 LC Homoet
tel: 026 - 47 22 281 / 06 22 37 13 47
fax: 026 - 47 22 386
www.cvanwoudenberg.nl

september
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Valburg On Stage met

Tel.: 06 - 54 22 08 35
www.wpautos.nl
werkplaats het Smidsambt 5, Andelst

Dit jaar bij Valburg On Stage een band die zijn weerga niet kent: coverband NOAH
komt van een gewone zaterdagavond een TOP-zaterdagavond maken in Valburg!
• Fysiotherapie
• Manuele Therapie
• Fysio tness
www.fysio-therapie.com

VALBURG
Broekstraat 18 • tel.: 0488-431002
b.g.g. 06-21821894

• Bekkentherapie

VOOR EEN PROFESSIONELE RIJOPLEIDING

• Psychosomatiek

KIJK VOOR ONZE VOORDELIGE RIJLES PAKKETTEN OP

• Kaakfysiotherapie
• Sportmassage

HERVELD
Hoofdstraat 85a • tel.: 0488-422261
b.g.g. 06-21821894

WWW.RIJSCHOOL-MIRANDA.NL

De zaterdagavond van de Valburgse Zomerfeesten staat ieder jaar weer in het teken van
gezelligheid en is toegankelijk voor jong en oud.
In een gemoedelijke sfeer maken we er met
zijn allen ieder jaar weer een bruisend feest van
en dit jaar doen we dit samen met coverband
NOAH.

Altijd 100% in the party-modus
RIJSCHOOL MIRANDA

| ’t Meulland 4 | 6675 BW Valburg | T:

0641831430 | E: RIJSCHOOLMIRANDA@ONLINE.NL

Er zijn heel veel bands, entertainers en artiesten, maar er zijn er maar enkelen die elk
optreden onvergetelijk maken. NOAH is zo’n
band. Als geen ander weet NOAH dat muziek
en entertainment hand in hand gaan. NOAH is
een 6-koppige band die niet alleen muzikaal
een topprestatie levert, maar op het podium

ook voor veel spektakel en interactie zorgt. Bij
NOAH zie je dus geen meelopende tapes en
geen voorgekauwde setlijsten. Dit is een bewuste keuze van de band. Hierdoor kan NOAH
moeiteloos inspelen op het publiek en is geen
optreden hetzelfde. Met zangeres Annika en
zanger Rudy zijn zij echt van alle markten thuis.
Al ruim 14 jaar maakt NOAH van elk feest een
topfeest. Met meer dan 1.000 succesvolle
shows kan de band inmiddels iedere situatie
aan en dat willen ze ons graag laten zien! Niet
voor niets wordt de band regelmatig bij diverse
theme-parties ingezet, bijvoorbeeld als ‘Amstel
Live Band’ en ‘Heineken studenten band’, maar
ook bij de Vierdaagsefeesten in Nijmegen waren zij te zien. En steeds laten zij enthousiaste

reacties achter. Scoor dus snel een ticket voor
Valburg On Stage en kom naar deze TOP-zaterdagavond met NOAH!

Locatie

Molenhoekplein Valburg
tijden

21.00 - 01.00 uur
entree

Voorverkoop € 12,50

Aan de tent € 15,-

verkoopadressen
E-tickets op zomerfeestenvalburg.nl
Amigo Station Ben Ras, Kerkstraat 8, Valburg
Attent Kamps, Tielsestraat 35, Valburg
De Viersprong, Reethsestraat 1, Valburg

Een optimaal binnenklimaat in ieder seizoen
De Zuiling 85
6662 RB Elst
T 0481 374 237

Tielsestraat 55 Valburg • 0488 - 431831 • www.depotstal.nl
Openingstijden: vanaf din 10.00 - 18.00 • vrij 10.00 - 20.00 • zat 10.00 - 17.00

F 0481 452 015

Tijdens de zomer denkt u waarschijnlijk maar aan één ding: lekker naar buiten en zorgeloos genieten van goed

Gezien op RTL4:

weer. Eenmaal binnen wilt u dat het aangenaam aanvoelt in iedere ruimte, dat er overal goed geventileerd wordt

Ons Huis Verdient Het

M 06 55 81 44 36

en dat u snel een verkwikkende douche kunt nemen. Zonder daar veel moeite voor te hoeven doen.

Gemist? Scan de code.

info@harryvannistelrooij.nl

Een optimaal binnenklimaat, in ieder seizoen. Energiezuinig, comfortabel, gezond én betaalbaar. Of het nu gaat

www.harryvannistelrooij.nl

voor het energieneutrale huis van morgen.

om verwarming, tapwater, ventilatie of regeltechniek. Samen zorgen onze innovatieve producten vandaag al

Neem vandaag nog contact op met een Itho Daalderop-dealer bij u in de buurt voor gratis advies en een
vrijblijvende offerte. En beleef zelf het comfort van Itho Daalderop – Climate for life.
Voor meer informatie kijk op: www.ithodaalderop.nl

zomerfeestenvalburg.nl
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Campinggidsen
Kortingskaart
Kampeerreizen
Online campinggids

Uniek in deze regio:

Theaterfestival
Dit jaar zal de zondagmiddag van de Valburgse Zomerfeesten in het teken staan
van Het theaterfestival genaamd “Festivalburg”. Dit festival zal plaatsvinden op het
terrein rondom de feesttent aan het Molenhoekplein. Er zal een keur van artiesten te zien
zijn met muziek, theater en cabaret, maar natuurlijk is er ook het traditionele konings
schieten. De entree van dit alles is gratis!

www. ACSI.eu

Steeds iets anders
In verschillende tentjes en op kleine podia zullen de diverse artiesten korte optredens verzorgen en elkaar daarin afwisselen zodat u al
wandelend over het terrein steeds iets anders
kunt bekijken. Het belooft een zeer gevarieerd
en vermakelijk programma te worden waarbij
ook van alles verkrijgbaar is voor de inwendige
mens; er is bijvoorbeeld een leuk koffietentje
en een smoothie bar, maar natuurlijk is er ook
een goed getapt biertje, een wijntje en een
glaasje fris verkrijgbaar.

Plaatselijk talent, maar ook bekendere
namen
Plaatselijke talenten, maar ook wat bekendere
namen zullen hun kunsten komen vertonen.

Wat te denken van de band Jukebox van de
Driestroom, mensen met een beperking die
deze middag hun repertoire ten gehore zullen
brengen. Het is een coverband waar u verbaasd
over zult staan. Daarnaast zal ook Toneelvereniging ’t Vat uit Valburg een kortdurend
optreden voor het voetlicht brengen. Het optreden van Hirondelles, een crêpes restaurant
in de lucht, een spectaculaire voorstelling met
jongleren, luchtacrobatiek, humor en... crêpes,
moet u gezien hebben! Ook Dick van Altena
zal samen met Katie Eltink een optreden verzorgen. Natuurlijk is er nog véél meer te beleven, en ook voor kinderen zijn er genoeg leuke
en bijzondere dingen te doen en te ervaren.

van schutterskoning of -koningin zal hierdoor
des te heviger losbarsten. Vanaf 13.00 uur kan
er ingeschreven worden en om 14.00 uur start
het schieten. Iedere inwoner van Valburg vanaf
18 jaar kan inschrijven en meedoen. Wie de
houten vogel eraf schiet wint een mooie prijs
èn natuurlijk eeuwige roem.

Enge Buren
Om 18.00 uur zal het muzikaal cabarettrio
Enge Buren het festival op gepaste wijze afsluiten met een optreden in de feesttent. Achter
Enge Buren gaan drie multi-instrumentalisten
schuil, die prachtig driestemmig zingen en uitblinken in persiflages en karikaturen.
Het terrein zal worden omheind om het ook
voor de kleinere bezoekers een veiliger omgeving te maken. Bovendien ontstaat hierdoor
een besloten geheel waar u volop cultuur kunt
snuiven waarbij tevens de typisch Valburgse
gemoedelijke sfeer gewaarborgd is. Voor meer
informatie en het volledige programma kunt u
kijken op pagina 12 en 13 van deze krant of op
onze website zomerfeestenvalburg.nl.

Locatie
Koningsschieten
Ook het koningsschieten zal niet ontbreken
deze middag. Gezien de omvang van het
festival zal het prijsschieten dit jaar komen te
vervallen, maar de jaarlijkse strijd om de titel

Molenhoekplein Valburg
tijden

13.00 - 19.00 uur
entree

Gratis

zomerfeestenvalburg.nl
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Colofon zondag
Bestuur
voorzitter: Albert van Loon
secretaris: Marcel Jansen
2e secretaris: Ellen Jansen
penningmeester: Kees Vink
bestuurslid: Rene Saat
bestuurslid: Jan Derk Geurts

september

AGENDA

Horeca
Wim Schouten
Marco Jansen

Maatwerk op het gebied
van metaalbewerking:
• Plaatwerk, laseren en kanten
• Constructie-/bankwerk
• Stanswerk
• Buisbewerking

Muziek/Licht/Geluid

e 42,50 p.p. all in

Ria van Noordenburg
Mirjam van Beem
Marien Frentz

Grafische ondersteuning
Belinda van Loon

e 27,50

Fotografie
Marcel van Wissing

Gemeente

Nijverheidsweg 15 7071 CH Ulft

Peter de Waard
Kees Vink

tel.0315-325696

Activiteiten

www.metach.nl info@metach.nl
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Hirondelles (luchtacrobatiek)
Glitter disco toilet
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Koningsschieten

Stichting Zomerfeesten Valburg
p/a Tielsestraat 77, 6675 AC Valburg
secretariaat@zomerfeestenvalburg.nl

BTW-nummer
Kamer van Koophandel
41055199 te Arnhem
info@zomerfeestenvalburg.nl

•

•

Wij zoeken vrijwilligers voor het mee organiseren van diverse onderdelen van ons evenement.
Aanmelden via e-mail.
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•
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14:00
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13:00

Ellen Jansen
Therese van Loon
Johan Jansen
Hendrik van Tongeren
Fred van Baal

Muziekpodium Juke box
Maud Wilkens
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Eva Jansen
Lounge cafe
Silent Disco
Dick van Altena en Kathie Eltink
Enge Buren

Facilitair/Tent/Terrein

Sponsors en PR

Onbeperkt
tapas eten

programma

Stefan Wiltink
Peter Mientjes
Peter Jansen
Jeroen van Beem
Marien Frentz
Erwin Fransen
Jeroen Vink

9 oktober
Duo Sowieso

•

•

•

De plattegrond was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet definitief, maar als u op zondag op het terrein komt, liggen er programma’s met plattegrond klaar.

•

•

13

De Valburgse Zomerfeesten vinden plaats op het
Molenhoekplein (achter ‘t Wapen van Valburg).
Hier staan de kermis en de feesttent. Het plein
is voor alle verkeer afgesloten. Komt u met de
auto dan moet u elders in het dorp parkeren.
Houdt u bij het komen en gaan s.v.p. rekening met
de omwonenden. Drank en jonger dan 18 jaar:
Evenementen als de Valburgse Zomerfeesten
kunnen door de overheid gecontroleerd worden
op drankgebruik onder de 18 jaar. Alle avonden
zal er dan ook strikt op worden toegezien dat
deze wetsregel wordt nageleefd. Misbruik van
deze regel betekent dat desbetreffende persoon
onmiddellijk de tent moet verlaten. We moeten
hier streng in zijn omdat wij direct geconfronteerd
kunnen worden met enorme boetes en dat zonder
waarschuwing. Dit willen wij op alle mogelijke
manieren zien te voorkomen. Mocht dit toch niet
lukken dan zal er in het vervolg een leeftijdsgrens
moeten worden ingesteld. Houdt hier rekening
mee en verpest het niet, of laat het niet verpesten
voor de toekomst.
© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,
verspreiding op het World Wide Web of welke andere wijze
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de redactie.

Enge Buren

theater

Deze theatergroep
zal het slotstuk
zijn aan het eind
van de festivalmiddag. Zij verzorgen een optreden
in onze feesttent.
Achter Enge Buren
gaan drie multiinstrumentalisten
enge buren
schuil, die prachtig
driestemmig zingen en uitblinken in persiflages en karikaturen. Naast een paar prachtige eigen composities lenen ze
bekende popnummers en geven daar met absurdistische
teksten en arrangementen een eigen draai aan.
Drie fantastische muzikanten brengen op een uiterst originele manier liedjes van anderen. De herkenning lijkt er te zijn,
maar het duurt even voordat je werkelijk door hebt welk liedje je hoort. Schitterende teksten en een wellicht nog sterkere
interpretatie van de muziek. Dat is Enge Buren in optima
forma. Ze hebben voor zichzelf en hun trouwe publiek een
vorm gevonden, die Enge Buren Enge Buren maakt.

Glitter Disco Toilet
Terwijl je op je beurt zit te wachten in de roze stoel krijg je
echt een relax treatment! Onze toiletjuf maakt er echt een
feest van! Ze draait muziek, maakt je weer helemaal klaar
voor het festival door je de make up check, verfrissende
spray, snoepjes, je voeten in een voetenbadje, en nog veel
meer!

Jukebox van de Driestroom
De Driestroom heeft al jaren een eigen
popband: Jukebox. De band bestaat uit
cliënten met ieder hun eigen specialiteit. Jukebox speelt een Nederlands
en Engelstalig repertoire, waarbij het
publiek steeds weer verrast wordt door
het muzikale niveau van de band en de
individuele muzikale vaardigheden van
de bandleden.
Zij hebben in de loop van de jaren hun sporen verdiend
door optredens tijdens festivals (Funpop, Polderpop en de
Wijchense Kasteelfeesten) en bij diverse feesten en presentaties. Ook hebben zij een paar maal acte de présence gegeven
tijdens de Vierdaagse feesten van Nijmegen. Wilt u uw gasten
eens verrassen, kies dan voor Jukebox, een band met verbazend talent.
Een medewerker van De Driestroom, een organisatie voor
mensen met een beperking, ondersteunt de band.

veel (lucht) acrobatiek, jongleren, humor en niet te vergeten;
crêpes.

Theatergroep “Het VAT”
Theater met eigen Valburgs talent. Zij treden al enkele jaren
succesvol op in ons dorp. Een groep enthousiaste amateur
toneelspelers die er voor willen gaan om ook het Valburgs
Theaterfestival te laten slagen.

Theatersportgroep Kunst en Vliegwerk
Improviseren is populair. Wie
herinnert zich niet de mateloos
populaire Lama’s van BNN? En
ook televisieprogramma’s zoals
‘De Vloer Op’ van Human en
‘Gelukkig, je bent er’ van RTL
kunnen rekenen op hoge kijkcij- kunst+vliegwerk
fers.
De grondlegger van theatersport is de Canadese dramadocent Keith Johnstone. Hij ontdekte dat zijn studenten
ongeloofwaardig overkwamen op het podium door gebrek
aan zelfvertrouwen. Hij liet ze improvisatieoefeningen doen,
waardoor ze leerden om ongekunsteld zichzelf te zijn op het
podium. Hieruit ontstond theatersport. Kunst & Vliegwerk
is de oudste theatersportvereniging van Arnhem. Al ruim 25
jaar maken zij met groot plezier improvisatietheater.

Theater groep Star-Stage

Star stage is een
creatieve en
energieke musicalschool voor
iedereen die wil
zingen, dansen
Star-Stage
en acteren.
Plezier, professionaliteit en kwaliteit staan daarbij voorop.

Valburgs talent
Maud Wilkens en Eva Jansen

maud wilkens

Eva Jansen

Nog meer muziek
Dick van Altena treedt op met gastoptreden van Kathie Eltink
uit Valburg en de band Powerconsumption knalt weer.

Crêpes de la Bète
Het is al weer even geleden dat het crêpes restaurant van een
vooraanstaande familie op zijn hoogtepunt was. De Tijden
zijn verandert en vanuit financiële overwegingen hebben de
nazaten het chique restaurant moeten verruilen voor een
paar tafeltjes en een keuken in de openlucht. Het is zwoegen
en zweten om het restaurant in
stand te houden en er voor te zorgen dat de allang overleden grote
namen van het restaurant zich
niet omdraaien in hun graf. Een
Hirondelles spectaculaire voorstelling met

Powerconsumption

zomerfeestenvalburg.nl

12
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14

15

zondag

(0488) 451 419

www.den-hartog.nl
Voor feesten in het café, de zaal of thuis
info@den-hartog.nl
bekijk onze website.
Openingstijden ma. t/m vr. 09.00 - 17.30 uur
Reethsestraat 1
6675 CE Valburg
Tel. 0488-431234
cafe@viersprongvalburg.nl
www.viersprongvalburg.nl

BEZOEK ONZE SITE: WWW.DEN-HARTOG.NL

info@klavertjeviervalburg.nl
www.klavertjeviervalburg.nl

Ben van Baal
Tielsestraat 79
6675 AC Valburg

laire wijze plaatsvinden met een Dance Party Overdrive. Met de medewerking van De Matrixx belooft het weer een

september

echte hardstyle danceparty worden.

Als hoofdact van deze avond hebben we dit jaar
DJ Digital Punk gecontracteerd. Hij heeft al op de
grotere festivals als Emporium, Decibel, Hard Bass
en Loudness gedraaid. Waar hij in een eerder stadium
vooral normale hardstyle produceerde, legt hij zich
tegenwoordig meer toe op het produceren en draaien

E-mail
Reethsestraat 1C
6675 CE Valburg
0488-431009

De afsluiting op de zondagavond van de Valburgse Zomerfeesten zal dit jaar net als de vorige jaren op spectacu

Digital Punk

Internet

Tel. 0488-431956
Mob. 06-30879388
info@digisolution.nl

Nw. Aamsestraat 84b 6662 NK Elst tel. 0481-371867

x

Telefoon

rix

Het Dorpsplein 40 Herveld

at

Bezoekadres

Dance Party Overdrive!

Om te beginnen zullen onze eigen top DJ’s
Ranex en Zino deze avond hun hardstyle muziek
draaien. Zij hebben inmiddels al de nodige naams
bekendheid in de regio verworven en de hardstyle
fans onder ons kennen inmiddels hun namen en
hun muziek.

gelegen in het hart van Valburg

Postbus 66 6674 ZH Herveld

DJ Digital Punk en MC Da Syndrome at the

Ranex en Zino

AGRARIËRS
Hét dorpscafé sinds 1993
Postadres

te d by Th e M

BEDRIJVEN

Nouveau Vivre - Kerkstraat 10 - 6675 BR Valburg - tel.: 06-36179372
website: www.nouveauvivre.nl - e-mail: info@nouveauvivre.nl

po r

Openingstijden: do en vr 9.30 - 18.00 uur, za 9.30 - 17.00 uur

7

up

PARTICULIEREN

Nouveau Vivre is een sfeervolle woonwinkel met o.a. de
volgende merken: PTMD, Lifestyle, HK-living, Braxton,
Luna Designs, Cowboy’s Belt, PH&T, Biba. Wekelijks
verandert ons assortiment en gaan we op zoek naar oude
meubels die we een nieuwe uitstraling geven met o.a. de
matte verf van PTMD. U vindt bij ons, onder ons eigen merk
N-Vivre, een unieke collectie lampen, tafels, kussens etc.
Komt u gerust eens langs.

S

van Raw hardstyle.

MC Da Syndrome
Digital Punk zal worden gehost door MC Da Syndrome, ook geen onbekende in de hardstyle wereld.
Door velen wordt hij genoemd als de meest waanzinnige MC van Nederland mede door zijn super
energieke optredens. Deze over-energieke MC is
onberispelijk in zijn timing en hij is in staat om het
publiek volledig uit zijn dak te laten gaan.
De feesttent zal deze avond worden omgetoverd in
een danstempel met een full color lasershow met
special effects zodat de sfeer optimaal is voor een
danceparty en het publiek helemaal los kan gaan.
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een

knallend einde van de Valburgse Zomerfeesten
2014. Niet te missen voor de echte hardstyle-fans!

Locatie

Molenhoekplein Valburg
tijden

20.30 - 00.30 uur
entree

Voorverkoop € 12,50

Aan de tent € 15,-

verkoopadressen
E-tickets op zomerfeestenvalburg.nl
Amigo Station Ben Ras, Kerkstraat 8, Valburg
Attent Kamps, Tielsestraat 35, Valburg
De Viersprong, Reethsestraat 1, Valburg
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Truckverhuur

Veelzijdig in service en inzetbaarheid...
Verhuur, in- en verkoop van:
• kraakperswagens voorzien van alle typen beladingen
• inzamelvoertuigen met zijbelading
• inzamelvoertuigen voor ondergrondse containers
• alle typen containerwagens (portaal/haak/ketting/kabel), evt. met laadkraan
• containeraanhangwagens (zowel 2-assig als 3-assig)
• kolkenzuigers en combi’s
• veegmachines met kleine en grote vuiltankinhoud
• kraankippers en open/gesloten bakwagens met laadkraan c.q. laadklep
• ruime sortering reinigingsonderdelen uit voorraad

Kijk voor onze actuele handelsvoorraad op www.cleanmat.eu

Clean Mat Truckverhuur BV
Bezoekadres: Wageningsestraat 17 6673 DB Andelst Post: Postbus 68 6670 AB Zetten
T +31 (0)488 712 600
F +31 (0)488 712 601
E info@cleanmat.eu
I www.cleanmat.eu
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