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5 MEI BEVRIJDINGSDAG

Donderdag 3 mei
Het Spoorhuis Vinkeveen
Donderdag 3 mei, 19.30 – 21.30 uur: 
Lezing “Wat gebeurde er op 5 mei 1945 in Vinkeveen”
Aan de hand van ooggetuige-verslagen en andere bronnen worden de 
tragische gebeurtenissen van 5 mei 1945 in Vinkeveen ontrafeld.
De lezing is uitverkocht, maar wordt die avond tussen 19.30 en 21.30 
live uitgezonden door RTV Ronde Venen.

Vrijdag 4 mei
Colour Party Royal Canadian Legion
Het Royal Canadian Legion (Branch 005) verzorgt een “colourparty” 
op 4 mei in Wilnis tijdens de stille tocht en vervolgens stellen zij zich 
op op de begraafplaats. Een 10-tal Royal Canadian Legionairs is ook 
aanwezig bij het concert op 5 mei.

Concert Amicitia in Janskerk te Mijdrecht
Het koor organiseert op 4 mei 2018 om 20.45 uur een herdenkingscon-
cert in de Janskerk te Mijdrecht. Het Requiem van Fauré wordt uitge-
voerd met medewerking van sopraan solist Greetje de Haan uit Mijd-
recht en bas bariton Berend Eijkhout, organist is Eric Jan Joosse en de 
algehele leiding dirigent Toon de Graaf. Toegang tot het concert is vrij, 
met collecte na a� oop.

Vier mei herdenkingen kernen
De Oranjevereniging De Ronde Venen zet zich in een “uniforme” thema-
tisch gecoördineerde herdenking te realiseren. Hierbij zal mogelijk ook 
het monument op het terrein van SC Johnson worden betrokken.

Zaterdag 5 mei
Historische Vereniging De Proostdijlanden i.s.m. Galerie “Boven 
Verwachting”
De galerie wordt op 5 mei – voor slechts één dag - een centrale plaats 
voor een expositie van authentieke WO-II attributen uit de collecties van 
Rondeveners, deskundig bijgestaan door de Historische Vereniging. De 
toegang tot de expositie gaat via een blok-uur-systeem, waarover meer 
in de programmakrant van De Groene Venen.

Bevrijdingsconcert in het Rijksmonument Johannes de Doper door 
het Canadese Libertas Male Choir en de Urker Mans Formatie o.l.v. 
Martin Mans. Met medewerking van Marjolein de Wit (� uit), Martin 
Zonnenberg (viool), Mark Brandwijk (piano) en Jan Scheper (bas-
bariton). Aanvang 13 uur. Toegang gratis.

Authentieke militaire voertuigen
Er zullen enkele militaire voertuigen aanwezig zijn op het parkeerter-
rein tegenover de het Monument Johannes de Doper op het Driehuis-
plein. 

2.10. St. Proostdijer Publicaties/Historische Vereniging
Plaatsen van vier herdenkingszuilen op plekken waar geallieerde vlieg-
tuigen zijn gecrasht. Bij de herdenking op 5 mei zullen -  bij realisatie 
– passende activiteiten plaatsvinden

Het Spoorhuis Vinkeveen
zaterdag 5 mei, 18.00 – 21.30 uur: Het “Victory Boogie Woogie Bevrij-
dingsdiner” (zie elders op deze pagina)

Zondag 6 mei
Gezamenlijke kerken
De commissie kunst-en-kerk van de Protestantse Kerk Mijdrecht initi-
eert in kerkgebouw De Rank op zondag 6 mei om 10 uur een dienst rond 
het thema "Vrijheid". Kunstzinnige en muzikale gemeenteleden leveren 
hiervoor bijzondere bijdragen.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Zaterdag 5 mei, 13 uur Johannes de Doper Kerk Driehuis

Een bijzonder concert met de 
kenmerken van een heel groot feest

Het Libertas Male Choir uit Canada

Dirigent Martin Mans

Het is al weer 25 jaar geleden dat 
het eerste, maar zeker ook het 
beste koor uit Canada voet op 
Rondeveense bodem zette. Toen in 
de Hervormde Kerk die uitpuilde. 
Heel wat mensen moesten staan, 
maar hadden daar bepaald geen 
spijt van. Nu heeft het mannen-
koor "Libertas" de koffers gepakt 
en zal samen met de "Urker Mans 
Formatie" een concert verzorgen 
dat z'n weerga niet kent. Onder 
leiding van Martin Mans, muzi-
kaal ondersteund door Marjolein 
de Wit (� uit), Martin Zonnenberg 
(orgel), Mark Brandwijk (piano) 
en Jan Scheper (bas-bariton) zul-
len de vonken er af vliegen. U kunt 
daarbij zijn.

Destijds hadden een � ink aantal 
Rondeveense gezinnen hun deur 
gastvrij open gezet. Ze kregen een 
aantal Canadezen te logeren die 
genoten van de gezellige Hollandse 
gastvrijheid. Nog steeds zijn er con-
tacten die destijds zijn ontstaan en 
in stand worden gehouden. Ik herin-
ner me nog onze buuf, die met een 
theedoek op schoot appeltjes schilde 

voor haar twee mannelijke logé's. 
Het moment dat het lied " O, what a 
wonderful morning" werd aangekon-
digd, werd de kerk in een zee van 
zonlicht gedompeld. Toeval bestaat 
niet.

Vanaf minuut één zult u worden 
opgenomen in een groot muzikaal 
spektakel. Hou dan tijdens de sa-
menzang uw stembanden maar eens 
stil. Een bomvolle kerk gevuld met 

enthousiaste concertgangers zorgt 
ervoor dat dit niet gebeurt.

De reden dat het koor zich weer in 
Nederland meldt, is dat Nederland 
warme banden met Canada onder-
houdt. Heel wat Nederlanders trok-
ken na de oorlog naar Canada om 
daar een nieuw bestaan op te bou-
wen. In de loop der tijd bleven de 
immigranten elkaar trouw. Zo wer-
den er koren opgericht die geheel 
volgens Nederlandse traditie zingen. 
Dat er voor het bijwonen van een 
repetitieavond zo maar even meer 
dan 100 kilometer moet worden ge-
reden mag de pret niet drukken. Het 
begrip afstand is in Canada heel an-
ders ingevuld dan hier in Nederland 
waar de afstanden van noord naar 
zuid slechts driehonderd kilometer 
bedragen.

Als u besluit op 5 mei naar de Drie-
huiskerk te komen doet u daar ver-
standig aan. Het wordt een groot 
feest, daar kunt u zeker van zijn. De 
toegang is gratis.

'Victory Boogie Woogie Diner' in het Spoorhuis 
Vinkeveen op zaterdag 5 mei

Bevrijdingsdiner op 
zaterdag 5 mei:
Voorgerechten
• Churchill Martini en Cocktail 

met Oranjebitter
• Bevrijdingshapjes met American 

Corned Beef en British Stilton
• Toast van Zweeds wittebrood 

met wilde zalm en oranje eitjes
• Potage la Reine Wilhelmina

Buffet
• Kip op de wijze van 'Soldaat van 

Oranje'
• Shepard's Pie - een Britse klas-

sieker met lamsvlees
• Pompoen à la Canedienne
• Russisch Ei / Russische Salade 

- heerlijke koude schotel ge-
garneerd met paling, sardines, 
zalm, vlees en groenten.

• Yankee Mashed Potatoes

• Geallieerde groenten - een win-
nende combinatie!

Dessert
• New York Cheese Cake
• Pancakes met Maple Syrup en 

blauwe bessen
• Tommies Scones met clotted 

cream
• Moskovische cake

KORTING!
Victory Boogie Woogie 
Diner op zaterdag 5 mei

Lezers van De Groene Venen 
betalen i.p.v. 57,50 euro slechts 
52,50 euro per persoon inclusief 
alle drankjes.

In het Spoorhuis in Vinkeveen wordt 
de 73e verjaardag van de Bevrijding 
gevierd met een feestelijk bevrij-
dingsdiner, samengesteld door ma-
itre Dick Pater. U hoort muziek uit 
de jaren '40 - In the Mood! - , en 
volgt aan de hand van radiofragmen-
ten, videobeelden en de opbeurende 
woorden van Winston Churchill de 

opmars van de geallieerden tot en 
met de bevrijding. 
Spoorhuis-directeur Gert Tetteroo 
houdt een met veel beeld en geluid 
gelardeerd verhaal over de feeste-
lijke, maar ook zware zomer van 
1945.  
Maître Dick Pater heeft een heerlijk 
bevrijdingsdiner samengesteld.

Zaterdag 5 mei, 18 tot 21.30 uur, 
Spoorhuis Vinkeveen, Demmerik 68.
Kosten: 57,50 euro p.p., inclusief 
alle drankjes. Lezers van De Groene 
Venen betalen slechts 52,50 euro 
per persoon. Reserveren: info@het-
spoorhuis.nl. 
Meer informatie: 
www.hetspoorhuis.nl. 


