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Waterlandkerkje viert op 17, 18 en 19 juni de 34e EDITIE van de
Meerminnefeesten.
Ook dit jaar kunnen we u, dankzij de medewerking van onze sponsors, een huis-
aan-huis-krant in heel West Zeeuwsch-Vlaanderen en Philippine in een oplage
van ruim 13.000 exemplaren bezorgen met zoals altijd informatie over het
driedaagse programma.
Het feest ziet er grotendeels hetzelfde uit als vorige jaren: ook nu is het
feestterrein met tent en trekkertrekbaan in de zuidwestelijke hoek van de
Goudenpolder (zie ook onze website www.meerminnefeesten.com).
Op de zaterdagavond hebben we weer een Meerminnebal met DJ Ed van Dijk,
zanger André Boot, zangeres Albertina en als speciale gast Sam Gooris.
Licht en geluid zijn in handen van de Twilight Roadshow.
Toegangskaarten kosten nog steeds slechts € 5,00.
Op vrijdagavond 17 juni start het feest met een opening voor de kinderen van
het dorp en omgeving.
Vanaf een uur of negen verwachten we weer veel jongeren uit de streek bij het
populaire “DJ’s ON TOUR” van RADIO 538, entreeprijs € 7,50.
De zaterdag staat overdag voor een flink deel in het teken van het 30-jarige
jubileum van de trekkertrek met standaardtractoren.
Ook dit jaar hebben we moeite gedaan om het publiek extra te vermaken: er
komen weer tractoren van de Internationale Tractorpulling Vereniging (ITPV)
en er zal een speciale klasse verreden worden met trucks, spektakel
gegarandeerd!
Op de vroege zaterdagochtend ontbreekt ook nu natuurlijk de rommelmarkt niet.
Op zondagmiddag is er na het succes van vorig jaar de grote Waterlandkerkje-
quiz, met aansluitend voor wie dat wil een barbecue.
De quiz is voor ploegen van 2 t/m 10 personen. Prijs voor de winnende ploeg is
gratis deelname aan de barbecue. Kijk voor inschrijven en meer informatie op
www.meerminnefeesten.com.
Wij hopen dat u net als bij de vorige edities van ons 3-daagse dorpsfeest in grote
getale naar Waterlandkerkje komt en wensen u alvast prettige feesten toe.

Meerminnecomité Waterlandkerkje

Meerminnefeesten 2011
19.00 uur: Opening bij en in de feesttent
22.00 uur: “RADIO 538 DJ’s ON TOUR” in de feesttent

Programma vrijdag 17 juni

07.00 uur: Rommelmarkt
10.00 uur: Trainingen trekkertrek
13.30 uur: Trekkertrek wedstrijden
18.00 uur: Prijsuitreiking trekkertrek
21.00 uur: Meerminnebal m.m.v.

TWILIGHT ROADSHOW,
DJ ED VAN DIJK, ANDRE BOOT,
ALBERTINA en SAM GOORIS

Programma zaterdag 18 juni

BEZOEKERS

LET OP!
Het hele weekend
tijdelijke verkeers-
maatregelen, volg
de aanwijzingen

op a.u.b.
I.v.m. het risico op

neospora honden niet
toegelaten op het
feestterrein.

Programma zondag 19 juni
14.00 uur: Inschrijving teams voor de quiz
14.30 uur: Aanvang quiz
17.00 uur: Aanvang barbecue



Op vrijdagavond 17 juni om 19.00 uur zullen de Meerminnefeesten worden geopend met een feestelijk
programma in de feesttent. Het eerste deel van het programma is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Ook dit jaar hopen we dat alle kinderen uit het dorp en omstreken naar de feesttent komen om samen met
dorpsgenoten en andere belangstellenden de 34e MEERMINNEFEESTEN in te luiden.

Aansluitend zal de beroemde fles jenever, die symbool staat voor de dorpskermis, weer ergens op moeten
duiken zodat ook de 34e Meerminnefeesten volgens jarenlange traditie kunnen beginnen.

VRIJDAGAVOND
Opening en Radio 538 DJ’s On Tour

Radio 538 Drive In Show
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Hotel De Vier Heemskinderen
Landpoortstraat 10 4515 CB IJzendijke
T+31(0)117301348 F+31(0)117301540

www.devierheemskinderen.nl

Vanaf 22.00 is het dan de beurt aan RADIO 538 DJ’s
On Tour voor de jaarlijkse Meerminne drive-in-
show. De DJ's van Radio 538 staan in alle uithoeken
van Nederland met 538 DJ's on Tour. De 538 DJ's
draaien de hele avond de vetste nummers, ook in
Waterlandkerkje!
Al jaren zorgt 538 DJ’s On Tour op vele feesten in
heel Nederland en dus ook bij ons in Waterlandkerkje
voor een geweldig feest. Ieder seizoen wordt de show
ruim 100 keer geboekt en dat voor het plezier van
meer dan 100.000 bezoekers. 538 DJ’s on Tour
betekent kwaliteit. Iedere show wordt door
diskjockeys van Radio 538 gepresenteerd. De show
is uitgerust met het nieuwste van het nieuwste op het
gebied van licht en geluid. Vier uur lang spektakel
gepresenteerd door 538 diskjockeys, waarin muziek
op de eerste plaats komt. Tijdens de show worden er
Radio 538 gadgets weggegeven.
Bewaakte garderobe, professionele security en
EHBO zijn natuurlijk op de Meerminnefeesten 2011
aanwezig.

Tickets kosten nog steeds maar € 7,50



Meerminnebal 2011 Twilight Roadshow,
DJ Ed van Dijk, André Boot, Albertina en Sam Gooris

Trekkertrek, de 30e editie !
Jaar na jaar vinden steeds meer toeschouwers en deelnemers de weg naar ’t Kerkje. Vorig jaar hadden we
zo’n 110 deelnemers in verschillende gewichtsklassen, variërend van 3500 kg tot boven de 20000 kg ! !
Ook dit jaar hebben we weer voor de nodige sensatie gezorgd. De ITPV rijdt bij ons een wedstrijd in
verschillende klassen namelijk: Super Stock 3500 kg, Hot Stock 4500 kg, Vrije klasse 3000+4000 kg.

Aangezien het de 30e editie is van Trekkertrek hebben we een uniek wedstrijdonderdeel naar ’t Kerkje
kunnen halen: een extra SPORT TRUCK KLASSE 8500 kg !!! Dit zijn vrachtauto’s die net als de
tractoren tegen elkaar strijden voor de sleepwagen. Ze zullen het uiterste uit hun vele pk’s halen en dat zal
te zien en te horen zijn!

De proeftrekken beginnen zaterdagmorgen vanaf
10.00 uur. De wedstrijd begint om 13.30 uur, we
verwachten de finale rond 17.00 uur met
aansluitend de prijsuitreiking
aan de tent.

In verband met het risico op
neospora worden honden niet
toegelaten op het terrein!
Zie voor meer informatie
www.nmv.nu

Al meer dan 20 jaar is de Twilight Roadshow een gevestigde waarde in Zeeuws –Vlaanderen. Een professioneel geluid en
een mooie lichtshow bepalen mede het succes van de avond. De Twilight Roadshow zorgt wederom op het Meerminnebal
voor het licht en het geluid.
DJ van dienst is ED van DIJK. De oorspronkelijk uit IJzendijke afkomstige dj zorgt al jaren in Zeeuws-Vlaanderen en het
Belgische grensgebied voor de gezellige sfeer op vele feesten. Als allround-dj zorgt ED VAN DIJK dat de mensen zoveel
mogelijk op de dansvloer te vinden zijn. Het grote voordeel is dat DJ ED VAN DIJK van vele markten thuis is en een ruime
muziekkeuze heeft. Of het nu muziek is van de jaren 80, 90 of hedendaags, het belangrijkste is dat het publiek zich amuseert.
Hij speelt altijd in op de wensen van het publiek. Dus heb je zin in een feestje, zorg dan dat je er bij bent op het
Meerminnebal!
André Boot is al jarenlang de gangmaker op vele feesten. Hij probeert altijd de interactie met het publiek te zoeken zodat
iedereen van het begin tot het einde kan genieten van deze rasartiest. André treedt ook regelmatig op met de Nightboat en
het internationaal orkest For You. Momenteel baat André samen met zijn vrouw ook een horecazaak uit net over de grens in
het Belgische Watervliet. Hij wordt dan ook de zingende cafébaas genoemd. Hij beschikt over een jarenlange muzikale
ervaring waarmee hij op de Meerminnefeesten de tent in beweging zal zetten.
Na het succes van vorig jaar zal op veler verzoek zangeres Albertina opnieuw present zijn tijdens de Meerminnefeesten onder
het motto ‘’Het is pas feest als Albertina is geweest’’. Ze zal de tent op zijn kop zetten met een uitgebreid repertoire. Zo
bracht ze vorig jaar in Waterlandkerkje zelfs een nummer van ACDC. Deze Zeeuwse zangeres afkomstig uit Wemeldinge,
weet als geen ander in te spelen op het publiek. Zorg dus ervoor dat je haar weer hoort en ziet in ’t Kerkje.
Wie kent tegenwoordig Sam Gooris niet? Een fenomeen in Vlaanderen en Nederland, een idool voor het dansgrage volkje.
In 1992 had Sam zijn eerste superhit beet met "Marijke". Sam stond 17 weken lang in de top 3 genoteerd en behaalde zijn
eerste gouden plaat. In juni 1992 stond Sam 6 weken op nummer 1 in de Vlaamse hitparade met "Kom mijn liefste meisje.
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Albertina

André Boot

Na het immense succes van "Laat het gras maar groeien"
kwamen nog nummers zoals: "Zorgen voor later", "Basket
Sloefkes", "Oehlala-He Manuela!" en "Vlieg er maar in".
Deze singles waren stuk voor stuk terug te vinden in de
top 10. Sam bewijst keer op keer dat hij een top entertainer
is die voor heerlijke ontspannende momenten kan zorgen
en die iedereen van zijn stoel krijgt om zich te wagen aan
een swingend dansje.
In Nederland kennen we Sam natuurlijk ook door de
reality-soap De Paffs. Als schoonzoon van de legen-
darische Jean-Marie Pfaff trekt hij vele kijkers in
Vlaanderen en Nederland.
Op de Meerminnefeesten
zal Sam ongetwijfeld een
uitstekende indruk
achterlaten!



Wij danken alle sponsors,
vrijwilligers, overheidsinstanties
en leveranciers die hebben
bijgedragen aan de realisatie van
de 34e Meerminnefeesten.
Drukwerk: Elhapé, IJzendijke
Internet:
www.meerminnefeesten.com

Bedankt !

Het Meerminnecomité roept
ook in 2011 alle eigenaren van de vlag
van Waterlandkerkje op deze tijdens de
Meerminnefeesten uit de kast te halen
en vrolijk te laten wapperen. Geen vlag van
’t Kerkje? Natuurlijk vinden wij de Zeeuws-
Vlaamse vlag ook een feestelijk gezicht!

VlagverzoekZondagmiddag

Al 34 jaar lang kunnen we als kleine dorpsgemeenschap de Meerminnefeesten organiseren mede dankzij de
medewerking van een groot aantal trouwe sponsors. Deze sponsors staan vermeld op onze website
www.meerminnefeesten.com. In deze krant licht de organisatie een sponsor er uit om in het zonnetje te
zetten. Dit jaar is dat Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen. Al vele jaren steunt de Rabobank ons, de laatste
6 jaar zelfs als hoofdsponsor. Onlangs kregen we als organisatie het bericht dat Rabobank West-Zeeuws-
Vlaanderen ook de komende drie jaar onze hoofdsponsor wil zijn en daar zijn we heel trots op! Kijk ook eens
op http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/wzvl.

Uitgelicht
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Op zondagmiddag 19 juni kunnen jong en oud genieten van een muziekje van DJ Carlos en meedoen aan
de grote Waterlandkerkje-quiz voor teams in de feesttent. In ploegen van 2 t/m 10 personen krijgt u vragen
voorgeschoteld in allerlei categorieën. Onder het genot van een versnapering kunt u met uw team overleggen
en meedingen naar de prijs van de middag: gratis deelname aan de afsluitende barbecue. We rekenen er op dat
er dit jaar weer veel teams om de eer zullen strijden. Aanmelden vanaf 14.00 uur in de feesttent, toegang en
deelname gratis.
Voor meer informatie over de barbecue, zie www.meerminnefeesten.com.
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