
donderdag 23.05 Familiedag & Kick-Off met diverse bands  vrijdag 24.05 Seniorenmiddag & Pleinparty 

met Q-music party - 4 uur fout zaterdag 25.05 Pleinergymiddag & Meezingfestijn met o.a. Tino Martin, 

PartyfrieX, Rob Grijsbach &  Van Eigen Bodem zondag 26.05 Braderiefestival met entertainment & modeshow

Check www.pleinfestivalkaatsheuvel.nl of onze Facebookpagina voor alle info en het laatste nieuws!

23, 24, 25 EN 26 mei 2019
4 dagen feest | gratis toegang | alle dagen kermis & gevarieerd programma



Pleinfestival Kaatsheuvel 2019 - vier dagen feest!

Sponsoren Pleinfestival Kaatsheuvel 2019
Het bestuur bedankt alle sponsoren hartelijk voor hun bijdrage! Zonder u is het niet mogelijk dit festival gratis 
toegankelijk te laten zijn. We hopen ook tijdens het 37ste Pleinfestival in 2020 weer op uw steun te mogen rekenen.

Hoofdsponsoren 
Efteling BV 

Mitra

Subhoofdsponsoren 
Kermisexploitatie & Organisatie G.M. Ockers - Sneller V.O.F.

Attractieverhuur Moonen B.V.

Vidiled

Tinello Keuken en Interieur

Partners
QuB’s Carhifi & Electronics

De Mandemakers Groep

Leendert van den Born Autogroep

Autobedrijf Jan Wellens

Van Krieken Koffieservice

Van Son Bouwbedrijf

Chalet Fontaine

Barefoot Wines

Vrienden van
Ambianze Zijlmans

Tal Grafische Vormgeving

Walraven Sax

Habraken B.V.

AK Kaatsheuvel

Gebr. Van Kessel

Albert Heijn

Rob van der Plas financieel advies

PDK online succes

Relaties van
vanBeek

JDA Verkeer en Veiligheid

Maton Groep

2D studio in Vorm

Koenen Kaatsheuvel

Rabobank de Langstraat

De Rooij Milieutechniek B.V.

Aldi 

Hazenberg B.V.

Brood en Banketbakkerij Kuis

Kennissen van
Ad Somers Verhuur

Administratiekantoor Klijn

Albert Heijn Kaatsheuvel

Ambianze Bloem & Sfeer

Ampco Flashlight

Antonis Verhuur

Autobedrijf Pols

Bakker Mulder

Beauty Bar Kaatsheuvel

Beveja

Bijzonder Bruisend BV

BlueStar

Bouw & interieur Patrick Snoeren

BPG Jac Klijn

Bruna Kaatsheuvel

Condor

Corne de Rooij bouw en onderhoud

CV de Kliekskus

CV Mej me kar

De Haas Verhuur

Domino’s pizza Kaatsheuvel

Donselaar tenten

Euro Events

Expert Kaatsheuvel

GAAV-Brabant

Gebr. Vermeer Transport

Gemeente Loon op Zand

Gerard de Nijshof

Heart Safe

Jan Vis artiesten & Evenementen

Jeugdpret

Just Ink Tattooing

Logement De oude Kazerne

Mikz kinderopvang

Mitra Lips

MLK Scouting

MV. Concordia

Nieuwenhuijzen Totaal

Pa-Mu Verhuur

Pintip.nl

Richells kapsalon

Rode Kruis, afdeling de Langstraat

Rola brandbeveiliging BV

Schuman Verhuur

Slagerij Noorderveen

Sparkling Rainbow

SSK

Stage Rental Tilburg

Stam Aanhangwagens BV

Stichting 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand

Strings & Things

Stuc en Schilderbdrijf van de Wouw

Taxibedrijf van Wezel

The Local Gym

Tim-Group

Traimex - Laretso B.V.

Two Step & Marketing

VKR Team

Yets Colours



Colofon
Deze festivalkrant is een gratis uitgave van 

Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel welke in 

eigen beheer is samengesteld ter gelegenheid 

van de 36e editie van Pleinfestival Kaatsheuvel

Oplage: 65.000 exemplaren

Als bijlage bij lokale huisbladen

Druk: 

De Persgroep Nederland

Vormgeving:

Tal grafische vormgeving, Waalwijk

Verspreiding huis aan huis:  

De Moer, Dongen, Drunen, Elshout, Nieuwkuijk, 

’s-Gravenmoer, Kaatsheuvel, Loon op Zand, 

Sprang-Capelle, Udenhout, Vlijmen, Waalwijk, 

Waspik

Redactie & advertentieverkoop: 

Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel 

Verantwoording: 

Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel 

Postbus 203, 5170 AE Kaatsheuvel

E:  info@pleinfestivalkaatsheuvel.nl

W: www.pleinfestivalkaatsheuvel.nl

Woord van de voorzitter

Wat gaat een jaar toch snel!

In augustus vorig jaar zijn we begonnen met vergaderen en gedachten te 

delen over de wijze waarop wij in 2019 weer een aantrekkelijk programma 

zouden kunnen presenteren. Dan denk je nog: “We hebben nog maanden 

te gaan”, maar keer op keer word ik erdoor verrast hoe snel het allemaal 

gaat. Inmiddels staan we een paar dagen voor het begin van een volgend 

Pleinfestival! Verderop in deze krant kunt u lezen wat wij de inwoners van 

onze gemeente (en ver daarbuiten) dit jaar gratis aanbieden.

Het is ons gelukt om voor alle leeftijden, vier dagen lang een gevarieerd 

programma samen te stellen. Onze vrijwilligers zijn ongelooflijk creatief 

geweest en hebben heel wat websites, festivals en andere bronnen 

afgestruind. Ook bedenken onze coördinatoren met hun groepen zelf ook 

leuke, grappige, interessante en boeiende thema’s die ze graag willen 

uitvoeren. Bovendien hebben wij 750 jaar Loon op Zand mooi kunnen 

inpassen in ons programma, dit doen we samen met de vrijwilligers van 

deze stichting. 

Laat het Pleinfestival 2019 niet aan je voorbij gaan; het zou toch jammer zijn 

dat je de maandag na het festival niet kan meepraten over de gezelligheid, 

sfeer én alle festiviteiten?

Zonder sponsoren kunnen wij dit niet organiseren, de Efteling heeft ook dit 

jaar weer hun medewerking toegezegd aan ons mooie festival. Zij vinden 

het immers zeer belangrijk om betrokken te blijven bij de activiteiten die 

georganiseerd worden binnen de gemeente Loon op Zand, wij zijn hen dan 

ook zeer erkentelijk met zowel hun steun als van al die andere sponsoren.

Tenslotte wil ik alle vrijwilligers, de gemeente Loon op Zand en de Veilig-

heidsregio Midden- en West-Brabant bedanken 

voor hun inzet, samenwerking, adviezen en 

het meedenken bij de realisatie van ons 

Pleinfestival 2019.

Ik wens u de komende dagen, namens ons 

allemaal, een geweldig mooi Pleinfestival!

Joost van de Wouw

Voorzitter

Woord van de burgemeester

Welkom op het bruisende 
Anton Pieckplein! 

Al bijna vier decennia bruist het in het 

centrum van Kaatsheuvel tijdens het 

Pleinfestival. Een van de grootste 

evenementen in onze gemeente. Dit jaar 

gaat het in mei alweer voor de vierde keer 

los op het Anton Pieckplein. Zoals altijd zijn 

er voor iedereen beslist mooie momenten 

om het festival te bezoeken.

Vier dagen feest

Donderdag 23 mei start het festival met de Efteling Familiemiddag, waar 

kinderen zich helemaal kunnen uitleven tijdens een van de vele gratis 

workshops. De volgende dag doen onze ouderen dit nog eens dunnetjes 

over tijdens de Efteling Seniorenmiddag. Dit alles in samenwerking met d’n 

Heerlijkheid van 750 jaar Loon op Zand en de 

Heemkundekring. Natuurlijk gaan op zaterdag de voetjes weer van de vloer 

tijdens Pleinenergy en krijgt de dag een muzikale afsluiting met een vrolijke 

noot: het Meezingfestijn!  

Als hekkensluiter is er als vanouds het Braderiefestival. Gezellige kraampjes 

en muzikale optredens voor jong en oud geven ook dit festival weer een 

‘gouden randje’.  

Bedankt!

Ieder jaar weer is het Pleinfestival een daverend succes. 

Dat is alleen mogelijk dankzij de gulle sponsoren en de vele vrijwilligers. 

Graag bedank ik alle betrokkenen dan ook voor hun inzet en grenzeloze 

enthousiasme. Samen zetten jullie een topprestatie neer waar ik trots op 

kan zijn. 

Daarnaast bedank ik de horecaondernemers, marktkooplieden en 

evenementenorganisaties die bij dit prachtige evenement betrokken zijn.

Ik wens iedereen een supergezellig Pleinfestival 2019!

Hanne van Aart 

Burgemeester Loon op Zand

Pinnen mag, 
alcohol onder 18 niet

Ook bij het Pleinfestival is de afspraak: nix onder 

18. Personen tussen 18 en 25 jaar kunnen bij de 

leeftijdscontrole een bandje halen zodat zij zonder 

problemen bij de bar een alcoholische consumptie 

kunnen bestellen. Uiteraard dient daarbij een geldig 

en origineel legitimatiebewijs getoond te worden. 

Munten kunnen gekocht worden bij de kassa. 

Pinnen is hier mogelijk. De prijzen per munt 

zijn € 2,25 euro. Alle consumpties 1 munt.
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 www.irisvankleij.nl



DE Efteling familiemiddag wordt mede mogelijk gemaakt door: 
DE EFTELING

Volg ons

WWW.PleinfestivalKAATSHEUVEL.NL

DONDERDAG 23 MEI
Efteling Familiemiddag

     Efteling 
Familiemiddag

Op donderdagmiddag 23 mei vanaf 15.00 uur tijdens 
de familiemiddag zijn er weer diverse leuke activiteiten 
voor de kinderen! Bij binnenkomst in de tent krijgt elke 
jonge bezoeker tot 12 jaar een stempelkaart voor de 
gratis activiteiten en de lekkerste versnaperingen. Voor 
de allerkleinsten staan er een luchtkussen en een ballen-
bak, maar er is natuurlijk nog veel meer te doen...

Ballonnenclown Dico maakt vanuit een compact karretje in een 

handomdraai allerlei leuke balloncreaties: een aap in een palmboom, een vliegtuig, Donald 

Duck, een Minion, Mickey Mouse en tal van andere creaties zijn mogelijk. 

De Pannenkoeken-
bakker zorgt natuurlijk voor de 

lekkerste versnaperingen. Het pannenkoe-

kentheater verstrekt uit zijn busje pannen-

koeken die zijn gemaakt met biologisch 

meel, waarop alle kinderen zelf stroop, 

suiker of Nutella mogen smeren.

Yets Colours maakt met schmink een heel ander persoon van de bezoekers. 

Word je het liefst geschminkt als een prinses, een tijger of toch een eenhoorn? Het kan 

allemaal, dus kom gezellig langs! 

Multi Tosti Food Experience
Heb jij wel eens aan jouw lekkerste tosti óóit gedacht? Heb je 

er nog nooit één gemaakt? Dan ben je bij Multi Tosti aange-

komen op de perfecte all-inclusive reisbestemming. Op ons 

menu staat een reisbeleving rondom het maken van jouw 

lekkerste Multi Tosti. Proef allerlei kazen, diverse vleeswaren 

en (h)eerlijke groenten en fruit. Ook allerlei zoetigheden zijn 

aanwezig. Leef je uit en combineer zoals jij dat wilt. Je reis 

start op de Multi Tosti Foodmarket. Slenter langs de vele in-

grediënten en ontdek hoe jouw nieuwe combinaties smaken. 

Je mag de Multi Tosti maken zoals jij dat bedenkt! Jij bent per 

slot van rekening bij ons vandaag de baas!

Ons keuzemenu bestaat tijdens het Pleinfestival in Kaatsheu-

vel uit een Kinder Experience. Kinderen mogen gratis een 

allerlekkerste tosti komen maken. Óók de papa’s, mama’s, 

opa’s en oma’s kunnen natuurlijk een lekkerste tosti ooit 

komen maken. Of zij gaan naar de Multi Tosti Blikvanger (die 

staat op het evenemententerrein vlakbij de tent) en zoeken 

daar  één van al die lekkere Multi Tosti varianten uit. 

Voor aanvullende informatie kijkt u op www.multitosti.nl. 

Kleurwedstrijd
De Efteling heeft het mede mogelijk 

gemaakt dat er dit jaar weer een 

kleurwedstrijd gehouden wordt. De 

mooiste kleurplaten kunnen leuke 

prijzen winnen! De DJ van Efteling 

Kids Radio maakt de winnaars op 

zaterdagmiddag tijdens Pleinergy 

bekend. De kleurplaten zijn te 

vinden in de grote tent en na het 

kleuren in te leveren in de brieven-

bus die voorin de tent staat.

Kinderopvang Mikz 
vermaakt de kinderen met een ontdek-

kingsreis. De wereld is groot en er valt 

genoeg te ontdekken. Bij Mikz mag je zelf 

op onderzoek uit. Creëer je eigen weg en 

ga op reis over het parcours. Hoe ziet jouw 

wereld eruit? Hoe ga je eigenlijk op reis? Ga 

je op de fiets of liever met het vliegtuig? 

Dat mag je helemaal zelf weten. Dat mag 

je ook helemaal zelf maken. Niets is te gek, 

alles mag. Bij Mikz reis je over het parcours 

met je zelfgemaakte vervoer.

Wendy on Top maakt prachtige glitter-tattoos 

voor alle kinderen die er stoer en stralend bij willen lopen. 
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EEN BETOVERENDE EFTELING-THEATERSHOW
VOOR DE HELE FAMILIE! 

Reserveer je tickets via efteling.com/caro



De STRINGS & THINGS kick - off wordt mede mogelijk gemaakt door: 
STRINGS & THINGS

Volg ons

WWW.PleinfestivalKAATSHEUVEL.NL

        DONDERDAG 23 MEI - 19.45 UUR
Strings & Things Kick Off

Loterij t.b.v. Villa Pardoes met unieke hoofdprijs
Tijdens de Kick Off zal er een zeer speciale loterij plaatsvinden. Voor het laatste optereden worden er lootjes voor 

1 muntje verkocht om diverse prijzen te kunnen winnen. De hoofdprijs is een prachtige gitaar, beschikbaar gesteld 

door Strings & Things, die door alle optredende artiesten van de Kick off gesigneerd is. Echt een collectors item die 

normaal niet te koop is! De andere prijzen worden door Iris Tribute aangeboden. Aan het einde van de avond na 

het optreden van de laatste band zullen de prijzen verloot worden en de opbrengst van de loterij wordt geschonken 

aan Villa Pardoes doe-activiteiten. Mee doen dus!

100% Katoen 
100% Katoen is een coverband die Rock met een grote R speelt onder 

het motto “Vollen bak gassuh!”. 100% Katoen treedt sinds 2002 op en 

heeft al heel wat rock-kneiters en plezier uitgestrooid over het publiek 

van vele kroegen, festivals en feesten. De vijfmansformatie bestaat 

uit ervaren en enthousiaste muzikanten met een gemeenschappelijke 

liefde voor rock uit de jaren 70, 80 en 90. Het resultaat is een aanste-

kelijk en herkenbaar repertoire. Het plezier spat van het podium en 

dat werkt natuurlijk aanstekelijk op het publiek!

Publieksprijswinnaar Lay’s Angel
Lay’s Angels is een pop/rock-coverband van 5 topvrouwen en 1 heel gelukkige man. 

Met nummers van onder andere Anouk, Volbeat, Green Day, Adam Lambert maakt 

de band van elk optreden een feest. Het publiek heeft daarom unaniem besloten dat 

deze band de kick-off van het Pleinfestival mag gaan openen. 

De bezetting van Lay’s Angels bestaat uit Nicole van Riel (zang), Miranda Hoevenaar- 

Willemse (bas), Leander Roestenberg (drums), Cynthia Laros (gitaar), Manja Filarski 

(zang) en Nikky Bollen (gitaar).

Damage Control
Damage Control is een vijfkoppige rock-coverband uit Waalwijk, In 

een set van drie kwartier speelt de energieke band verschillende 

nummers uit hun brede rock-repertoire. Alles passeert de revu: van 

gouwe ouwe klassiekers tot de nieuwste scheurende gitaarpartijen, 

van Black Sabbath tot Foo 

Fighters, van Nothing But 

Thieves tot The Police en 

nog veel meer! Niks is 

te gek voor deze jonge 

band: er is voor ieder 

wat wils en je zingt ze 

allemaal mee. Aan een 

gebrek aan power zal het 

in ieder geval niet liggen!
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Poolsestraat 10-12   5171 DP Kaatsheuvel   Tel. 0416-272 614
info@akkaatsheuvel.nl   www.akkaatsheuvel.nl

www.akkaatsheuvel.nl

Poolsestraat 10-12
5171 DP Kaatsheuvel
Tel. 0416 - 272 614
info@akkaatsheuvel.nl

Volg ons op facebook
www.facebook.com/AkDeurEnInterieur

BRUYNZEEL INDUSTRIEEL
Creëer een stijlvolle, moderne en industriële look in huis met zwarte, metalen deuren van 

Bruynzeel. Bruynzeel Industrieel is verkrijgbaar als draaideur, taatsdeur, schuifdeur en 
zweefdeurkast. Naast  De deuren worden volledig op maat gemaakt.

Bezoek onze showroom en laat u verrassen door de mogelijkheden.

VOLOP LAMINAAT OP VOORRAAD
Met meer dan 45 soorten laminaat op voorraad  

is AK één van de grootste aanbieders in de regio.  
Van budget vloeren tot exclusief laminaat voor ieder interieur.

Dus bent u op zoek naar een nieuwe laminaatvloer? 
Stap dan snel bij ons binnen! We helpen u graag verder!

KORTINGEN TOT WEL 33%

Nieuw in onze showroom:

Enkele prijsvoorbeelden:

Laminaat 6mm Noordkaap eiken
- vlak (zonder V-groef)

van e9,95  voor e6,95  per m2.

Laminaat 8mm Nature oak 
- 4-zijdige V-groef

- brede plank (24,4 cm)
van e20,95 voor e14,95 per m2

U kunt uw vloer ook vakkundig 

door ons laten inmeten en plaatsen.

Creëer een stijlvolle, moderne en industriële look in huis met zwarte, metalen deuren 
van Bruynzeel. Bruynzeel Industrieel is verkrijgbaar als draaideur, taatsdeur, schuifdeur 

en zweefdeurkast. Naast deze opstellingen is er ook nog keuze uit verschillende soorten 
glas en eventuele grepen. De deuren en wanden worden volledig op maat gemaakt.

Olie verversen Glasservice Lichtservice

Energieservice Accuservice Bandenservice

Remservice Autoinspectie Uitlaatservice

Wij doen alles voor  uw auto

Belgiestraat 6A
5171 PN  Kaatsheuvel
T 0416-54 01 50
info@autobedrijfjanwellens.nl 

www.boschcarservicekaatsheuvel.nl
 www.autobedrijfjanwellens.nl
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DE Efteling SENIORENmiddag wordt mede mogelijk gemaakt door: 
DE EFTELING en vele anderen die de bingo mogelijk gemaakt hebben

Volg ons

WWW.PleinfestivalKAATSHEUVEL.NL

VRIJDAG 24 MEI
Efteling Seniorenmiddag

Efteling 
Seniorenmiddag
Na het grote succes van 2018, en op veler verzoek om deze activiteit 

te herhalen, zal er in 2019 op vrijdagmiddag 24 mei vanaf 12.30 uur 

wederom een Efteling Seniorenmiddag met bingo worden georganiseerd. 

Een leuke middag met vele bingoprijzen maar ook met volop muziek en 

andere activiteiten. Na de eerste 3 bingo rondes zal er een pauze zijn 

met live muziek op het podium zodat alle gasten even kunnen ontspan-

nen. Na afloop van de laatste rondes zal er wederom entertainment zijn 

en ook weer de gezellige mogelijkheid voor een hapje en/of drankje. En 

tussen dit alles door zal de hilarische Jan Demmers wederom voor bingo 

controles, live interviews, backstage reportages & andere ongein gaan 

zorgen. Door de sponsoring/medewerking van o.a. de Efteling, Heem-

kundekring De Ketsheuvel en diverse winkeliers is deze middag wederom 

gratis toegankelijk en krijgt iedereen tevens een kopje koffie of thee met 

iets lekkers aangeboden. 

Dankbaar

Deze middag is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om je moeder, 

vader, oma, opa, tante, oom of wie dan ook die in een bejaardenhuis 

of verzorgingstehuis zit, eens mee uit te nemen en een super mooie 

middag te geven. Of ze wonen nog op zichzelf maar zijn graag wat meer 

onder de mensen. Kom met ze mee naar onze Efteling Seniorenmiddag, 

ze zullen het waarderen!

Alle benodigde info:

Bingoboekjes (6 rondes) zijn te koop voor 5 euro en de gehele opbrengst 

zal aan een lokaal goed doel worden geschonken. Wil je zelf meedoen of 

wil je iemand een leuk middagje uit gunnen, reserveer dan snel. Dit kan 

via het contactformulier op onze website www.pleinfestivalkaatsheuvel.nl 

waarbij de keuze ‘reserveren bingoboekjes’ kan worden gekozen. Een mail 

sturen naar info@pleinfestivalkaatsheuvel.nl is ook mogelijk. Reserveren is 

noodzakelijk i.v.m. de zitplaatsen die we in gereedheid mogen brengen en 

natuurlijk mogen eventuele begeleiders, familieleden of vrienden ook deel-

nemen aan de bingo. De tent gaat om 12.30 uur open, om 13.00 uur zal de 

bingo starten en we hopen de middag rond 17.00 uur te sluiten. 

Pleinfestival maakt 
“750 jaar” ook mee!
In 2019 vieren de inwoners en ondernemers 
in de gemeente Loon op Zand groot feest. Het 
feest van “750 jaar Heerlijkheid/Gemeente 
Loon op Zand”. Dit zullen we ook uitgebreid 
vieren tijdens het Pleinfestival van 23 tot en 
met 26 mei. Op allerlei manieren zult u dit 
merken in het festivalprogramma van Plein-
festival 2019.

Efteling Seniorenmiddag
Tijdens de Efteling Seniorenmiddag op vrijdagmiddag 24 mei verzorgt 

de Stichting 750 Jaar een passende versnapering bij de koffie en thee. In 

750-sfeer werken landjonkers en jonkvrouwen mee in de bediening en 

verzorgen we in samenwerking met Heemkundekring De Ketsheuvel een 

deel van het middagprogramma met muziek, beelden en voordrachten in stijl.

Coffin Dodgers
Tijdens de Efteling Seniorenmiddag is er natuurlijk ook weer voor live muziek 

gezorgd en dit jaar is het de eer aan de band Coffin Dodgers van zanger Peter 

Maunder. Na jaren in Engeland te hebben gespeeld, werd hij eenmaal terug in 

Nederland in de jaren ‘90 gevraagd om o.a. op te treden op het Countryfestival 

in Zevenbergen. Door overal op te treden en te jammen ontmoet je veel andere 

muzikanten en zo kwam Peter ongeveer 6 jaar geleden Henk Romijnsen tegen. Het 

klikte en ze besloten samen te gaan optreden. In de tijd daarna kwamen de andere 

mannen Norbert, Jan en Marco bij de band en waren ze in 2017 eindelijk compleet. 

Inmiddels spelen ze blues, country & rock muziek van artiesten zoals Willy Nelson, 

Johnny Cash, The Eagles & Elvis.  Gegarandeerd een middag vol herkenbare muziek 

dus!
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VRIJDAG 24 MEI
Pleinparty

Qmusic The Party: 
Hoe Fouter, Hoe Beter!
In 2017 begonnen we op de Pleinparty met de Qmusic 
drive in show incl. het Foute Uur. De pleintent stond op 
z’n kop dus in 2018 hadden we de GEHELE FOUTE PARTY. 
De bezoekers in onze uitpuilende Pleintent lieten zien 
hoe feesten echt moest en iedereen was laaiend en-
thousiast over de, wederom, super geslaagde avond. 
Om gehoor te geven aan alle positieve reacties en de  
vele verzoeken van onze trouwe bezoekers, kunnen we 
bijna niet anders dan voor de Pleinparty op de vrijdag-
avond van 20 tot 24 uur wederom de Q-MUSIC FOUTE 
PARTY te boeken. Maar we zouden het Pleinfestival niet 
zijn als we niet wat extra’s zouden doen voor jullie. Dus 
naast deze show ook nog een fantastisch live-optreden 
van de Party Animals, dé sensatie uit de jaren 90! Op 
voorhand dus weer een fantastisch feest in de Pleintent 
te Kaatsheuvel en natuurlijk is het ook hiervoor gratis 
toegang! Feesten jullie met ons mee? Kom dan zeker 
FOUT GEKLEED en maak kans op prijzen! De FOUTST GEKLEDE 
PERSOON M/V WINT 10 MUNTJES! Ready to party???

Qmusic the Party - 4 uur Fout
Al die liedjes die zo fout zijn dat ze eigenlijk super goed zijn. Of 

die echte super hits uit die lang vervlogen tijden, toen muziek nog 

echt muziek was. En het mooie is; iedereen kent ze en zingt ze 

mee. Zelfs diegenen die toen nog niet geboren waren. Dus…..

dansen, feesten en (her)beleven van al die allergrootste Foute Hits. 

ABBA, Captain Jack, Barbie Girl, Why tell me why, Venga Boys, 

Y-M-C-A, Europe, MC Hammer en nog zoveel meer! We gooien er 

nog een paar bakken confetti overheen, zetten echte Q-DJ’s op het 

podium, delen goodies uit, vragen om alle handjes in de lucht en 

zingen met z’n allen uit volle borst mee… Qmusic Foute Party: alles 

100% Fout dus “Dancing Queens & Boys” want “Ich bin wie du”!!!

KOM 
FOUT GEKLE

ED!
 

 DE FOUTST 

GEKLEDE PER
SOON M/V 

WINT 10 MUNTJES!

Party Animals
In 1995 vond het eerste Nederlandse live optreden van de Party Animals plaats en een 

stormachtige periode volgde met drie nummer 1 singles (Have you ever been mellow, 

Hava Naquila & Aquarius), vele top tien hits, clips en albums. Nu, ruim 20 jaar later en 

meer dan 1000 optredens verder, lijkt het of er niets is veranderd. Nog steeds rijden de 

Party Animals in hun luxe tourbus het hele land door met hun knallende show en heb-

ben ze de harten van een totaal nieuwe generatie feestbeesten veroverd! Maar er is wel 

degelijk wat veranderd; kleding en uiterlijk zijn van nu en niet van toen en ook de bezet-

ting is met zijn tijd meegegaan . De Party Animals klassiekers worden tegenwoordig door 

dj’s ingemixed met Nederlandstalige meezingers, billenschuddende R&B hits of komische 

skihut. Het nog steeds razende succes van de Party Animals is geheel te danken aan de 

energieke show, de trouwe fans en de enthousiaste feestlokaties en feestorganisaties die 

de groep maar blijven boeken. 

Gegarandeerd dan ook dat niemand 

stil kan blijven staan tijdens hun 

live-optreden in onze Pleintent!
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PLEINERGY wordt mede mogelijk gemaakt door: 
750 JAAR HEERLIJKHEID

Volg ons
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ZATERDAG 25 MEI - 13.00 uur
Pleinergy

Pleinergy
De zaterdagmiddag van het Pleinfestival is 

zoals vanouds weer bestemd voor de 

kinderen, maar tijdens Pleinergy is er ook volop Middeleeuwse actie! De 

kinderen mogen verkleed komen en zo hebben we, met ondersteuning 

van 750 jaar Heerlijkheid/Gemeente Loon op Zand, een heus kasteel 

waarop naar hartenlust kan worden gespeeld, gesprongen en geklommen! Daar-

naast is er ook een leuk middeleeuws steekspel waaraan de 

kinderen kunnen deelnemen en er zijn mooie maskers voor de jonkvrouwen en 

ridders om te versieren. Er staat zelfs een middeleeuwse Photobooth, waar de kids 

een leuke foto kunnen laten maken tegen een mooie achtergrond: een mooi 

aandenken aan een fantastische en bijzondere middeleeuwse middag! Wij nodigen 

alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar uit voor een hele fijne en bijzondere 

middag! Maak het mee!

Family Fit Healthcenter
Binnen Familyfit Healthcenter zijn er diverse sportactiviteiten te beleven. 

Een van die activiteiten is het volgen van Les Mills groepslessen waar-

bij voor ieder wat wils aanwezig is! Van pure kracht en controle tijdens 

een BODYPUMP en CXWORX les naar cardio tijdens een GRIT STRENGTH 

of BODYCOMBAT. Of houd je meer van pilates en yoga zoals bij BODY-

BALANCE? Daarnaast wordt er ook regelmatig het dak eraf gedanst 

tijdens een SH’BAM les! Les Mills BARRE is de nieuwste aanwinst op 

het rooster: Een fitness workout gebaseerd op bewegingen uit Klassiek 

Ballet. Naast de Les Mills groepslessen kun je bij Familyfit ook terecht 

om te trainen op de Milon Cirkel. Benieuwd wat we laten zien? Kom dan 

kijken op 25 mei om 13:20 uur! 

Eerste Judoclub 
Kaatsheuvel
Tijdens het pleinfestival op zaterdag 

25 mei, is Eerste Judoclub Kaatsheuvel 

aanwezig met een echte judomat. 

Naast een demonstratie van de eigen 

leden, is iedereen de hele middag 

welkom om op de mat te stappen en mee te doen met de verschillende workshops.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen bij de vereniging terecht voor jiujitsu. Judo wordt al 

aangeboden vanaf 5 jaar. In de lessen staan plezier, respect en sportiviteit centraal.  

Een belangrijk onderdeel van de sport is het op de juiste manier leren vallen dmv 

gediplomeerde docenten. Een belangrijke vaardigheid die niet alleen op de mat, 

maar ook in het dagelijks leven goed van pas kan komen.

Naast de lessen worden er ook veel activiteiten georganiseerd. Soms zijn dat sport 

gerelateerde activiteiten, zoals een judo4daagse, maar de leden gaan ook regelmatig 

gezamenlijk een dagje weg of zelfs een paar dagen op kamp.

Heb je interesse om een proefles te volgen, neem dan contact op via info@judo-

club-kaatsheuvel.nl of kijk eens op www.judoclub-kaatsheuvel.nl. Wij hopen jullie 

allemaal tijdens het pleinfestival te zien, of bij ons op de mat in de nieuwe Werft.

Astir Dance Art & Kadance
Astir Dance Art is een vaste, graag geziene partij op het Pleinfestival. 

Wij laten op zaterdag 25 mei 2019 verschillende variaties in dansstijlen 

zien tussen 14.10 en 14.40 uur. Van wedstrijddansgroepen, tot amateur-

groepen die puur voor hun plezier dansen.

Kom jij op 25 mei een kijkje nemen en ben je daarna helemaal enthou-

siast? Dan nodig ik je graag uit voor een gratis proefles naar keuze!

Kadance is een jaar geleden opgestart en staat nu al te swingen! We 

geven les in tal van dansstijlen, voor jong en oud: peuter-kleuterdans, 

klassiek ballet, jazzdance, moderne dans, hiphop, breakdance en 

pilates. Het Kadance-team wil iedereen inspireren om te gaan dan-

sen, want iedereen kan het en je bent nooit te oud óf te jong om te 

dansen! Tijdens het Pleinfestival laten we 

zien hoe bevlogen onze dansers zijn. We 

demonstreren zowel klassiek, jazz, modern

als hiphop en breakdance; iedereen telt en

iedereen danst vrolijk mee!   Foto: Reclamefotostudio Image&Motion

Efteling 
Kids Radio
Wij zijn het enige landelijke radiostation speciaal voor kinderen. Bij ons hoor je de grootste 

hits van nu, leuke Efteling-muziek en sprookjes. Maar we houden je ook op de hoogte van alle 

nieuwtjes uit de Efteling. Je kunt naar ons luisteren via de kabel, via de TV, op internet of via 

onze app
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info@talgv.nl   www.talgv.nl  

Nieuwstraat 2E   Waalwijk   T 06 38 82 49 39 

Ontdek
jouw

wereld
met Mikz!

Met in Kaatsheuvel: *Kindcentrum BuitenGewoon *BSO de Touwladder *BSO en PSZ De Rode Loper 
Eigenwijze kinderopvang voor kinderen van 0-13

ontwerp   reclame   drukwerk   familiedrukwerk



MEEZINGFESTIJN wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Tinello keuken & INTERIEUR
Volg ons
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ZATERDAG 25 MEI
Tinello Meezingfestijn 

Van Eigen Bodem XL: één set vol gas, 
adrenaline, gelal, feest en plezier-zweet!
Bij het Meezingfestijn van het Pleinfestival Kaatsheuvel hebben we 

eigenlijk één ongeschreven regel; we laten artiesten nooit het jaar erop 

direct weer terugkomen. Maar nu, na al die jaren, zijn we gezwicht voor 

al die smeekbedes en hebben we unaniem besloten dat we die regel 

gaan breken. Want wat hebben ze in 2018 het Meezingfestijn legendarisch 

afgesloten!!! Er was geen bezoeker die nog stil kon staan en elk lied werd 

met luid gejuich ontvangen om daarna uit volle kracht meegezongen te 

worden. Idd, om dé Nederpop coverband Van Eigen Bodem kunnen we 

simpelweg gewoon niet heen en natuurlijk brengen ze de blazerssectie 

ook weer mee om er een XL-feest van te maken. Bløf, Marco Borsato, 

Kane, Nielson, Doe Maar, Armin van Buuren, Guus Meeuwis en André Ha-

zes…de klassiekers van toen en de hits van nu: alles kan zolang het maar 

van eigen bodem is! Zingen, dansen en springen; we zien jullie graag weer 

genieten tijdens dit hyperactief optreden dat zelfs deels opgenomen gaat 

worden voor hun nieuwe 2019-promo! Dit wordt weer een fantastische 

afsluiter van het Tinello Meezingfestijn!

Van springen met 
de PartyFriex tot 
meezingen met 
Tino Martin!
Zaterdagavond, meezingavond! Op het populaire 
Tinello Meezingfestijn hebben we dit jaar echt 
voor iedereen wat te feesten. Allerlei Neder-
landstalige artiesten, zowel lokaal, regionaal 
als landelijk bekend, komen Kaatsheuvel laten 
schudden op haar 750-jarige grondvesten. 

Levensliederen, meezingers, carnaval, neder-
rock, populair maar ook complete chaos; het is 
deze avond allemaal ingepland voor jullie! We 
trappen af met onze lokale sterren Joris van Lier 
& Bram Echtold. 
Daarna is het nog meer genieten met Rob Grijs-
bach, Tino Martin, PartyFriex en natuurlijk onze 
helden van Van Eigen Bodem in XL-bezetting! 
Maar ook Nederlandstalige feestrap met Def 
Rhymz is tussendoor aanwezig; dit op veler 
verzoek van de 30-ers en 40-ers die ook altijd 
in grote getale aanwezig zijn. Zo blijven we het 
Meezingfestijn ontwikkelen! En tussen dit alles 
zijn natuurlijk ook weer de vertrouwde gezich-
ten van Sjoerd Dijkstra & Eric Dankers present 
die de enorme uitdaging hebben om deze 
avond in goede banen te leiden en alles losjes 
aan elkaar te kletsen. 

De Pleintent voor deze gratis toegankelijke 
zaterdag avond gaat open om 19:00 en de 
muziek zal stoppen om 24:00 uur. Dus kom op 
tijd en verzeker jezelf van een plek in de tent 
want we starten vroeg dit jaar!

Programma Meezingfestijn 2019 
19.45-20.00  Joris van Lier

20.00-20.15  Bram Bechtold

20.20-20.50  Rob Grijsbach

21.00-21.30  Tino Martin

21.40-22.15  Def Rhymz

22.20-22.50 PartyFriex

23.00-24.00  Van Eigen Bodem XL

(tijden onder voorbehoud van wijzigingen)
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Liever een feestje in eigen tuin? Begin 

dan bij Jac Klijn. Onze prachtige tuin-

tegelcollectie is een goede basis voor 

elke tuin. Om nog vele jaren te genieten.

PLEINFEEST IN UW EIGEN TUIN?
BEGIN VOORDELIG BIJ JAC KLIJN!

Amerikastraat 18 | 5171 PL Kaatsheuvel
T 0416 280 055 | F 0416 278 645 | info@jac-klijn.nl

WWW.JAC-KLIJN.NL



PartyfrieX
Het Brabantse duo Tom en Bart zetten elk café en 

feesttent op z’n kop met krakers zoals “Elke keer 

het  zelfde” en “ Ik moet zuipen”. Café eigenaar 

Tom pakte achter de bar regelmatig de microfoon 

en hiermee kwam het idee om samen met Bart 

een carnavalsliedje uit te brengen. “Allemaal voor 

jou” werd direct een knaller.’ Hun single “Ik Moet 

Zuipen” breekt alle records en wordt o.a. beloond met een Buma.NL Award voor beste 

single. Zo stonden ze 2 maanden geleden nog op het Snollebollekes feest in een volle 

Gelredome en nu dus in ons eigen Pleintent-café.

MEEZINGFESTIJN wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Tinello keuken & INTERIEUR
Volg ons

WWW.PleinfestivalKAATSHEUVEL.NL

ZATERDAG 25 MEI
Tinello Meezingfestijn 

Rob Grijsbach
Wie kent hem niet; een echte Kaatsheuvelnaar die ook nog eens fantastisch kan zingen.

Zo’n uniek exemplaar die we graag weer uitnodigen op ons festival. We worden er tenslotte altijd heel blij van om 

deze dorpsgenoot zo in het voetlicht te zetten. Niet meezingen met zijn optreden is gewoon niet mogelijk; zijn songs 

zijn o.a. in de sfeer van Andre Hazes maar natuurlijk ook eigen werk. Wereldberoemd in Kaatsheuvel en verre 

omstreken en dat gaat hij jullie weer laten zien en horen!

Lokale opwarmers, Bram & Joris!
Wat als een grapje voor Bram Bechtold begon door op het podium geduwd te worden, is werkelijkheid 

geworden. Zijn eerste single “Gezelligheid” trekt hij dan ook in een rechte lijn door naar allerlei verschillende 

festivals in Brabant waarvan nu dus het Pleinfestival er ook 1 van is. Joris van Lier uit Loon op Zand oefent 

al jaren zijn grootste hobby uit; “entertainen en zingen”. Ondertussen is hij dan ook al plaatselijk beroemd 

met z’n nummer “Fisje” en komt hij samen met Bram als opwarmers de sfeer gelijk erin gooien.

Def Rhymz
Voor het eerst op het Pleinfestival hebben we de feest/

schreeuw/chaos/hyper-rap van Def Rhymz. Deze Su-

rinaams Nederlandse rapper en chefkok scoorde rond 

2000 nummer 1 hits met “Doekoe en “Puf/schudden”. 

Inmiddels is hij zelfs al tweemaal onderscheiden met een 

TMF Award en heeft hij in 2018 nog 2 nieuwe nummers 

(“Punta Woi” en “Blanke dingen doen”) uitgebracht die 

veelbelovend zijn ontvangen. Stilstaan tijdens zijn optre-

den is echt geen optie. Aanstekelijk, vol humor en vooral 

gezellig omschrijft zijn optreden. We zijn ervan overtuigd 

dat dit tijdens het Meezingfestijn nog in een overtref-

fende trap zal gebeuren, p naar het dak van de Pleintent 

dus! 

Tino Martin
Als een komeet om-

schrijft de carrière van 

Tino Martin het best. Als 

18 jarige is Tino finalist 

van Henny Huismans 

Soundmixshow show 

met een nummer van 

Rene Froger. In de jaren 

daarna treedt Tino 

veel op in binnen en 

buitenland met covers 

van vele artiesten. In 

2009 staat hij zelfs in 

een uitverkocht Concertgebouw met live orkest en de lovende 

kritieken in de landelijke pers geven hem een enorme boost. 

Vanaf 2013/2014 breekt hij door met eigen nummers als “De 

gevierde man” en “Jij liet mij vallen”. Tino wordt daaropvol-

gend in een korte periode heel veel bekeken en gestreamd 

via YouTube en Spotify; de nieuwe manier om stilletjes heel 

erg beroemd te worden.

Er volgen dan ook snel 2 Edison popprijzen voor eigen werk. 

In 2017 en 2018 staat Tino zelfs voor 17.000 man in een uit-

verkocht Ziggo-dome en op 8 juni 2019 geeft Tino een concert 

in het Olympisch stadion in Amsterdam. Om op te warmen 

komt hij met plezier naar ons Pleinfestival waar wij eigenlijk 

best wel een beetje heel erg trots op zijn.
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Jan van der Velden
Meesterschoenmaker

Schoen- en sleutelservice
Hoofdstraat 93  -  5171 DK Kaatsheuvel

Telefoon 0416-28 39 94
het sleutelgeheim van de schoenmaker

cafeMMMMMMMMMMMMMMMMatch
antel
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Braderiefestival

Het braderiefestival; de afsluiter van 
4 dagen feest met voor ieder wat wils!

De afsluiting van het Pleinfestival Kaatsheuvel is toch echt wel het populaire braderiefestival in het 
gehele centrum van Kaatsheuvel. Voor vele personen dan ook het hoogtepunt van 4 dagen feest. 
Vele marktkramen door heel het centrum, lokale winkeliers met speciale acties, een modeshow in 
de Hoofdstraat, straatentertainment zoals de Verrasser en de mobiele DJ Spinkit, spectaculaire attrac-
ties zoals dit jaar de 11 meter hoge Spider toren, de altijd gezellige kermis op het Anton Pieckplein, 
een spectaculair muzikaal spektakel met 2 topbands in de Pleintent vanaf 15 uur, genoeg te eten en 
te drinken en nog veel meer. Er is dus van alles te zien, te proeven & te beleven!  En ook deze dag is 
door de inzet van ruim 120 vrijwilligers en talloze sponsoren weer geheel gratis toegankelijk en dat is 
tegenwoordig wel heel uniek. Waar ons dorp groot in kan zijn is toch wel iets waar we met z’n allen 
trots op mogen zijn. 

Braderie
Op zondag pakken we sa-

men met Heemkundekring 

De Ketsheuvel uit tijdens de 

Braderie van het Pleinfesti-

val 2019. Daarin kijken 

we terug op een belangrijke 

“industrie” in de middeleeu-

wen. 

Natuurlijk weten we nog 

best veel van de schoen- 

en lederindustrie en van 

een ambacht als stoelen-

matten, maar van de ver-

veenderij? Wat weten we 

van turfsteken, anders dan 

carnaval (Turfsterkerslaand)? 

Turf (veen) is in onze geschiedenis heel belangrijk geweest. Een groot 

deel van onze gemeente lag onder een metersdik pakket veen. Dat is 

“gewonnen” in de verveenderij en is als “turven” verscheept  naar de 

steden om daar als brandstof in de kachels te dienen. Het “turfsteken” 

bracht veel werk en trok dus veel nieuwe arbeidskrachten en gezinnen 

naar – toen nog – de heerlijkheid. 

Lang geleden en minder bekend, maar daar gaan we tijdens de braderie 

van het Pleinfestival verandering in brengen. Maak het mee !

Modeshow in Centrum Kaatsheuvel
De nieuwste en leukste zomermode van vooruitstrevende modezaken 

uit Kaatsheuvel wordt ook dit jaar weer gepresenteerd tijdens het 

Pleinfestival. Zondagmiddag staat de catwalk weer opgesteld voor de 

grote kerk tijdens de braderie. Het wordt absoluut the place to be!

4 presentaties

Op de catwalk in de Hoofdstraat worden 4 sprankelende modepresen-

taties gegeven om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Tussendoor kunt 

u zich laten verrassen door De Verrasser – een entertainer, waarover u 

nog lang zult napraten. Tot zondagmiddag!

Nieuwe zomermode maakt je blij.  Een leuke mode-finale op de catwalk.

Daar kom je op af!

BRADERIE wordt mede mogelijk gemaakt door: 

SHOPPEN IN KAATSHEUVEL
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Straattheater rondom 
Catwalk modeshows
Op en rond de Catwalk voor de grote kerk waar de 

nieuwste en leukste zomermode gepresenteerd 

wordt, hebben we volop vertier in de vorm van 

straattheater staan. In de pauze tussen de mode-

shows hebben we voor de kids een professionele 

ballonenclown die in een handomdraai de meest 

fantastische creaties in elkaar blaast en knutselt. 

Maar ook De Verrasser is present!  Deze ‘Verras-

ser’ verrast, zoals de naam al doet vermoeden, 

de mensen. Van ‘mystery shoppen’, spelletjes, 

cadeautjes, traktaties tot een goocheltruc. U kunt 

het zo gek niet bedenken en zult er nog lang over 

napraten.

Spinkit – Moved by Music!
Loop je over de braderie en zie je ineens mensen dansen op heerlijk relaxte 

muziek? Dan is de kans groot dat je DJ Marcel Fokker met zijn hippe mobiele 

DJ booth bent tegen gekomen. Over het gehele braderie terrein loopt hij rond; 

van ruimte naar ruimte. Hij staat altijd op de juiste plek, past zich aan en tovert 

de mooiste tonen de lucht in. 

DJ Marcel Fokker is een zeer ervaren vermaker in elke denkbare omgeving en 

voor elk publiek. Op speciaal verzoek kan hij ook zijn zangkwaliteiten etaleren, 

vraag hem dit dus zeker als je hem tegenkomt.

Spidertoren 
XXL
Ieeeeeeks!!! Speciaal voor 

de jeugdige durfals zetten 

we op het braderiefestival 

deze 11 meter hoge 

mega-spider-toren neer 

bij de ingang van de 

Pleintent. 

Bij deze mobiele klim-

attractie kan je door een 

web van banden naar een 

hoogte van ruim 10 meter 

klimmen. 

De veiligheidsnetten zor-

gen ervoor dat iedereen 

er op een veilige manier 

in kan klauteren. Maar 

natuurlijk mogen de vol-

wassenen ook even als ze 

het durven... Durf jij? 

Daag dan nu vast diegene 

uit die met je mee moet!

Volg ons
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Al bijna 30 jaar De Kromme Noten op Pleinfestival
Natuurlijk zijn De Kromme Noten weer van de partij en zullen ze dit jaar wederom tijdens de braderie 

op steeds wisselende plaatsen voor muzikaal entertainment zorgen. “Spelen tijdens het Pleinfestival is 

altijd een feest. Een dankbaar publiek en een puike organisatie. Het blijft voor ons een mooi podium 

om voor eigen Kaatsheuvels publiek op te treden”, zegt organisatorisch leider Maurice van Overbeek.
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Tony & the Smokers; 
Kaatsheuvelse ambacht op 
het Schoenlapperspleintje!
Wat krijg je als 1.100 kg staal, ruim 150 uur werk, heel veel harts-

tocht, een uit de hand gelopen hobby, weken van research op 

YouTube en een echte carnivor (die in het ware leven een tech-

nisch engineer is) bij elkaar op het vuur gooit? Dan krijg je een 

monster van een Reverse Smoker waar iedereen jaloers op is. 

Gooi er dan nog een paar echte maten bij en je krijgt het plaatje 

compleet: Tony & the Smokers! 

Eiken- en beukenhout opstoken, 10 graden verschil tussen de 

linker en rechter kamer, een temperatuur van ongeveer 100 tot 

120 graden, stukken vlees van 3 kilo en dan nog 9 tot 12 uur 

garen in The Smoker. Een uit de hand gelopen hobby van hard 

werken, lekker eten bereiden, veel plezier maken, iedereen laten 

genieten van echte Pulled Pork en na afloop met de Smokers nog 

een biertje drinken. 

Op de zondag staat deze attractie op het Schoenlapperspleintje. 

Komen jullie kijken naar deze hard werkende hobbyisten, vragen 

aan ze stellen over die machtige machine maar vooral om die 

echte Pulled Pork te proeven? Beter gaat het echt niet worden! Of 

toch wel……..want Smoker Diederik gaat op zondagmiddag op het 

pleintje voor extra sfeer zorgen door relaxte muziek met echte 

vinyl voor jullie te draaien. Tony & the Smokers met DJ Diederik;  

het Schoenlapperspleintje is ‘the place to be’ op het braderieterrein!

Ruizzz
Ruizzz is een fantastische Neder-

landstalige coverband waarbij de 

opvallende zanger en frontman 

Jeroen van der Velden als geen 

ander ieder publiek voor zich weet 

te winnen. De band speelt vrijwel alle betere nummers uit de Nederlands-

talige popgeschiedenis, alles met een eigen tintje en zeker herkenbaar voor 

het publiek. Verwacht dan ook nummers van De Dijk, Marco Borsato, Doe 

Maar, Acda en de Munnik, Andre Hazes, Raymond van het Groenewoud en 

vele anderen. Meezingers, ballads en rockcovers; één en al gezelligheid in 

een mix van topkwaliteit om de show compleet te maken. Deze 5 mans 

formatie staat 100% garant voor sfeer en een relaxt zondagmiddag gevoel; 

niet voor niets dat ze al verschillende malen in de voorprogramma’s van 

oa De Dijk, Pater Moeskroen, Peter Koelewijn en Nick & Simon hebben ge-

staan. Maar hun hoogtepunt komt op zondagmiddag 26 mei in de Pleintent 

op het Anton Pieckplein en we verwachten dat jullie er allemaal bij zijn!

Ruizzz & Lost InSanity:    
 2 bands, 1 megashow!

Na het enorme succes van de afgelopen 3 jaar, konden we 
natuurlijk niet anders dan op de zondagmiddag wederom 
2 topbands te programmeren die om en om gaan spelen 
maar ook samen het dak eraf gaan blazen. Vanaf 15 uur 
gaan we knallen in de Pleintent met deze keer DE Neder-
landstalige coverband Ruizzz en de “Female Fronted Rock-
band” Lost InSanity! Dat wordt dus ruim 3 uur lang dan-
sen, genieten, brullen, knallen en meezingen met al dat 
spektakel in ons tent-café. Rock, pop, ballads en duetten, 
zowel in het Nederlands als in het Engels, alles komt 
voorbij om het jullie weer naar de zin te maken. 
1 podium, 2 bands, 11 rasmuzikanten; dit wordt wederom 
legendarisch! Kom dus zeker genieten en afsluiten op het 
Anton Pieckplein met een hapje en een drankje onder het 
genot van deze bijzondere band-combi want deze bands 
zullen met z’n allen tegelijk op het podium ook nog iets 
langer doorgaan als de braderie al afgelopen is! 
Tot zondagmiddag 15 uur!

Lost InSanity
Lost InSanity is een fantastische rock band, normaal bestaande uit 2 echte rock-ladies en 2 

rock-guys, die alle catchy rock songs (met een knipoog naar de jaren 80) de tent in zullen 

slingeren. Officieel zijn ze rond 2000 begonnen als een meidengroep maar nog steeds 

voeren Peggy Smits en Patricia van Dongen de boventoon, dat de rolverdeling dus maar 

even duidelijk is… De mix van eigen nummers en perfect gespeelde covers werpt inmiddels 

duidelijk z’n vruchten af. Ze spelen namelijk al jaren op grote podia en festivals zoals Pinkpop, 

013, Melkweg, Tivoli, Top 100 Made enz. Ook internationaal op festival zoals in België, Duits-

land, Zwitserland en Italië  zijn ze gewild. We zijn dan ook super blij en trots dat ze enthou-

siast reageerden voor een optreden op ons Pleinfestival. En speciaal voor ons wordt de band 

uitgebreid met piano en saxofoon om er een nog grotere show van te maken. Mrs. Rock & 

Roll en gitariste Peggy zijn op zichzelf al bijzondere verschijningen maar aangevuld met 4 

mannen en een boel speciale effecten wordt het 

helemaal een spektakel. 

Nieuwsgierig? Kom dan 

zeker naar de Pleintent 

en laat je positief verrassen!



Pleinfestival Kaatsheuvel 2019 - vier dagen feest!

aldi.nl

OVENVERS 
GEBAKKEN 
BROOD DE HELE 

DAG DOOR

Openingstijden:
Ma. t/m Vr. 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Zondag 10.00 - 17.00 uur

Allerlei versgebakken broden en broodjes. Knapperig brood, 
vers uit de oven, de hele dag door gebakken door speciaal 
opgeleide medewerkers en uiteraard voor een ALDI-prijs!

Jan de Rooijstraat 15A, Kaatsheuvel



Alles op een rijtje:

In 2019 hebben we een druk programma. Om het zo overzichtelijk 

mogelijk te maken zetten we hier nog eens alles kort op een rijtje:

Donderdag 23 mei
vanaf 15:00 uur FAMILIEMIDDAG

(o.a. Multi tosti’s, luchtkussen, ballenbak, schminkster, muziek, 

pannenkoeken & kleurwedstrijd)

Donderdag 23 mei
vanaf 19:45 uur KICK OFF!

(met optredens van  100% Katoen, Lay’s Angels en de winnaar van 

de bandstrijd: Damage Control)

Vrijdag 24 mei    
12:30-17:00  uur SENIORENMIDDAG

(Bingo, muziek, entertainment, hapje en drankje)

Vrijdag 24 mei
20:00-24:00 uur PLEINPARTY

(Drive in show: Qmusic The Party – 4 uur Fout met een spectaculair 

live optreden van de Party Animals!)

Zaterdag 25 mei
13:00-17:00 uur PLEINERGY

(o.a. schmink, Efteling DJ, workshop, attracties en diverse 

optredens waaronder SteamPieck Muzieck in het centrum)

Zaterdag 25 mei
19:30-24:00 uur MEEZINGFESTIJN

(optredens van o.a. Tino Martin, PartyfrieX, Rob Grijsbach & Van 

Eigen Bodem onder de bezielende presentatie van Sjoerd Dijkstra & 

Eric Dankers)

ZONdag 26 mei
vanaf 12:00 uur BRADERIEFESTIVAL

(met vele kramen, Spider-tower, straat entertainment, walking DJ, 

modeshow,  2 super bands tegelijk op 1 podium (UNIEK) en nog 

veel meer)

Droogweergarantie
Alle optredens & activiteiten zullen plaatsvinden in de Pleintent op 

het Anton Pieckplein.

Alle dagen gratis toegang 
en uiteraard is het ook 

alle dagen kermis

Check www.pleinfestivalkaatsheuvel.nl 

of onze Facebookpagina 

voor alle info en het laatste nieuws!

Voorpret!
We zijn nog niet eens begonnen met Pleinfestival 2019, maar we kijken nu al 

vooruit naar volgend jaar. Je kan tenslotte niet vroeg genoeg beginnen met de 

voorpret. Zo smeden we met de gemeente Loon op Zand plannen om in 2020 

“Loon op Zand beleeft” in onze Pleinfestival-tent te organiseren. Een uitdaging 

waar wij graag op ingaan; het is een compliment aan al onze vrijwilligers die 

jaarlijks laten zien waar zij toe in staat zijn.

Alle 
vrijwilligers
Pleinfestival 

bedankt!

Het Pleinfestival kan alleen mogelijk 
gemaakt worden door hulp van al 

onze vrijwilligers!

Wil jij ook je bijdrage leveren aan 
DIT fantastisch EVENEMENT?

Meld je dan aan via 
www.pleinfestivalkaatsheuvel.nl



NIET DE GROOTSTE MAAR WEL 
DE GEZELLIGSTE KERMIS VAN DE REGIO! 
KERMIS START OP DONDERDAG 23 MEI MET FAMILIEMIDDAG EN EXTRA KORTINGEN 
BONNEN ZIJN GELDIG VAN VRIJDAG 24 MEI T/M ZONDAG 26 MEI
NEEM DE ONDERSTAANDE KORTINGSBONNEN MEE OM GOEDKOPER KERMIS TE VIEREN!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

SCOOTERS

BESTEDING € 5,- 2 MUNTEN EXTRA 

BESTEDING € 10,- 5 MUNTEN EXTRA

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

MONSTERDROP

PLUS 1000 PUNTEN 
300 PUNTEN EXTRA

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

SKEEBALL

40 BALLEN VOOR € 5,-

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

BREAKDANCE

3 RITTEN VOOR € 6,-

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

EENDJES VISSEN

€ 1,- KORTING P.P.
PER DEELNAME

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

DRAAIMOLEN

€ 2,- PER RIT
10 RITTEN VOOR € 10,-

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

SNOEP

LOLLY’S NORMAAL 3 STUKS VOOR €5,- 

NU 3 STUKS VOOR €3,- 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

SUIKERSPIN

3 HALEN 2 BETALEN
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

GRIJPKRANEN

PIN AANBIEDING 

12 SPEELMUNTEN VOOR €6,-

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

PUSHER

GEEN 100 MAAR 

120 SPEELPUNTEN VOOR € 10,-

of kijk op www.arjaantropicana.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

LIJN/BUSSEN

8X LIJNEN VOOR €5,- 

OF 6 BALLEN VOOR €5,- 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

BUGGY

4 RITTEN VOOR € 7,-

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

FUNHOUSE

3 RITTEN VOOR € 5,-
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

OLIEBOLLEN

€ 1,- KORTING OP EEN

ZAK OLIE-/KRENTENBOLLEN

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

SCHIETSALON

BIJ DEELNAME VANAF € 5,- 

3 SCHOTEN EXTRA

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

CHURROS

€ 1,- KORTING VANAF EEN 

MIDDELGROTE PORTIE

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

AMERICAN WIPP

3 HALEN 2 BETALEN


