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VOORWOORD
We mogen weer!
Na twee jaar afwezigheid zijn we daarom erg blij dat we weer een Open Dag Waterrecreatie mogen
én kunnen organiseren. De vorige editie was op zaterdag 15 juni 2019. De twee opvolgende jaren,
2020 en 2021, was het voor door COVID-19 en de bijbehorende maatregelen niet mogelijk om een
feestelijke dag te organiseren. Daarom ben ik extra blij dat dit Woubrugse evenement op zaterdag
18 juni weer losbarst!
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en kunnen we met z’n allen genieten van een heerlijke
dag op, in en om de Woudwetering en rondom de kern van ons dorp. Dit jaar zijn de drakenbootraces
weer onderdeel van het programma. Er is een drukke braderie en zijn er voor iedereen leuke
activiteiten, van dansclinic tot rondvaart en van zeiltocht tot schotslopen. De organisatie heeft
alles uit de kast gehaald om er een spetterend feest van te maken.
Om een Open Dag Waterrecreatie te organiseren zijn veel mensen, sponsoren standhouders en
partners nodig. Hierbij willen wij dan ook graag de Gemeente Kaag en Braassem, onze sponsoren
die ons financieel of materiaal gesponsord hebben, de standhouders en niet te vergeten onze
vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet om deze unieke dag mogelijk te maken!
Wij zijn blij een ieder weer te mogen ontvangen op dit mooie evenement.
Graag tot 18 juni!
Met vriendelijke groet,
Daniek de Groot
Voorzitter Open Dag Waterrecreatie 2022
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ORGANISATIE
Onderstaand team heeft afgelopen jaar keihard gewerkt om de Open Dag Waterrecreatie 2022
te realiseren:
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk

Daniek de Groot – Voorzitter
Jack Klijnstra - Secretaris
Ria de Boer - Penningmeester
Henk Zwaan - Braderie
Leon Hanswijk - Horeca en social media
Nathalie Walraad – Sponsoring
Dick Belderbos - Sponsoring
Mark de Vlaming - Techniek

De organisatiestand bevindt zich langs de Comriekade, ter hoogte van de dorpskerk.
Hier kan je terecht voor vragen over het evenement, vind je de actuele uitslagen
van de drakenbootraces en kan jij je inschrijven voor de rondvaarten van Varendfeesten.nl
EHBO
De EHBO is naast de organisatiestand. De Alphense Reddingsbrigade faciliteert dit jaar de EHBO en
houdt tevens de veiligheid op het water in de gaten.
VERSTERKING GEZOCHT VOOR 2023!
Ben jij een kei in organiseren en wil je meewerken aan hét grootste waterevenement in ons dorp
binnen een gezellig team? Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die, in voorbereiding op het evenement
in 2023, willen helpen in de voorbereiding een van de onderstaande onderdelen:
kk Braderie
kk Wateractiviteiten
kk Sponsoring
kk Techniek
Lijkt het jou leuk om mee te helpen of wil je meer weten? Loop dan langs bij de organisatiestand,
stuur een e-mail naar voorzitter@waterrecreatiedag.nl of stuur een WhatsApp berichtje naar
06-20085949
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PROGRAMMA
10:00 uur

START BRADERIE EN KINDERACTIVITEITEN

Dit jaar hebben we ons als team ingezet om de braderie nog groter, leuker en gezelliger te maken.
Kom je een kijkje nemen? Neem je spaarpot mee! Er is dit jaar meer dan 250 meter aan kramen en
er zijn vollop leuke activiteiten voor kinderen.
INSCHRIJVEN voor een plek kan tot 10 juni 2022 via de website
10:00 – 16:00 uur

BEKLIMMEN VAN DE KERKTOREN EN EXPOSITIE IN DE KERK VAN FEIKE DE VRIES

10:30 – 15:00 uur

START DRAKENBOOTRACES

Teams van 8 peddelaars en één trommelaar nemen het tegen elkaar op in een spannende race.
De race zal gaan van het verzorgingshuis tot aan de brug. Wie pakt dit jaar de felbegeerde trofee?
Deze wordt uitgereikt door onze nieuwe burgermeester én dorpsgenoot, Mevrouw Hijstee.
INSCHRIJVEN kan tot 10 juni 2022 via de website (VOL = VOL). Waterrecreatiedag.nl
10:30 uur

RONDVAART naar natuurgebied De Hemmen (starttijd van de eerste tocht)

Van Leersum Maritiem is onder de vlag Varendfeesten.nl weer aanwezig om schitterende
rondvaarten aan te bieden over de Braassem. Tickets zijn gratis en verkrijgbaar bij de organisatietent. Er zijn in totaal 3 tochten. De tocht duurt ongeveer 1 uur. Tochten zijn om 10:30u, 12:00u en 14:00u
11:00 uur

ZEILTOCHT naar de Braassem door Scouting ‘63

Scouting ’63 is speciaal aanwezig om kinderen tijdens de Waterrecreatiedag kennis te laten maken
met zeilen! Let’s go en stap om 11:00 aan boort bij onze Braassemmeer verkenners. Er zijn in totaal
2 afvaarten, om 11:00u en om 13:00u. (starttijd van de eerste tocht)
12:00 – 12:30 uur

Pauze wateractiviteiten i.v.m. mogelijke opening brug

12:00 uur

RONDVAART naar natuurgebied De Hemmen

12:00 uur

DEMONSTRATIE DOOR DE BRANDWEER

(starttijd van de tweede tocht)

De Brandweervrouwen en -mannen van Woubrugge dag en nacht voor het dorp klaar. Deze
middag geven zij een indrukwekkende demonstratie in de Dokter Lothlaan ter hoogte van de
Regiobank. Kom kijken en beleef een bijna echte uitruk! Wil je meer weten over de brandweer van
Woubrugge of misschien wel vrijwilliger worden? Kijk op www.brandweerwoubrugge.nl
Lees het middag programma op pagina 6
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Open Dag Waterrecreatie Woubrugge
SPONSOREN

Wij bedanken alle sponsoren die ervoor zorgen dat dit prachtige evenement ieder jaar kan blijven
plaatsvinden!
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MIDDAGPROGRAMMA
FOTOWEDSTRIJD
Maak jij de mooiste foto van de waterrecreatie dag 2022 dan win jij
misschien wel een mooie prijs van een van onze sponsoren.
Hoe kan je meedoen? Ga op waterrecreatie dag met je camera
op pad om de mooiste, leukste en creatiefste foto te schieten van
deze dag.
Stuur hem op naar voorzitter@waterrecreatiedag.nl en wij kiezen 1
week na het evenement een winnaar uit.

STEUN JIJ DIT
DORPSEVENEMENT?

Door Woubruggenaren, voor
Woubruggenaren!
Scan de onderstaande QRcode met je telefoon, doneer
en draag bij aan deze mooie
dag!

13:00 uur
AFVAART TWEEDE ZEILTOCHT naar de Braassem door
Scouting ‘63
14:00 uur

RONDVAART naar natuurgebied De Hemmen

15:00 – 15:30 uur Pauze wateractiviteiten i.v.m. mogelijke opening
brug
15:45 uur

SCHOTSLOPEN en stormbaan over de Woudwetering

Jong en oud is welkom om het schotsparcours over de Woudwetering
te beleven! Zorg dat je droog blijft …, of niet natuurlijk..!
17:00 uur

Met jouw steun kunnen we
deze dag nog beter en
mooier organiseren!

PRIJSUITREIKING DRAKENBOOTRACE

Welk team gaat dit jaar naar huis met de felbegeerde titel.
17:15 – 23:00 uur

FEEST MET MUZIEK OP HET BATEHOFPLEIN

Als afsluiting van de dag organiseren Café De Jager en Café Die Twee weer een spetterend feest
op het Batehofplein!
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SPONSOREN
Wij bedanken alle sponsoren die ervoor zorgen dat dit prachtige evenement ieder jaar kan blijven
plaatsvinden!

Woubrugge

Sponsoren
Massagepraktijk woubrugge

Van der Kolk Administratie dienstverlening

Van Raad

Jacht- en scheepswerf P.A. v.d. Laan

Spar Bregman

Jachthaven van Wijk

NAHV Accountants

Anderz Hair & Lifestyle

Broekhof Jachtbouw

Tuincentrum G.A. Lekkerkerker

Westmaas Interieurverzorging

Mariahoeve-logies

Hamsmade

Hoang Yen bloemen en planten

Bahlmann Sport -

Molenaar Jachtbouw

Feike de Vries Teken- en Schilderatelier

Hogendoorn verhuisbedrijf

Inprema Ongediertebestrijding & Preventie

Slingerland Infra
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PLATTEGROND ODW 18 JUNI 2022

Wij bedanken alle sponsoren die ervoor zorgen dat dit prachtige
evenement ieder jaar kan blijven plaatsvinden!
Achterkant: foto of plattegrond?

schotslopen | drakenbootraces | braderie | plein feest | rondvaart

w w w .wat er r e c r eat i e dag . n l

