Programma viering 2019
VOOR DE HONDERD-EN-ZESENTWINTIGSTE
3 OCTOBER VIERING
DONDERDAG 3 OKTOBER
07.00 uur
Reveille
Stadhuisplein
07.30 - 09.30 uur

Uitreiking Haring & Wittebrood
De Waag, Aalmarkt

08.00 uur

Koraalzang
Van der Werfpark

08.30 - 09.30 uur

Bespeling stadhuiscarillon

09.00 - 24.00 uur

Feestelijke warenmarkt

09.00 - 01.00 uur

Lunapark
omgeving Lammermarkt en Stationsplein

10.00 - 11.00 uur

Herdenkingsdienst
Pieterskerk

10.00 - 13.00 uur

Kinderpark
Van der Werfpark

10.00 - 13.00 uur

Museum De Lakenhal
Oude Singel

10.00 - 13.30 uur

Straattheater
Steenschuur

10.00 - 20.00 uur

Vlootschouw, moderne en oude ambachten
Kort Galgewater

10.00 - 21.00 uur

Nostalgische kermis
Pieterskerkplein

12.00 - 15.00 uur

3 October Universiteit voor kinderen
Van der Werfpark

13.00 uur

Grote Optocht: ‘Jong Geleerd’

15.00 - 16.30 uur

Polsstokverspringen
Steenschuur/Van der Werfpark

23.30 uur

Pyromusical
Ankerpark/Zijlsingel
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Voorwoord van de voorzitter
Wie herinnert zich het niet: de eerste keer griezelen in het Spookhuis,
in het donker meelopen in de Taptoe, de smaak van je eerste haring?
Eindelijk mocht je op 3 oktober je spaarpot omkeren, om die eindeloos
lekkere zuurstok te kopen. En ook al zijn velen onder u de kinderjaren
ontgroeid, u voelt misschien nog steeds kriebels in de buik wanneer
Leidens Ontzet nadert. Als het dan zover is, stort u zich vast weer
enthousiast in het feestgedruis, net als toen. Jong geleerd, oud gedaan!

Contactgegevens

Bijna overal in Nederland is 3 oktober een gewone werkdag en gaan de
kinderen naar school. Maar niet in Leiden en omgeving! Hier duiken wij
de stad in. In de vroege ochtend met vele duizenden Leidenaars zingen in
het Van der Werfpark, samen in de rij voor de Haring & Wittebrood,
struinen over de kermis, met z’n allen naar de Optocht of het polsstokverspringen en natuurlijk naar het vuurwerk.

Secretariaat: 	Postbus 32014
2303 DA Leiden
Telefoon:
071 - 5324724
E-mail:
secretariaat@3october.nl
Website:
www.3october.nl
Twitter:
@3october
Facebook:
facebook.com/drieoctober
Instagram:
3october_vereeniging
LinkedIn:
linkedin.com/company/3-october-vereeniging/

Mede dankzij de steun van onze leden is er op en rondom 3 oktober nog
zoveel meer te beleven, iedereen kan inhaken! Zo gaat dat tijdens Leidens
Ontzet, al vele generaties lang. Jong geleerd, oud gedaan!

Colofon

Graag dank ik de vele vrijwilligers, de gemeente Leiden, de Universiteit
Leiden, de politie, brandweer en hulpdiensten. Zonder hun geweldige
inspanningen kunnen wij het Feest der Feesten niet zo vieren zoals wij
dat ook dit jaar weer zullen doen, groots en meeslepend.

De Feestwijzer 2019 is een uitgave van de 3 October Vereeniging
Oplage: 14.500 exemplaren
Advertenties
Redactie
Coördinatie
Fotografie

: René Preenen
: Marjolein Hettinga, Laila Hollander
: Hermine Klein
: Emile van Aelst, John Brussel, Collectie Erfgoed
Leiden en Omstreken (pag. 54), Collectie Museum
De Lakenhal (pag. 71), Eelkje Colmjon,
Andor Kranenburg, Sophie Lampe, Totaal Theater,
David Moyer en Jan Holvast.
Ontwerp omslag : Tim Juffermans, Leiden
Vormgeving
en opmaak
: Legit creative agency, Leiden
Druk
: Drukkerij De Bink, Leiden
(CO2 neutraal gedrukt)
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Dit jaar organiseert de 3 October Vereeniging voor de 126-ste keer de
viering en herdenking van Leidens ontzet. Zoals u van ons gewend bent,
hebben we voor u een Feestwijzer gemaakt met daarin het volledige
programma. Naast de traditionele onderdelen zijn er tal van feestelijke
evenementen, zo is er voor elk wat wils. Alles uiteraard zoveel mogelijk in
het thema van de viering van dit jaar. U heeft het ondertussen vast al
geraden: Jong Geleerd.

Op 3 oktober wordt de viering en herdenking bijgeschreven in de
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Een bijzonder en
belangrijk moment.
Want de viering en herdenking van Leidens Ontzet
maken deel uit van het DNA van de stad en haar
inwoners. Sinds 1574 geven vele generaties
Leidenaars deze mooie traditie door. Al 126 jaar
zorgt de 3 October Vereeniging er samen met vele
anderen voor dat het vuur voor de viering blijft
branden, nu en in de toekomst. Alles onder het
motto: Jong Geleerd.
Ik wens u een goed Leidens Ontzet 2019 toe!
Rik Kamps
voorzitter 3 October Vereeniging Leiden
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3 October Vereeniging
Leiden
OPGERICHT 13 MEI 1886

De Sitterlaan 89 - 2313 TL Leiden - 071- 5149967
www.teeuwenverzekeringen.nl

Gedreven
op alle dagen

Gek

op 3 oktober

Al meer dan 50 jaar
actief betrokken bij
3 October Vereeniging.
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Erevoorzitter
H.J.J. Lenferink (Henri), burgemeester van Leiden
Ereleden
J. Karstens (Jan) 		
H.A.M.M. Meijer (Har)		
A.A.F.M. de Jong (André) 		
M.J.M. du Prie (Max)		

W.J. Laman (Wim)
P.G.J. van Sterkenburg (Piet)
L.M.M. Heruer (Rens)
L.C.M. Kallenberg (Lodewijk)

Bestuur van de 3 October Vereeniging
H.L.J. Kamps (Rik), voorzitter
J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), secretaris en vicevoorzitter
A.G.M. van der Poel (Bart), penningmeester
P.J. Ackermans, (Philip), praeses collegii L.S.V. Minerva
E.J. van Klaveren (Bettina)
J.P. Los (Annette)
G.S. Marchena (Guido)
M. du Prie (Martijn)
K.H.N. Schulpen (Charles)
P.J. de Witt Wijnen (Philip)
D.H.M. van der Zon (Daan)
Commissie Evenementen
E.J. van Klaveren (Bettina), voorzitter
P.J. Ackermans, (Philip), praeses collegii L.S.V. Minerva, vicevoorzitter
G.S. Marchena (Guido), vicevoorzitter
F. de Jong-de Jong (Frouke), secretaris
M. van den Berg (Martijn)
J.M.C. Boehlee-van der Geest (Corrie)
P. Bol (Peter)
D. Breedveld (Diony)
P.J. Bunnig-van den Ameele (Nel)
W.A. Bunnig (Walter)
A-F. Filemon (Anne-Fleur)
G.B.M. Gerritsen (Gerard)
B. Hoekstra (Ben)
F.W. Hoff (Froana)
C. van Kooperen (Thea)
H.J. Ladan (Hans)
A.C. Meester (Arjan)
E. Simons (Ellen)
T.M. Schutte (Tineke)
R.A. Verschoor (Rixt)
E.K. van der Vliet (Eimert)
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Commissie Herdenking
P.J. de Witt Wijnen (Philip), voorzitter
J.P. Los (Annette), vicevoorzitter
A-F. Filemon (Anne-Fleur)
J. Heijnen (Josine)
I. Klap (Ivo)
C. Schollaardt (Christel)
E. Simons (Ellen)
S.A.M. Spijkerman (Sandra)
T. Trippenzee (Tjerk)
R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)
R. van Vleuten (Robin)
Commissie Optocht en Taptoe
G.S. Marchena (Guido), voorzitter
D.H.M. van der Zon (Daan), vicevoorzitter
H.M. Borst (Heleen), penningmeester
Y.A. Ballieux (Youri)
Y.E. Bosman-Gunther (Yanthe)
G.P.N. Buis (Gijs)
B.K.M. Drenth (Bernadette)
K. van Ekdom (Koen)
C. de Heer-Kloos (Ceryl)
A. Klein (Aaron)
Commissie PR
J.P. Los (Annette), voorzitter
M. du Prie (Martijn), vicevoorzitter
F. Eisma (Femke)
M. Hettinga (Marjolein)
L. Hollander (Laila)
H.N.T. Hoogwout (Niek)
H.E. Klein (Hermine)
M.A. Kortmann (Martine)

O. Blom (Onno)
A. Bijlsma (Alfred)
M. van Dalen (Marcel)
A.W.H.M. Elderhorst (Ton)
C. Faassen (Casper)
H. Kuijers (Hidde)
O.A.M. Langezaal (Oscar)
B. van Leeuwen (Bart)
A.H.P. Niggebrugge (Arthur)

W.A.B. van der Pluijm (Wim)
R. Schenk (Ronald)
R.J. Veldhuyzen van Zanten (Rutger)
M. Visser (Michel)
C.J. de Witt (Christiaan)
A.P. Young (Adrian)
R. van der Zalm (Robbert)
S. Zeilstra (Schelte)

Commissie Lunapark
M. du Prie (Martijn), voorzitter
K.J. de Vries (Kasper)
M. de Kok (Marieke)
H.Y. Lie (Yung)
S. Lugtenburg (Sander)
R. van den Nieuwendijk (Rob)
A.J. van Nimwegen (Alexander)
D. de Vogel (Dave)
M. Vreeken (Martin)
B.A.M. Wesselman (Bertram)
J.W. Zijlstra (Jesper)

M. Newsome (Marc)
R.J.P. Preenen (René)
M. van Sandick-Sopers (Moniek)
B. Schreuder (Bas)
I. Tieleman (Isabelle)
en alle Joffers

Commissie Ledenwerving en Ledenadministratie
J.P. Los (Annette), voorzitter
H.N.T. Hoogwout (Niek)
A.G.M. van der Poel (Bart)

Commissie van bijstand uitreiking Haring
De partners van de erevoorzitter, de ereleden en de bestuursleden,
eventueel aangevuld met de partners van de leden van de Magdalena
Moons Vereeniging.
Commissie Rust en Verpleegtehuizen
A.I. van der Velden-Scheer (Annet)
K.M. Vermeer-van der Poel (Karen)
Partners van de bestuursleden
Commissie Archief
L.M.M. Heruer (Rens), voorzitter
J.P. Los (Annette)
Vertegenwoordiging in Stichting Geuzen van Boisot
K.H.N. Schulpen (Charles)
J.J.I.M. van der Velden (Jurgen)
P.J. de Witt Wijnen (Philip)
Vertegenwoordiging in Stichting 3 October Gilde
E.J. van Klaveren (Bettina)
G.S. Marchena (Guido)
M. du Prie (Martijn)
Vertegenwoordiging in Stichting Leerstoel Magdalena Moons
A.G.M. van der Poel (Bart)

Commissie Protocol
J.J.I.M. van der Velden (Jurgen), voorzitter
K.H.N. Schulpen (Charles), vicevoorzitter
D. Freriks (Daan)
H.E.G.M. van Woerden (Hein)
Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot
K.H.N. Schulpen (Charles), voorzitter
G.S. Marchena (Guido), vicevoorzitter
J.E.C. van Arkel (Jorg)
M.A. Bentveld (Menno)
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De Geuzen van Boisot

3 October Gilde

De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal
ondernemers uit de Leidse regio dat zich heeft verbonden om
langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de
3 October Vereeniging te ondersteunen.

Het 3 October Gilde is een club ondernemers met een Leids hart.
Met hun bijdrage ondersteunen zij de viering. Zo is het Gilde de trotse
financier van de Grote Hutspotmaaltijd.
De opbrengst van de jaarlijkse Haringveiling komt ten goede aan de 3
October Vereeniging On Tour: een feest in verschillende tehuizen voor
mensen met een verstandelijke beperking. Het hoogste bod op het
Leidse Vaatje kwam dit jaar van Pieter Sloos van Aannemersbedrijf
Sloos en Zoon B.V.

De Geuzen van Boisot zijn:

Heeft u ook een Leids ondernemershart?
Met uw steun zorgen we dat Leidens Ontzet ook volgende jaren weer
een succes wordt! Uw deelname aan het Gilde is snel geregeld via de
site www.3october.nl. Neem deel aan de leukste ondernemersclub van
Leiden!
Bestuur
G. Schukking (Gerda), voorzitter
G. van der Vliet (Gerda), secretaris
R. Jochems (Richard), penningmeester
W. van Zwet (Wim), commissaris

Schulpen
Schuim

INVESTMENT BV

10 |

3october.nl

490.19051_feestwijzer_Binnenwerk_DEF.indd 10-11

Het Gilde bestaat uit de volgende deelnemers:
ALV productions
A.L.P. de Jong Holding BV
ABN-AMRO Bank NV
Acadi Accountants BV
Ambiance Zonwering Verplancke – Ladan
Apek Administraties
Architectenbureau Lau
Area 071
Atlas Inexco BV
Autoschade De Wit Leiden
AutoLeaseTeam
B2-Cleaning BV
Baker Tilly Leiden
Bakker & Neve Notarissen
Bakkerij Van Maanen
Barendse Loodgietersbedrijf
BDO Accountants &
Belastingadviseurs BV
BETO BV
Betonmortel Centrale Koudekerk
BMN Leiden

3 OCTOBER GILDE
Adverteerders met een hartje
zijn lid van het 3 October Gilde
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Boonekamp Drankengroothandel BV
Borsboom Accountantskantoor
Brasserie park BV
Breedveste BV
Brouwer Tours
Bruine Boon
BSG Media Producties & AV 		
Faciliteiten
Buik en Van der Horst
Bunnig & Partners
Accountants + Adviseurs BV
Business Security Company BV
Calculus
Cultuurhistorisch Bureau Moerman
Commandos BV
De Leeuw Makelaardij BV
De Spakenburgse Visspecialist
De Tuin van de Smid
De Uyl van Hoogland/Dubbeldeman
Holding BV
De Vogel interieur op maat
Den Elzen Schoenmode
Drukkerij de Bink
Dokwerk Communicatie
De Waard & Faber
Computerdienstverlening
Eco-Vision Schilderwerken
EP:Swaak
Evenementenbureau Marchingband
Management
Fa. D. Koolmoes
Firma Hoppezak
Fotografie Mike van Bemmelen
Gebr. Kluivers BV.
Geenjaar Autobedrijf BV
Goodnight Slaapkamers Cruquius BV
Grant Thornton Accountants
en Adviseurs BV
Griffioen Precious Presents
HBK Belastingadviseurs
en Accountants
Herenkapsalon Eric
Het Motorhuis BV
Hogeschool Leiden
Holiday Inn
Hotel De Doelen
Hotel Leiden
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Hoveniersbedrijf J. vd Born
Huisartsenpraktijk Stevenshof
Huisman Tweewielers
Immo Rijnstede Bedrijfshuisvesting
IN2 Productions
ING Bank Leiden
Interpulse Automatisering BV
J. Maasdam
J.P. Koolmoes Infra BV
Jacobs Banketbakkerij
Janssen Ohlenroth & Partners
Advocaten
Jantje van Leyden BV
Jobo Bouw- en Aannemersbedrijf BV
Jumbo Bogaard
Jut & Juul Lifestyle for kids
Kejo Steiger en Lijmwerken
Kooij van de Beheer BV
Keurslager Groeneveld
KZN assurantie en advies
La Gro Geelkerken advocaten
Landman-Timmermans Advocaten
Leidsch Dagblad
Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal
Legit creative agency
Leo de Vogel BV
Leidse Glibber
LEVEN! Magazine
M. en T. Vermond
Maatschap Remmerswaal
administratie*belasting*advies
Maf
Makelaardij Bob Oudshoorn BV
MCS Arbo
Meeus Assurantiën
Michiel de Makelaar
Molecule Hydrocarbons Matter
Monuta Van der Luit
MR Studio
Nextdoor BV
Nieuwborg Aluminium BV
Nieuwenburg Sfeer
Nijssen Koeling
Okay Color Graphics BV
Olympia Uitzendbureau
OpRecht Bewindvoering Leiden BV
OWN agency

3october.nl
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Party Verhuur Leiden
Pracht Installatietechniek
Prentenkabinet
Proeflokaal 1574
Rabobank
Riddertjes BV
Rambo BV
Restaurant en Brasserie Koetshuis
De Burcht
Restaurant Puur
Romijn kappers
Runnersworld
SchadeNet Leiden
S.O. Timmerwerken
SCOL
Sligro Leiden
Sloos en Zoon BV
Smit Wonen en Sfeer
Stadscafé/Restaurant Van der Werff
Stichting Stadsparkeerplan Leiden
Stucadoorsbedrijf DenV
Studio America/Matrix Frame
Switch Beheer BV
Tafelkleedonline.nl
Tante Jans/Plein 10
Taxi de Groot
Taxi Wielkens BV
Teekens Karstens Advocaten
Notarissen

Th. Lubbe Reizen
Timmer en Onderhoudsbedrijf
Fred Holswilder
Timmerbedrijf van der Scheer
Tulip Solutions/Helibel Holding
Unity FM/TV
Van Arkel & Wiggers
accountants en adviseurs
Van der Deijl Belastingadviseurs BV
Van der Hurk Optiek
Van Diemen BV
Van Lanschot Bankiers NV
Van Mastrigt & Partners GGN
Van Oerle Nettpro
Van Roy c.s. Advocaten
Versteegen Auto’s BV
Verhoog’s bakkerij
Verfhuis Frank Scheffer
Voetlicht
Voskuil Slot Sleutel
en Kluizenspecialist
Vreebrug AV Services
VVV Leiden
Wittebrug
Zirkzee Group
Zirkzee Wonen, Slapen
& Projectinrichting
Zorg en Zekerheid Leiden Basketball
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Levendaal 61
2311 JE Leiden
Tel.: 071 - 5144266
www.scheffersportprijzen.nl
info@scheffersportprijzen.nl

& BORDUURSERVICE, NAAMPLATEN,

GEPERSONALISEERDE
BABYARTIKELEN
KERSTPAKETTEN

10% korting op alle
Leidse sieraden voor
alle leden op vertoon van
de 3 october-ledenpas
BORG & DAPHNE GOUDSMID

ar c h i t e c t e n b u r e au
ar ch i t ect u u r
st ed en b o u w
r est au r at i e
i n t er i eu r
ad vi es
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Archief
Het archief van de 3 October Vereeniging beoogt een complete verzameling
te zijn van alles wat met het beleg en ontzet van Leiden en met de
herdenking en viering ervan in verband staat. Uiteraard is het sinds 1886 ook
het archief van de Vereeniging zelf. De collectie is inmiddels voor het grootste
deel ondergebracht bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) in Leiden.
Regelmatig wordt een beroep gedaan op het archief ten behoeve van
onderzoek, voordrachten en publicaties. Bijdragen aan de collectie
(boeken, foto’s, dia’s, tijdschriftartikelen, films, videomateriaal, voorwerpen
of bijdragen in andere (digitale) vorm) zijn altijd van harte welkom.
Het archief ontvangt de bijdragen meestal en graag als schenking, maar
beschikt ook over een klein budget voor eventuele aankopen van zeer
bijzondere aard. De archivaris ontvangt ook graag tips die kunnen leiden
tot uitbreiding van de collectie.
Het archief ontving ook afgelopen jaar weer bijdragen in verschillende
vorm. Het navolgende overzicht is een keuze uit de aanwinsten:
E. van Aelst (Leidse Glibber) - beeldmateriaal viering 2018
N. Bavelaar - filmbeelden vieringen vanaf 1972
A. van Biemen - artikel uit ‘Ik zal handhaven’ - over de viering Leidens
Ontzet in 1945 (d.d. 17-10-1945)
Fam. van Duijn - ‘Beleg en Ontzet van Leiden’ - Historische Schets voor
Solo en Koor door R. Gerretson (vóór 1928)
N. Griffioen - volledig archief ‘Vrienden van de Reveilll-je’, jaarlijks
opgerichte eendags vereniging ter bevordering van de viering 		
van de Reveille
M. de Haan - sluitzegels (1924, groot formaat, twee kleuren)
H. van Ham - eremedaille (eertijds door de 3 October Vereeniging
aangeboden aan de voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor
Volksvermaken te Groningen)
(Foto) N. v.d. Horst - foto’s vieringen 1950-1959 en 2000-2010
H. Lenferink - artikel Historsich Nieuwsblad (Th. Erdbrink over
Burgemeester van der Werf , 2018)
Mw. E. van der Linden - Feestwijzers div. jaren en beeldmateriaal viering 2017
Mw. I. Moerman - divers beeldmateriaal
Mw. S. Slijkhuis - 8 mm-film viering 1960
Mw. L. van Stalen - zangbundels Koraal (1897 resp. 1925)
Mw. A. v.d. Werff - hutspotmedaille 1936
M.C. Wolters - krantenfoto viering Doezastraat (1954)
Voor de genoemde en alle andere, niet-vermelde, bijdragen aan het archief
wordt van harte dank betuigd.
L.M.M. (Rens) Heruer (archivaris)
Drususlaan 53
2314 BW Leiden

www.k eesl au .n l
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Leidens Ontzet
Nederlands erfgoed
Ons mooie feest is opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland. Dat betekent dat de viering en herdenking van Leidens
Ontzet officieel bij het Nederlandse erfgoed hoort. Op 3 oktober wordt
dat officieel bekrachtigd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed.

AHOY LEIDENAREN!
Stap aan boord voor een gezellige rondvaart door historisch
Leiden en luister naar de mooie verhalen over Leidens Ontzet
vanaf het water. Op vertoon van je 3 October-ledenpas
ontvang je €2,-korting

Apothekersdijk 5 - 071-528 22 52
boeking@leidserederij.nl - www.leidserederij.nl

‘Dat we tot het Nederlands erfgoed zijn verklaard, is een geweldige
erkenning voor het feest en voor onze stad. De herdenking en viering
van Leidens Ontzet zit in het DNA van heel veel Leidenaren en wie er
eenmaal mee in aanraking komt, wil er nooit meer vanaf’, aldus onze
voorzitter Rik Kamps.
Ook burgemeester en erevoorzitter Henri Lenferink is blij: ‘Wij weten
in Leiden al heel lang hoe waardevol onze jaarlijkse 3 oktober-viering
is. Door de plaatsing op de lijst weet heel Nederland dat nu ook. Ik zie
het voornamelijk als een blijk van waardering voor al die vrijwilligers
die het Leidens Ontzet tot het mooiste feest van ons land maken.’
Meer weten?
Kijk op www.immaterieelerfgoed.nl/leidensontzet

www.sfeerenevents.nl

Sfeer in bedrijfsevents sinds 1901
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Wijziging in
uw lidmaatschap

Lid worden van de
3 October Vereeniging

De 3 October Vereeniging wil plastic afval terugdringen. Daarom
serveren we op 2 oktober de hutspot op een duurzaam bordje met
bestek en uw drankje in een eco-glas.
Iedere 3 oktobervierder is voorstander van een schone stad. Daar is
natuurlijk wel een investering voor nodig. Daarom is het lidmaatschap
van 3 October Vereeniging gewijzigd.

Word lid van de 3 October Vereeniging, één van de oudste en grootste
verenigingen van Nederland.

Elk lid heeft recht op één hutspotmaaltijd en een drankje.
Dit jaar krijgt u bij uw drankje een gratis eco-glas. Ook heeft u
recht op één kaart voor de Seniorenvoorstelling en één kaart
voor 3 October Live in Concert.

PERSOONLIJK LIDMAATSCHAP € 7,50 PER JAAR
• lidmaatschapskaart en Feestwijzer thuis gestuurd
• het zilverkleurige 3 October-speldje (ophalen in het Servicepunt)
• recht op één hutspotmaaltijd met één drankje en dit jaar een gratis
eco-glas
• recht op één kaart voor de Seniorenvoorstelling, en één kaart voor
3 October Live in Concert
• stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Duurzame viering
Leidens Ontzet trekt veel mensen en gezelligheid, maar het levert
ook veel (zwerf)afval op. De 3 October Vereeniging wil graag met
de gemeente Leiden werken aan het verduurzamen van het
3 oktoberfeest. Draag ook bij aan minder plastic in de stad.
Lever daarom uw eco-glas in op een van de inzamelpunten in de
binnenstad, en ontvang daarbij € 1,- statiegeld terug.

DUO-LIDMAATSCHAP € 12,50 PER JAAR
• één lidmaatschapskaart en één Feestwijzer thuis gestuurd
• twee zilverkleurige 3 October-speldjes (ophalen in het Servicepunt)
• recht op twee hutspotmaaltijden met twee drankjes en dit jaar twee gratis
eco-glazen
• recht op twee kaarten voor de Seniorenvoorstelling, en twee kaarten voor
3 October Live in Concert
• met twee personen stemrecht tijdens de ALV

Maak uw vrienden lid
Wilt u gezellig iemand meenemen naar de Grote Hutspotmaaltijd, een
buurman, vriendin of familielid, maar is hij of zij nog geen lid? Maak
hem of haar dan lid van onze mooie 3 October Vereniging! Voor € 7,50
schuift u samen aan bij de hutspotmaaltijd en geniet hij of zij van alle
andere voordelen van het lidmaatschap.

GEZINSLIDMAATSCHAP € 25,- PER JAAR
• één lidmaatschapskaart en één Feestwijzer thuis gestuurd
• vier zilverkleurige 3 October-speldjes (ophalen in het Servicepunt)
• recht op vier hutspotmaaltijden met vier drankjes en dit jaar vier gratis
eco-glazen
• recht op twee kaarten voor de Seniorenvoorstelling, en vier kaarten voor
3 October Live in Concert
• met vier personen stemrecht tijdens de ALV

Duo-lidmaatschap
Een nieuwe mogelijkheid is het duo-lidmaatschap. Bent u al lid, maar
uw partner nog niet en woont u op hetzelfde adres? In dat geval kunt u
een gunstig duo-lidmaatschap afsluiten*.
Een duo-lidmaatschap kost slechts € 12,50 en geeft recht op twee
hutspotmaaltijden en twee drankjes. Dit jaar krijgt u uw drankje
bij de hutspotmaaltijd in twee gratis eco-glazen. Verder heeft u
recht op twee kaarten voor de Seniorenvoorstelling en twee
kaarten voor 3 October Live in Concert.
Lidmaatschap afsluiten
Lid worden kan via www.3october.nl of in het Servicepunt in de
Stadsgehoorzaal, Breestraat 60. Een duo-lidmaatschap kunt u ook
afsluiten in het Servicepunt of in de Waag bij de Inschrijving Haring &
Wittebrood op donderdag 19 september. Zie voor de openingstijden
van het Servicepunt op pagina 23 in deze Feestwijzer.
*Vanaf medio 2020 is het mogelijk om twee afzonderlijke lidmaatschappen om te zetten in een duo-lidmaatschap. Om administratieve
redenen is dat niet eerder mogelijk.

LID VOOR HET LEVEN EENMALIG € 157,40
(een verwijzing naar 1574, het jaar van Leidens Ontzet)
• jaarlijks één lidmaatschapskaart en één Feestwijzer thuis gestuurd
• welkomstpakket (ophalen in het Servicepunt)
• een goudkleurig 3 October-speldje (ophalen in het Servicepunt)
• jaarlijks recht op één hutspotmaaltijd met één drankje en dit jaar een
gratis eco-glas
• jaarlijks recht op één kaart voor de Seniorenvoorstelling, en één kaart
voor 3 October Live in Concert
• jaarlijks stemrecht tijdens de ALV
U KUNT LID WORDEN
• via de website: www.3october.nl of info@3october.nl
• in het Servicepunt in de Stadsgehoorzaal (zie pagina 23)
• of bij onze marktkramen op diverse locaties in de stad (zie pagina 25)

Ledenpas

2019

D. O c t o b e r
Feeststraat 3
1886 LO Leiden
Lid voor het leven
# 14.103
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Waar is dit jaar het
Festival Plaza?

De meest complete

Zoek

Dit weekend

 zoeken

Bekijk wat er allemaal te doen is in Leiden:
theater, muziek, tentoonstellingen en lezingen.
Er is genoeg te beleven!
2 okt

2-3 okt

3 okt

Pleintaptoe

Kermis

Haring en wittebrood

leiden.nl/uitagenda

Zoals de meeste Leidenaren inmiddels wel weten, wordt momenteel
onder de Garenmarkt een parkeergarage gebouwd. Op deze bouwput
kunnen we geen Festival Plaza neerzetten. Daarom organiseert de
3 October Vereeniging dit jaar een aantal evenementen op andere
locaties.
• Opening 3 Octoberviering met Geuzenintocht
De Waag, Aalmarkt
• Minikoraal* en Pleintaptoe
korfbalveld Sporting Trigon, Zoeterwoudsesingel/Cronesteinkade
• 3 October Live in Concert
Stadsgehoorzaal, Breestraat
• Swingend naar 3 oktober
Kaasmarkt
• Straattheater
Steenschuur
Verderop in deze Feestwijzer vindt u alle informatie over deze
evenementen. De gemeente Leiden heeft met ons afgesproken dat we
in 2020 ons Festival Plaza weer op de Garenmarkt kunnen houden.
*Het terrein van de Minikoraal is alleen toegankelijk voor
deelnemende kinderen en begeleiders (met polsbandje). In
verband met de veiligheidseisen is er helaas GEEN plaats voor
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s.

Motorhuis Leiden,

uw Opel en Citroën dealer in de regio

20 |

3october.nl

490.19051_feestwijzer_Binnenwerk_DEF.indd 20-21

3october.nl

| 21

02-08-19 14:53

Servicepunt
FOYER STADSGEHOORZAAL, BREESTRAAT 60
Dit jaar opent de 3 October Vereeniging voor de 10e keer haar
Servicepunt. Vanwege dit tweede lustrum geven wij aan de opening
van het Servicepunt een extra feestelijk tintje. Op zaterdag 31
augustus opent Rik Kamps, de voorzitter van onze Vereeniging, het
Servicepunt in de foyer van de Stadsgehoorzaal. U bent allen van harte
welkom om daarbij aanwezig te zijn.
In het Servicepunt is iedereen welkom voor informatie over de
feestelijkheden rondom de viering van het Leids Ontzet. Bij de Joffers
van de 3 October Vereeniging kunt u terecht voor kaarten voor onze
evenementen en leuke 3 oktoberartikelen. Daarnaast kunt u in het
Servicepunt lid worden, uw adres wijzigen, of uw lidmaatschap
aanpassen. Kom eens langs, de 3 October Vereeniging ontvangt u met
open armen.
Openingstijden Servicepunt
Opening: zaterdag 31 augustus om 13.00 uur. Van 1 september tot en
met 2 oktober is het Servicepunt geopend op woensdagen en
zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur. Tevens zijn wij open op zondag 29
september bij de Seniorenvoorstelling en 3 October Live in Concert.

BELEEF!

THEATER

2019 2020
Méér dan 350 voorstellingen!

www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl
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3 Octoberwinkel
FOYER STADSGEHOORZAAL, BREESTRAAT 60
Een 3 oktoberviering kan en mag natuurlijk niet zonder onze rood-witte
spulletjes! Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om de mooiste artikelen
voor u in te kopen. Vanaf zaterdag 31 augustus is onze merchandise te koop bij
het Servicepunt (dat tevens zijn 10-jarig bestaan viert!) en bij onze kramen op
de markt.
Na het daverende succes van 2018 mogen mooie 3 oktobersokken natuurlijk
niet ontbreken in onze collectie. Om ervoor te zorgen dat deze viering iedere
voet gehuld wordt in een mooie rooie sok, hebben wij dit jaar twee nieuwe
designs én sokjes voor de allerkleinsten. Jong Geleerd…
Ook dit jaar werken we samen met Uit de Kunst. Daar wordt in het keramiekatelier vanaf januari alweer hard gewerkt om ons Servicepunt te vullen met de
mooiste creaties. Het populaire haringschaaltje wordt dit jaar vergezeld door
een uienschaaltje en ook de sleutelhanger is weer te koop.

Nieuw
De spaarpot is nieuw dit jaar en op eigen initiatief zelf bedacht door Steven, de
maker van de schaaltjes. Verder zijn er echt Leidse armbandjes en oorbellen,
speciaal ontworpen voor de 3 October Vereeniging. Dit jaar zijn er ook nieuwe
sokken, een schort en een koelkastmagneet met hutspot recept. De sokken en
het schort zijn beide ook in kindermaten verkrijgbaar. #JongGeleerd
Naast deze prachtige nieuwe producten is ons Servicepunt natuurlijk ook weer
gevuld met de producten die u van ons gewend bent.
We hopen u vanaf 31 augustus te mogen verwelkomen in ons Servicepunt en
bij de kramen!
Waar vindt u de marktkramen?
Bij onze marktkramen kunt u ook terecht voor 3 oktoberartikelen en u kunt er
lid worden van de 3 October Vereeniging.
U vindt de kramen en onze onvolprezen vrijwilligers op het Stadhuisplein en
voor de Hartebrugkerk (Coelikerk) op de Haarlemmerstraat op zaterdag 21 en
28 september. Daarnaast staan ze op:
• 19 september bij de Waag
• 22 september bij de Historische lezing (Academiegebouw)
• 25 september bij het oefenen van de Koraalzang (Hooglandse kerk)
• 28 september bij de Pleintaptoe (Trigonterrein)
• 2 oktober bij de Hutspotmaaltijd (zowel aan het begin als het einde van de
Hooglandse Kerkgracht) en na de Hutspotmaaltijd op de Kaasmarkt
• op 3 oktober zijn ze ‘s ochtends vroeg te vinden bij de Waag en
bij de Koraalzang. En ‘s middags tijdens de Grote Optocht staat er een kraam
bij de brug over de singel bij de Doezastraat / Herenstraat.
Onze 3 oktoberartikelen vindt u vanaf medio september ook bij
de HEMA (De Kopermolen), Bakkerij Raaphorst, de VVV Leiden en
webshop Het Leidse Winkeltje.
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Kaartuitgifte
Seniorenvoorstelling

HARING met
het smaakvolste
WITTEBROOD

FOYER STADSGEHOORZAAL, BREESTRAAT 60
Maandag 16 september 10.00 - 13.00 uur

Bevrijdingsplein 6
www.verhoog.com

advertentie leids ontzet.indd 1

Another Woman Fuchs Schmitt
Betty Barclay
Gerry28-05-19
Weber 11:14
Betty & Co
Gil Bret
Bianca
Joseph Ribkoff
Brax
Monari
Raphaela by Brax
Cambio
Creenstone
Rosner
Donna Dura
Taifun
Expresso
Uno Due
Frank Walder
Zerres

De Wit mode

waar al 47 jaar een nieuwe mode begint

Betty & Co

Vijf Meiplein 112-114 | 2321 BS Leiden | 071 5766020
info@dewitmode.nl | www.dewitmode.nl
shop.dewitmode.nl | Nu 24/7 winkelen in onze webshop

UITSLUITEND VOOR LEDEN
Op zondag 29 september vindt in de Stadsgehoorzaal de
Seniorenvoorstelling plaats. U vindt het programma op pagina 40 in de
Feestwijzer. Voor deze voorstelling dient u in het bezit te zijn van een
toegangskaart.

Wilt u een kaart voor deze voorstelling?
Kom dan naar de kaartuitgifte op maandag 16 september en neem uw
lidmaatschapskaart 2019 mee. Deze kaart is meegestuurd met de
Feestwijzer. Vanaf dit jaar ontvangt u per pas één kaart.
Om teleurstellingen te voorkomen: per persoon in de rij en op vertoon
van twee lidmaatschapskaarten, worden maximaal twee toegangskaarten uitgegeven. Vanaf 10.00 uur gaan de deuren open en worden
volgnummers uitgedeeld.

GLAS IN LOOD

Amphoraweg 5
2332 ED Leiden
Tel. 071 - 531 83 23

Fax 071 - 5313443
info@jilleba.nl
www.jilleba.nl

THE WALL STREET WAFFLE BAKERY
U BENT OOK DIT JAAR VAN HARTE
WELKOM BIJ DE ENIGE VERSBAKKENDE
WAFELKRAAM TEGENOVER HET STATION
IN LEIDEN
WIJ BIEDEN U GRAAG OP VERTOON
VAN UW LEDENPAS EEN GRATIS
KOPJE KOFFIE OF EEN TOPPING
AAN BIJ AANKOOP VAN EEN WAFEL
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Opening 3 Octoberviering:
Geuzenintocht
DE WAAG, AALMARKT
Donderdag 19 september 15.45 uur
De Geuzenintocht als start van de jaarlijkse viering van Leidens
Ontzet wordt onderhand een van onze nieuwe tradities. En tradities,
daar houden Leidenaren van! De intocht vindt plaats voorafgaand aan
de Inschrijving Haring & Wittebrood.
In de zomer en in het najaar van 1574 was Schans Lamme het
belangrijkste kampement van de Spanjaarden die de stad Leiden
belegerd hielden. Toen Willem van Oranje opdracht gaf om de
landerijen rondom Leiden onder water te laten lopen, werden niet
alleen de Spanjaarden uit hun stellingen verdreven, maar ontstond er
ook een toegangsweg voor de watergeuzen om de stad te kunnen
bevrijden. Begin oktober waren er voldoende geuzen aanwezig en
stond het water hoog genoeg om door te stoten naar Leiden. De
Geuzenvloot kon zodoende op 3 oktober, onder aanvoering van
admiraal Louis Boisot, de stad binnenvaren. Op hun schepen hadden
zij, naast veel munitie, ook haring en wittebrood bij zich om de
hongerende Leidse bevolking te eten te geven.

Route
De geuzenvloot vertrekt om 15.00 uur vanaf de Trekvliet. De route is
als volgt: Trekvliet (ter hoogte van Motorhuis), Jan van Goyenkade,
Vliet, Rapenburg, Steenschuur, Gangetje, Herengracht, Oude Rijn,
Aalmarkt, Apothekersdijk. Daar wordt gekeerd en dan vaart de vloot
richting de Waag, waar de openingshandeling plaatsvindt.
Mensen met een boot kunnen achteraan de vloot aansluiten. Na de
Geuzenintocht kunt u direct in de rij voor de Inschrijving Haring &
Wittebrood (meer informatie hierover vindt u op pagina 31).

Ook dit jaar is het weer spannend wie in de huid van geuzenadmiraal
Louis Boisot zal kruipen… Vooraan in de vloot voert hij zijn
manschappen aan. Natuurlijk varen de Geuzen van Boisot mee, dit zijn
de geuzen van onze 3 October Vereeniging. Ook de Geuzen van de
1 Aprilvereniging uit Brielle en Vive les Gueux van de 8 October
Vereeniging uit Alkmaar zijn van de partij. Een Leids geuzenkoor vaart
in de vierde boot.
Tussen 16.00 en 16.25 uur overhandigt Louis Boisot op het Waaghoofd
zijn goede gaven. Samen met de burgemeester van Leiden en de
voorzitter van de 3 October Vereeniging wordt de openingshandeling
verricht. Het Leids Volkslied schalt uit de kelen van de bevolking en
kanonschoten geven het startsein van de viering van dit jaar.
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Word lid van
de grootste en leukste
ondernemersvereniging
van Leiden.
Ac
t.w tie!
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Word lid via www.bvleiden.nl en proﬁteer van alle ledenvoordelen.
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Inschrijving Haring &
Wittebrood en Hutspotmaaltijd
DE WAAG, AALMARKT
Donderdag 19 september 16.30 - 21.00 uur
Als u iets niet mag missen dan is het wel de uitreiking van Haring &
Wittebrood op de vroege morgen van 3 oktober. Iedereen die in Leiden
woont of er is getrouwd of geboren, heeft recht op haring en
wittebrood. Valt u niet in deze categorie, maar wilt u wel in
aanmerking komen, word dan snel lid, want leden van de 3 October
Vereeniging krijgen natuurlijk haring, hutspot en wittebrood!
Op de derde donderdag in september vindt in de Waag de inschrijving
van Haring & Wittebrood plaats. Voor velen traditioneel hét startschot
voor de 3 oktoberfeesten. De uitreiking zelf is één van de oudste
tradities van de 3 October Vereeniging. Neem naar de inschrijving uw
trouwboekje, rijbewijs, identiteitsbewijs of 3 October-ledenpas mee en
u kunt uw bestelling opgeven.

Hutspotmaaltijd
Leden van de 3 October Vereeniging kunnen zich op 19 september ook
inschrijven voor de Grote Hutspotmaaltijd. Een geweldig evenement
op 2 oktober op de Hooglandse Kerkgracht.
Let op: vanaf dit jaar heeft elk lid recht op één hutspotmaaltijd
met drankje en een gratis eco-glas dat u in de hele stad kunt
inwisselen!
Wilt u meer hutspotbonnen op hetzelfde adres?
Dit is natuurlijk mogelijk en kunt u regelen door het afsluiten van:
• Een duo-lidmaatschap van € 12,50. U krijgt dan twee
hutspotmaaltijden met twee drankjes en dit jaar twee
gratis eco-glazen
• Een gezinslidmaatschap van € 25,- dat recht geeft op vier maaltijden
met vier drankjes en dit jaar vier gratis eco-glazen.
Bij de inschrijving in de Waag zijn natuurlijk ook onze Joffers aanwezig
die u met plezier inschrijven als lid van de 3 October Vereeniging of
uw lidmaatschap aanpassen.
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Historische lezing
ACADEMIEGEBOUW, RAPENBURG 73
Zondag 22 september 15.00 uur
De prijs voor Leidens ontzet. Waterbeheer 1574
In de zomer van 1574 werd een groot deel van het Zuid-Hollandse
platteland onder water gezet ten behoeve van het ontzet van Leiden.
Deze inundatie was enorm schadelijk voor het waterbeheer. De
Hollandse waterschappen hadden het al jaren moeilijk door
uiteenlopende problemen, zoals bodemdaling, de grote
Allerheiligenvloed van 1570 en het uitbreken van een burgeroorlog
in 1572.

Toegang
Belangstellenden zijn van harte welkom de lezing bij te wonen. Een
toegangskaart is, zolang de voorraad strekt, op zondag 22 september
vanaf 14.00 uur gratis op te halen in Academiegebouw (Rapenburg 73).
Het Groot en het Klein Auditorium zijn toegankelijk vanaf 14.30 uur.
Boekje
De tekst van de lezing wordt als boekje uitgegeven door Primavera
Pers. De publicatie is direct na afloop van de lezing verkrijgbaar en
kost € 10,-. Daarnaast is het te bestellen via het secretariaat van de
3 October Vereeniging. Er zijn tevens exemplaren beschikbaar van de
lezingenboekjes uit voorgaande jaren.

Jazz bij het Academiegebouw
ACADEMIEGEBOUW, RAPENBURG 73
Zondag 22 september 16.30 - 19.00 uur
Dit jaar is het jazzevenement op een andere locatie dan u gewend
bent. Aangezien de Universiteit Leiden 444 jaar bestaat, is besloten om
dit evenement in de tuin van het Academiegebouw van de universiteit
te houden. Jazzband Staten-Generaal zal u dit jaar swingend vermaken
met hun muziek. Staten-Generaal is de huisband van het Leids
studentenkoor en -orkest Collegium Musicum.

Glasraam Sint-Janskerk te Gouda, (detail) geuzenschepen
op het Papenmeer en vluchtende belegeraars.

In de Historische lezing gaat Milja van Tielhof na hoe het
hoogheemraadschap van Rijnland - waarvan Leiden de ‘hoofdstad’ was
- de chaos, politieke verdeeldheid en destructie van de jaren zeventig
van de zestiende eeuw overleefde.
Milja van Tielhof is senior onderzoeker bij het Huygens Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam. Zij doet vooral onderzoek
naar de geschiedenis van waterbeheer en drinkwatervoorziening in de
vroegmoderne tijd. Momenteel schrijft zij een boek over de vraag hoe
belanghebbenden, zoals boeren en stedelijke grondbezitters,
participeerden in het Nederlandse waterbeheer tussen 1200 en 1800.
Samen met de Universiteit Leiden organiseert de 3 October
Vereeniging sinds 1997 jaarlijks een lezing over een aan Leidens Beleg
en Ontzet gerelateerd onderwerp. De Universiteit biedt ons gastvrij
onderdak in het Academiegebouw.
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Oefenen voor de Koraalliederen
HOOGLANDSE KERK
Woensdag 25 september 19.30 uur
Ook dit jaar gaan we weer oefenen voor de Koraalzang. Als altijd gaat
dit gebeuren in de prachtige en sfeervolle Hooglandse Kerk. Het geheel
staat onder de bezielende leiding van dirigent Wim de Ru. Samen met
het orkest van muziekvereniging Concordia, probeert hij de liederen
zo goed mogelijk in ons hoofd te krijgen.
In de pauze biedt de 3 October Vereeniging u een drankje aan, waarna
de liederen nogmaals worden gezongen. Aan het slot leggen twee
Leidenaren die hebben meegezongen, een bloemstuk op het graf van
burgemeester Van der Werf.
Komt allen naar deze fantastische happening, zodat u op 3 oktober in
het Van der Werfpark uit volle borst én uit uw hoofd kunt meezingen.
Dit jaar zingen we de volgende liederen (de nummering verwijst naar
de Koraalbundel):

Marsepein
hutspot
250 gram €8,95

per klant een pakje
sleutelkoekjes GRATIS

6.
15.
12.
5.
2.
14.
16.
9.
23.

Geluckig vaderland (Geluckig is het Land)
Berg op Zoom
De Zilvervloot
O ghij stadt van Leyden (G’lijck den grootsten rapsack)
Leiden, stad van mijn hart (Leids volkslied)
Mijn land (Ja ik ben van het land)
Waar de blanke top der duinen
Lof zij den helden (Hymne)
Wilhelmus

U vindt de liedteksten achterin deze Feestwijzer, zie pagina 91
en verder.

Nieuwe Rijn 43 - Leiden
jacobsbanket.nl

Al meer dan 100 jaar
Vakmanschap

ONTZETtend leuke winkel
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De 3 October Vereeniging
OnTour

–

Donderdag 26 september

Evenals voorgaande jaren brengen we met de touringcar van
Koninklijke Beuk een bezoek aan mensen met een beperking bij een
aantal instellingen in Leiden en de regio.
Wij vertrekken in de ochtend samen met de welbekende Party Band,
zanger Dave, en Occi en To om op alle plekken waar de bus stopt een
feestje te bouwen. Rond 14.00 uur doet de bus Swetterhage in
Zoeterwoude aan. Hier wordt het feest voortgezet onder leiding van
een bekende Nederlandse artiest.
De Tour wordt mede mogelijk gemaakt door het 3 October Gilde,
Zorg en Zekerheid en Koninklijke Beuk.
Contactadres
Thea van Kooperen
071-5310872
theavankooperen@3october.nl

Leve de legende!
Mercedes-Benz SL.
Al meer dan 70 jaar maakt de SL zijn opwachting.
De SL hee een omvangrijke geschiedenis
die vandaag de dag veel respect afdwingt.
Een icoon van Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz
The best or nothing.

www.mbdb.nl, info@mbdb.nl
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Pleintaptoe
TERREIN SPORTING TRIGON, ZOETERWOUDSESINGEL
Zaterdag 28 september
Voorprogramma: 19.00 - 20.00 uur
Pleintaptoe: 20.00 - 22.00 uur
Ook het programma van de Pleintaptoe haakt in op het thema van dit
jaar: Jong Geleerd. We hebben een aantal jeugdorkesten gevonden die
hun muzikale en showvaardigheden toont. Jong Kamper Trompetter
Korps, Jong Pasveer, Jeugd Rijmondband en Junioren Kunst en
Genoegen. Daarnaast zijn de andere twee orkesten van Kunst en
Genoegen, de Show- & Marchingband en K&G 3 aanwezig. Het
programma wordt gecompleteerd met Show en Drumfanfare METRO
uit Scheveningen en Showkorps Wilhelmina uit Sleeuwijk.
Christelijke Muziekvereniging Kunst en Genoegen, Leiden
In de volksmond beter bekend als K&G. Op 1 oktober 1928 opgericht
als mondorgelclub en in de loop der jaren uitgegroeid tot een
toonaangevende muziekvereniging met drie orkesten: Show- &
Marchingband K&G, Jong K&G en K&G 3. Daarnaast heeft K&G een
eigen opleidingstraject K&G University met superkids en het K&G
Show & Music KidsKorps. K&G heeft ruim 200 leden, onderverdeeld in
superkids, leerlingen, junioren-, senioren-, K&G 3-, bestuurs- en
niet-spelende leden.

Show- en Drumfanfare METRO Scheveningen
De Show- en Drumfanfare is het vlaggenschip van de
Muziekvereniging METRO Scheveningen. Wat op 1 februari 1954
begon als een Tamboer-, Trompetter- en Pijperkorps is uitgegroeid tot
een vereniging van nationale bekendheid en een graag geziene gast in
zowel binnen- als buitenland. Zij gaan hun nieuwe show Summon the
Heroes tonen, een show met krachtige muziek uit de strijd tegen het
kwaad tot de statige melodieën ter ere van hen die in deze strijd de
hoogste prijs hebben betaald.

Showkorps Wilhelmina, Sleeuwijk
Showkorps Wilhelmina is al sinds 1898 een begrip in Sleeuwijk en
omstreken. Begonnen als een kleine dorpsfanfare, is Showkorps
Wilhelmina anno 2019 uitgegroeid tot een showkorps dat nationale
bekendheid heeft en een graag geziene gast is op taptoes in binnen- en
buitenland. Zij gaan u vermaken met de show Africa. Deze bestaat uit
een combinatie van gevarieerde en bekende melodieën en een
uitgekiende choreografie.
Jong Pasveer, Leeuwarden
Entertainen zit er van jongs af aan al in bij de leden van Pasveer. Dit
orkest bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 9 tot ongeveer
16 jaar. Door de snelle bewegingen, flitsende figuren, topmuzikaliteit
en het enthousiasme van de leden, is Jong Pasveer zeer geliefd bij het
publiek.
Jeugd Rijnmondband, Schiedam
De JRB bestaat uit 25 jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 17 jaar.
Ze worden graag gezien op verschillende taptoes met hun show
Golden Oldies Grooves.
Jong Kamper Trompetter Korps, Kampen
‘Speels enthousiasme met een statement. Jong KTK weet op elk
evenement te imponeren.’ Dit valt te lezen op de website van dit
orkest. Tijdens de Pleintaptoe stappen we in een tijdmachine en
neemt het Jong Kamper Trompetter Korps het publiek mee in hun
nieuwe show Time Traveller.
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Seniorenvoorstelling

3 October Live in Concert

STADSGEHOORZAAL, BREESTRAAT 60
Zondag 29 september 13.30 - 15.45 uur (zaal open om 12.30 uur)

STADSGEHOORZAAL, BREESTRAAT 60
Zondag 29 september 20.15 uur

Exclusief voor leden organiseert de 3 October Vereeniging een
muzikale voorstelling voor senioren in de Stadsgehoorzaal.

Met dit jaar als hoofdact niemand minder dan Corry Konings!
Deze koningin van het levenslied stond al een tijd op ons
verlanglijstje, maar het is nu dan eindelijk gelukt om haar te
contracteren.
In de foyer treedt Schola Nostalgica op met meezingers van vroeger.

Het is inmiddels een mooie traditie: de muzikale avond 3 October Live
in Concert. In de Stadsgehoorzaal zal een van ‘s lands oudste orkesten,
het Leidse S.M.G. Sempre Crescendo (1831) met symfonieorkest,
grootkoor en madrigaal bekende klassiekers ten gehore brengen.
Dit jaar weer met een of meer bijzondere gast(en), maar wie dat zijn is
een verrassing!
De Stadsgehoorzaal is vanaf 19.30 uur geopend, maar de zaaldeuren
kunnen dan nog even gesloten blijven.
Het concert is gratis toegankelijk voor leden van de 3 October
Vereeniging, per lidmaatschap krijgt u één kaart.
Let op: kaarten zijn ongeplaceerd en op te halen bij het Servicepunt in
de foyer van de Stadsgehoorzaal, op vertoon van uw lidmaatschapspas.
Kijk voor de openingstijden en -data van het Servicepunt op pagina 23
of op www.3october.nl.

Het thema voor dit jaar is ‘Samen zingen: jong geleerd, oud gedaan’.
In het programma voor de pauze treden twee gerenommeerde en
bekende formaties voor u op:
• Het Ontzet Sextet: zes oud-bestuurs- en commissieleden van de
3 October Vereeniging, met onder andere een jonge sopraan van 75
jaar en een bas/bariton die geen maat kan houden. Een klein
Minikoraal voor senioren.
• De Slechte Band: succes verzekerd met het repertoire van
internationale meezingers.
Zie pagina 27 voor de kaartuitgifte voor de Seniorenvoorstelling.
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Minikoraal
TERREIN SPORTING TRIGON, ZOETERWOUDSESINGEL
Dinsdag 1 oktober 12.45 uur - 14.00 uur
Welkom,
jongens en meisjes,
JONG GELEERD publiek!
Pieter van der Werf
Welkom bij de Minikoraal!
Gegroet jong geleerden!
Zing, kijk en geniet.
‘Rembrandt is mijn naam, geboren zestienzes,
De Weddesteeg in Leiden: dat is nu mijn adres.
Vader is een molenaar; Van Rijn zo noemt men hem,
En Neeltje heet mijn moeder; zij zingt met zachte stem.
Dag Rembrandt van Rijn, in Leiden geboren:
Van jou zal de wereld nog eeuwenlang horen.’
Het evenement waar velen al naartoe gingen,
De groepen 7 en 8 komen ook dit jaar weer zingen.
Op 1 oktober zingen we over ‘oude’ jong geleerden,
Over hen die het beleg en ontzet markeerden.
Jong geleerden komen al 27 jaar,
Tijdens de Minikoraal bij elkaar.
De sfeer is zoals altijd magnifiek,
K&G 3 zorgt voor muziek.
Wat een sfeer, ’t is echt niet overdreven!
Jochem Myjer komt ook zijn show geven.
‘Tijden lang verhaald
Telkens weer herhaald
Leiden en het feest’

De veiligheid van de kinderen is onze grootste prioriteit. Om die
reden is de Minikoraal alleen toegankelijk voor deelnemende
kinderen en begeleiders (alleen met polsbandje) en is er helaas
geen plaats voor ouders, verzorgers, opa’s en oma’s.
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Rondgang rust-en verpleeghuizen
Woensdag 2 oktober 10.00 - 16.00 uur

wenst u een fijn
3-oktober

Ieder jaar bezoeken de partners van de bestuursleden van de
3 October Vereeniging kort voor de viering de rust- en verpleeghuizen
in Leiden. Onder het genot van een kopje koffie en een petitfour
genieten de bewoners van Leidse muziek. Veel bewoners hebben
jarenlang actief het feest gevierd. Zij hebben ervoor gezorgd dat de
Leidenaars in 2019 nog steeds het 3 oktoberfeest vieren. Nu zijn ze
niet meer in staat om naar de kermis te gaan of om haring te halen. De
3 October Vereeniging brengt het feest daarom naar ze toe.
Traditiegetrouw krijgen de bewoners ook een presentje.

www.koolmoes.nl

Motorhuis Leiden Lammenschans
uw Fiat, Alfa Romeo en Jeep dealer

De grootste Wolky specialist van
Nederland, ook online!
Nieuwe Rijn 15 - Leiden
071 - 566 58 67
info@wolyshop.nl
www.wolkyshop.nl
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Feestelijke Warenmarkt

Lunapark

APOTHEKERSDIJK, STILLE RIJN, STILLE MARE, LANGE MARE,
NIEUWE MARE, OUDE SINGEL, TURFMARKT, PRINSESSENKADE,
STEENSTRAAT, STATIONSWEG
Woensdag 2 oktober 13.00 - 24.00 uur
Donderdag 3 oktober 09.00 - 24.00 uur

SCHUTTERSVELD, PARKEERPLAATS SCHUTTERSVELD,
LAMMERMARKT T/M NIEUWE MARE, NIEUWE BEESTENMARKT,
BEESTENMARKT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG,
STATIONSPLEIN, STATIONSWEG, TWEEDE BINNENVESTGRACHT
Woensdag 2 oktober 13.30 - 02.00 uur
Donderdag 3 oktober 09.00 - 01.00 uur
Beleef de wereld van de kermis
De kermis is één van de oudste onderdelen van de 3 oktoberfeesten.
Als een lint slingert de kermis zich door het centrum. Jong en oud
vinden op de kermis wel iets leuks om te doen.
De afgelopen maanden is alles in het werk gesteld om er een kermis
van te maken met voor elk wat wils. Terug van weggeweest en de
blikvanger op het Schuttersveld is de Bungee Katapult. Maar ook de
alom geliefde Cakewalk is er te vinden. Wist u dat de Cakewalk
genoemd is naar een dans uit Amerika? Voor de kleine kermisvierders
is er De Reis door Toverland.

Op weg naar de kermis en terug: lekker slenteren langs de honderden
kramen van de feestelijke warenmarkt. Daar komt u vrienden en
bekenden tegen en vindt u altijd wel iets van uw gading. Natuurlijk
ook veel lekkernijen en etenswaar, zoals de vet glimmende paling, de
overheerlijke druiven en de traditionele banaan met slagroom. En wat
te denken van een paar mooie kamerplanten? Op 2 en 3 oktober horen
die er ook bij. Tijdens deze feestelijke warenmarkt ziet u daar heel wat
mensen mee sjouwen.

De drie hoogste attracties staan dit jaar op de Lammermarkt bij molen
De Valk. Na het succes van vorig jaar is de Around the World terug.
Zwaaien boven feestend Leiden kan maar één keer per jaar! Ook vanuit
het Europa Reuzenrad is Leiden op een bijzondere manier te zien.
Spanning en sensatie is er bij de Booster Maxxx. Geniet van allerlei
kermislekkernijen, terwijl je feestend Leiden aan je voorbij ziet trekken
richting Miami Trip, Break Dance, Polyp, Fun House Fire Department,
Disco Jumper, Jumbo, spookhuis Ghost Castle, Snow Jet, glazen
doolhof Fun Circus en familie-achtbaan Bugs & Bees.
Voor de kinderen zijn er de draaimolen, de Buggy en nog veel meer.
Een spelletje doen kan ook. Kortom, genoeg te beleven. Op de
Beestenmarkt zijn de Super Mouse en de Booster XXL te vinden. Of
slenter lekker over de Stationsweg en het Stationsplein met als
eindpunt de poffertjeskraam.
Toiletten
• Hoek Lammermarkt/Nieuwe Mare
• Lammermarkt bij het Europa Reuzerad
• Schuttersveld bij de brug Rijnsburgersingel
• Stationsplein
EHBO
• Stationsplein
• Langegracht, aan het einde van de kermis
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Rood-Witwedstrijd
Woensdag 2 en donderdag 3 oktober

Pieter van der Werffestival
MUSEUM VOLKENKUNDE, STEENSTRAAT 1
Woensdag 2 oktober 14.00 - 17.00 uur
Na het succes van de eerste editie vorig jaar organiseert de 3 October
Vereeniging wederom het Pieter van der Werffestival. Dit festival is
speciaal voor en door leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het
Museum Volkenkunde heeft zijn tuin opengesteld voor dit culturele
evenement, waaraan middelbare scholen uit Leiden en omgeving
meedoen.
Op het Pieter van der Werffestival kunnen scholieren zich van hun
meest creatieve en culturele kant laten zien op een podium,
bijvoorbeeld met (eigen) muziek, flitsende dansoptredens, beeldende
kunst of poëzie.

De Rood-Witwedstrijd komt terug in een nieuw jasje! Waar voorheen
de toeschouwers van de optocht nauwlettend in de gaten werden
gehouden, gaan we nu voor groter, roder en witter! Het doel blijft
hetzelfde. Leiden zoveel mogelijk rood-wit laten kleuren tijdens de
mooiste viering van het jaar. En daar hebben we jullie hulp voor nodig!
Hoe kun je winnen?
• Stuur vóór 5 oktober 2019 je foto in de mooiste rood-wit-outfit
• Insturen kan via Facebook, Instagram of e-mail
(secretariaat@3october.nl)
• Deel je je foto op social media? Gebruik dan de hashtag
#roodwit2019
• Op 6 oktober post de 3 October Vereeniging de 10 leukste foto’s op
social media
• Een vakkundige jury én het aantal likes zal de uiteindelijke winnaar
bepalen
Hul jezelf dus de mooiste rood-wit-outfit en maak kans op een van de
mooie prijzen. Dit kan je dit jaar winnen: vier kaartjes voor de Efteling
(er zijn 2 keer vier kaarten ter beschikking gesteld door de Efteling),
een fotoshoot in de stijl van Rembrandt bij fotograaf Andor
Kranenburg, of een lunchbon voor 4 personen in Koetshuis De Burcht.
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Nieuw dit jaar is fotowedstrijd voor scholieren rond het thema
‘vrijheid’. Omdat de leerlingen ook de organisatie en achter de
schermen voor hun rekening nemen, is dit festival niet alleen vóór,
maar juist ook dóór scholieren!
De naam van het festival komt natuurlijk van de burgemeester van
Leiden tijdens het beleg van de stad. Daarom worden de optredens
geëvalueerd door een vakjury onder de professionele begeleiding van
niemand minder dan burgemeester Van der Werf, Eric Filemon.
Scholieren (maar ook dansscholen, bands of iedereen in de middelbare
schoolleeftijd) kunnen zich inschrijven voor het Pieter van der
Werffestival tot en met zondag 15 september via www.3october.nl.
Houd voor nieuws omtrent het festival deze website goed in de gaten!
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Nostalgische Kermis
PIETERSKERKPLEIN
Woensdag 2 oktober 14.00 - 21.00 uur
Donderdag 3 oktober 10.00 - 21.00 uur

Bespeling Stadhuiscarillon
STADHUISPLEIN
Woensdag 2 oktober 16.00 uur (première compositie Emma Brown)
Woensdag 2 oktober 18.30 - 19.30 uur
Donderdag 3 oktober 08.30 - 09.30 uur
Première speciale compositie Beleg en Ontzet van Leiden
Het Leids Carillon Genootschap heeft aan de bekende Leidse zangeres en
componiste Emma Brown opdracht gegeven om in het kader van het
Beleg en Ontzet van Leiden een compositie te schrijven voor het
stadhuiscarillon.

Op het Pieterskerkplein staat de Nostalgische kermis. De attracties
zijn voor alle leeftijden. De Zwanenmolen, waarin je kunt zwaaien
naar papa en mama. Of je maakt een ritje met opa en oma in de
Rupsbaan. Verder zijn er nog diverse andere leuke attracties. Rondom
de kermis zijn gezellige eet- en drinkgelegenheden waar je ook kunt
genieten van een lekkere oliebol, suikerspin, of zuurstok.

Zij beschrijft in twaalf minuten muziek het lijden van de hongerende
Leidenaren die wachten op het einde van hun smart. Vervolgens steekt
een storm op die het water naar Leiden opstuwt zodat de geuzen de stad
kunnen bevrijden. Stijgend water, stijgende hoop! En dan komen de
watergeuzen binnenvaren en Cornelis Joppensz brengt de hutspot
triomfantelijk de stad in. De Leidenaren stromen de Pieterskerk binnen
en zingen psalm 9: Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart, vertellen van
uw wonderdaden. Daarna barst het feest los!
Levina Pors, stadsbeiaardier titulair, zal het werk uitvoeren op het
carillon van het stadhuis.
Deze compositieopdracht werd
mogelijk gemaakt door bijdragen van:
• Van der Mandele Stichting
• Prins Berhard Cultuurfonds
Zuid-Holland
• Gemeente Leiden
• 3 October Vereeniging Leiden
• Het Leids Carillon Genootschap
Overige carillonbespelingen
Sinds mensenheugenis worden op de
vooravond van de viering van Leidens
Ontzet en op 3 oktober zelf
carillonbespelingen gehouden. Dat
gebeurt natuurlijk ook dit jaar weer
en wel door het beiaardiersechtpaar
Henk Veldman (2 oktober) en
Levina Pors (3 oktober). De nieuwe
compositie van Emma Brown zal niet
op het programma ontbreken!
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Grote Hutspotmaaltijd
HOOGLANDSE KERKGRACHT
Woensdag 2 oktober 17.00 - 18.30 uur
Op de sfeerrijke Hooglandse Kerkgracht wordt de traditionele
Hutspotmaaltijd voor de leden de 3 October Vereeniging geserveerd.
Ieder jaar weer worden er meer ‘bodempjes gelegd’. En weer of geen
weer, de echte Leidenaar laat zich een gratis maaltijd natuurlijk niet
door de neus boren. U dient overigens wel lid te zijn van de 3 October
Vereeniging.
Bent u lid van onze 3 October Vereeniging? Meldt u zich dan tijdens de
inschrijving van Haring en Wittebrood ook aan voor de Hutspotmaaltijd. En kom op 2 oktober naar de Hooglandse Kerkgracht om te
genieten van dit culinaire hoogstandje dat met de grootste zorg en uit
verse ingrediënten wordt bereid.

WIJ WENSEN U EEN
GOED ONTZET!
www.duprie.nl

Restauratie
Renovatie
Utiliteitsbouw
project Arsenaal Leiden

Woningbouw
Projectontwikkeling

Zonder
bril of
contactlenzen
onbezorgd
feesten?
Ontvang als 3 October-lid
€ 310,- korting
op een behandeling.
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Bel 071-5192090 of mail
info@rijnzichtoogkliniek.nl voor
meer informatie en kom meer te
weten over de mogelijkheden.

rijnzichtoogkliniek.nl

De Hutspotmaaltijd is alleen voor leden van de 3 October Vereeniging.
Als u (nog) geen lid bent, kunt u zich hiervoor aanmelden (zie pagina
19 in deze Feestwijzer). U kunt natuurlijk ook lid worden tijdens de
inschrijving voor Haring en Wittebrood. De inschrijving is op
donderdag 19 september tussen 16.30 uur en 21.00 uur in de Waag aan
de Aalmarkt.

Let op: elk lid krijgt vanaf dit jaar één hutspotmaaltijd. Dit jaar
ontvangt u voor het eerst de maaltijd op een duurzaam bordje
met bestek en uw drankje in eco-glas dat u in de hele stad kunt
inwisselen. Zie voor meer informatie over het nieuwe
duurzaamheidsbeleid van de 3 October Vereeniging op pagina 18.

Laat deze smakelijke start van de feesten dit jaar niet aan uw neus
voorbij gaan. Er is immers geen 3 oktober zonder hutspot!
De Grote Hutspotmaaltijd is financieel geadopteerd door het 3 October
Gilde, waardoor de kas van de 3 October Vereeniging in belangrijke
mate wordt ontzien.
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Jong Geleerd
Samen hutspot eten op 2 oktober.
Met school naar de Minikoraal.
Een rondje over de kermis.
Wie eenmaal 3 oktoberkoorts
heeft, komt er nooit meer vanaf.
Herkent u deze foto’s van vroeger?

Taptoe ‘
Een Lint van Licht’
Woensdag 2 oktober 19.30 uur

Betekenis van de Taptoe
De Taptoe wordt gehouden om Prins Willem van Oranje, Pieter
Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis
Boisot te eren. Traditiegetrouw start de Taptoe bij daglicht en eindigt
in het donker. Daarom roepen we alle deelnemers op om een creatieve
invulling te geven aan het vaste Taptoemotto: ‘Een lint van licht door
Leiden’. Bij de entree aan de Middelweg ontvangen alle deelnemers
hun medaille van de commissarissen Optocht & Taptoe.
Kranslegging en defilé
Bij het standbeeld van Van der Werf en het monument voor Leidens
Ontzet worden kransen gelegd door het college van burgemeester en
wethouders en door het bestuur van de 3 October Vereeniging.
Taptoedeelnemers worden verzocht bij het defileren de vaandels te
neigen en te zorgen voor een correcte houding van de deelnemers.
Deelnemers en richtlijnen
De ware taptoedeelnemer houdt zich aan de richtlijnen zoals
hieronder beschreven. Het ware taptoepubliek zoekt een plaatsje langs
de route!
Alleen de officieel erkende, openbare verenigingen uit Leiden kunnen
meedoen aan de Taptoe. Om alles in goede banen te laten verlopen,
zijn er wel wat spelregels waar deelnemers zich aan dienen te houden:
• Roken of alcohol drinken tijdens het opstellen en lopen van de
Taptoe is niet toegestaan.
• Er mogen geen flyers worden verspreid. Politieke propaganda of het
meevoeren van attributen die dit beogen is niet toegestaan.
• De Taptoe is niet geschikt voor praalwagens, wel kunnen duw- of
trekkarren worden meegevoerd. Vanwege smallere doorgangen op de
route mogen de karren niet breder zijn dan 2 meter.
• Tijdens de Taptoe mag niet worden gestopt voor het geven van een
show.
• Het meevoeren van dieren en open vuur is verboden. Dit in verband
met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers.
Bestuur en commissarissen hebben het recht om groepen, die een
goede gang van zaken in de weg staan, niet tot de Taptoe toe te laten
of uit de stoet te verwijderen.
Tenslotte, we moedigen alle deelnemers aan om zo mooi en
verlichtend mogelijk uitgedost te verschijnen, opdat we gezamenlijk
een waar lint van licht door Leiden vormen! Dus vlaggen, vaandels,
lampions, lichtjes en dergelijke; alles ter verhoging van het feestelijke
karakter is van harte welkom in de stoet!
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VERTREK VAN DE STOET: 19.30 uur precies
Route
Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg,
Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat,
Jan van Houtkade, Geregracht, Monument Leidens Ontzet,
Oranjeboomstraat.
Einde Taptoe en ontbinding
De ontbinding van de Taptoe vindt plaats na de kruising van
Oranjeboomstraat en Levendaal, op de brede rijbanen van de Sint
Jorissteeg. Dit betekent dat bij het monument voor Leidens Ontzet
niet wordt stilgestaan. Haal uw kinderen in verband met de
verkeersveiligheid op bij de kruising Levendaal en Sint Jorissteeg.

Opstellen en aanlooproute
De Taptoe wordt vanaf 18.00 uur opgesteld op de Kaasmarkt.
Verenigingen die aan de Taptoe willen deelnemen, komen uitsluitend
via de Middelweg binnen en staan op volgorde van aankomst tussen de
dranghekken. Verenigingen moeten in het geheel aantreden en
aansluiten. Let op: het is niet toegestaan te verzamelen op de
Kaasmarkt of om een plaats te reserveren in de hekken op de
Kaasmarkt. Meelopende begeleiders moeten duidelijk herkenbaar zijn
als behorend bij hun vereniging. Niet-meelopende ouders hebben geen
toegang voorbij het hek op de Middelweg.
De winnaars van de Joppenszprijzen van 2018 openen de Taptoe. Voor
hen is een plaats gereserveerd in de eerste drie vakken op de
Kaasmarkt. Dat zijn: Hong Ying, Gymsport Leiden en Lugdunum.
Muziekverenigingen komen binnen via de Hooigracht.
Majorettekorpsen moeten zelf voor muzikale begeleiding zorgen,
anders worden zij niet tot de muzikale deelnemers gerekend.
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Joppenszprijzen
Laat uw vereniging zo mooi mogelijk zien aan het publiek. Wie weet
levert het behalve naamsbekendheid ook nieuwe leden en een prijs op!
De 3 October Vereeniging looft drie geldprijzen uit voor de
verenigingen die zich volgens een onafhankelijke jury het creatiefst
presenteren. De eerste plaats is goed voor € 500, de tweede voor € 375,
de derde voor € 250. De namen van de winnaars worden gepresenteerd
tijdens de Grote Optocht op 3 oktober. De prijsuitreiking vindt plaats
tijdens het eerstvolgende Sportpunt71 na 3 oktober. Het reglement
van de Joppenszprijzen is verkrijgbaar bij het secretariaat van de
3 October Vereeniging.
De Taptoe 2019 is tot stand gekomen met dank aan:
Barning Telecom, Barthen verhuur, ALV Productions, de leden van de
jury voor de Joppenszprijzen (Jan Breedeveld, Binnert Glastra, Cees
van Duivenbode), Heppie Store, Light2000, Nieuwenburg Bloem &
Lifestyle, Rode Kruis Leiden, Scheffer Sportprijzen, SSR Leiden, Traffic
Support Events, de Zeeverkennersgroep Waingunga en alle
deelnemende verenigingen.
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Swingend naar 3 oktober

VOLG ONS VOOR HET L A ATST E
3 OCTOBER NIEU WS OP:
		

KAASMARKT
Woensdag 2 oktober 21.00 - 02.00 uur

FACEBOOK.COM/DRIEOCTOBER
@3OCTOBER

		

3OCTOBER_VEREENIGING

		

LINKEDIN.COM/COMPANY/3-OCTOBER-VEREENIGING/

Net als vorig jaar gaan we weer een feestje bouwen op de Kaasmarkt:
Swingend naar 3 oktober!
Vijf Meilaan 135-A
Vijf2321
Meilaan
135-A
RK Leiden
2321
RK Leiden
Postbus
1021
Postbus
1021
2302
BA Leiden
2302
t. 071BA
- 53Leiden
11 321
071 -- 53
53 16
11 775
321
f.t. 071
f. 071 - 53 16 775
www.bunnig.nl
www.bunnig.nl
mailbox@bunnig.nl
mailbox@bunnig.nl

Vijf Meilaan 135-A · 2321 RK Leiden · 071 5311 321
mailbox@bunnig.nl · www.bunnig.nl

Eerst vertrekt de Taptoe ‘Een lint van licht’ vanaf de Kaasmarkt en
de deelnemers worden uitgezwaaid onder muzikale begeleiding van
DJ Jaimy.
Vanaf 21.00 uur tot 02.00 uur hebben wij een fantastische line-up
zodat u ‘zingend & swingend’ op weg gaat naar 3 oktober.
We maken begin september bekend welke artiesten zullen optreden.

De sleutel
tot succes

WAARSCHUWING
AUPING BEDDEN
Aan alle feestgangers die van plan zijn om
de Reveill-je of het Koraal te bezoeken
U wordt aangeraden de nacht van 2 op 3 oktober
niet door te brengen in/op een Auping bed, matras
of boxspring. De comfortgraad van Auping is
ongekend hoog. Uit testen is gebleken, dat op vrije
dagen bij gebruikers het vroeg-uit-bed-kom-vermogen
tot 1574% verminderd kan zijn. Hierdoor loopt u de
kans deze mooie evenementen te missen.
Bunnig & Partners administratie + belastingadvies B.V.
Bunnig681518
& Partners
+ belastingadvies
Beconnr. 181821 Postbank:
INGadministratie
Bank Leiden rek.nr.:
67.87.60.233B.V.K.v.K. Leiden: 28034324

181821 Postbank:
681518
Bank
Leiden rek.nr.:
67.87.60.233
K.v.K. Leiden:
28034324te ‘s-Gravenhage onder nummer 1939
Wij hanteren de Algemene Leverings-Beconnr.
en Betalingsvoorwaarden
zoals
door deING
NOvAA
gedeponeerd
bij de
Kamer van Koophandel
en Fabrieken
Wij hanteren de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
zoals door de
NOvAA gedeponeerd
bij de
Kamer
Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage onder nummer 1939
BTW-nummer:
8018.97.397.B.01
Betaling
binnen
30van
dagen
BTW-nummer: 8018.97.397.B.01 Betaling binnen 30 dagen

2071004 Bunnig Factuurpapier ADM1 1
Bunnig Briefpapier.indd
1
2071004
Bunnig Factuurpapier
ADM1 1

14-08-2007 15:02:17
25-8-2011 19:20:48
14-08-2007
15:02:17

NB: het gebruik van Auping in de vroege morgen van
4 oktober wordt wel aangeraden. En niet zo’n beetje ook.
zirkzeewonen.nl
Lammenschansweg 138
2321 JX Leiden
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Reveille
STADHUISPLEIN
Donderdag 3 oktober 07.00 uur
Niets is fijner dan in het donker naar het Stadhuisplein fietsen op 3
oktober, de resten van 2 oktober duidelijk zichtbaar, je komt wat late
feestgangers tegen, wat mensen van de gemeente, een enkele
kermisexploitant en als je dan het Stadhuisplein nadert, kom je
groepjes mensen tegen die - weer of geen weer - alles trotseren om
gezellig de Reveille mee te zingen… Het traditionele begin van 3
oktober.
Vaste gangmakers zijn de Keietoeters. En als dan om vijf voor zeven
drumfanfare FBL zijn opwachting maakt, gaat het echt beginnen.

3 Oktober Universiteit presenteert:

WETENSCHAP ZIEN,
HOREN, DOEN EN
BELEVEN Voor kinderen en ouders!
(kinderen van ca. 7 tot 12)

Dit jaar zullen we op veler verzoek voor het eerst alle vier coupletten
van het Leids Volkslied zingen. En aangezien de lettertjes op de uit te
delen papieren aan de kleine kant zijn, raden wij u aan om alvast te
beginnen met oefenen!
De liederen voor dit jaar:
1. Wilhelmus
2. Drie Oktoberlied
3. Geuzenlied
4. In naam van Oranje (Koppelstok)
5. Leidens Ontzet
6. Leiden, stad van mijn hart

Donderdag 3 oktober
Van der Werfpark
12.00 tot 15.00 uur

Met superleuke
onderwerpen als:
Buitenaardse werelden,
dinosaurussen en hoe weet
je of wat je op internet leest
echt waar is?

Bij ons leer je de wereld kennen
UL - advertentie A5 - wetenschap zien horen doen .indd 1
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Uitreiking
Haring & Wittebrood

DE WAAG, AALMARKT
Donderdag 3 oktober 07.30 - 09.30 uur

het geusje
Het officiële wittebrood
van de 3 October Vereeniging
te Leiden

Een van de populairste onderdelen van 3 oktober is ongetwijfeld de
uitreiking van Haring & Wittebrood. Rechtgeaarde Leidenaren weten
dat er geen 3 oktober gevierd kan worden, als niet eerst de haring en
wittebrood zijn opgehaald, hoe laat het ’s nachts ook geworden is.
Hoewel de Waag pas om 7.30 uur haar poorten opent, staan de eerste
Leidenaren al vanaf 5.00 uur te wachten. Onze haringmeester, de heer
Van der Zalm, heeft ons verzekerd dat de haring dit jaar van een meer
dan uitstekende kwaliteit is.
Inschrijving
Uiteraard bent u ook dit jaar van harte uitgenodigd om, wanneer u
Leidenaar van geboorte bent of er nu woont, gebruik te maken van
deze feestgave. Hiervoor dient u zich wel op donderdag 19 september
in te schrijven. Ook de inschrijving vindt traditioneel in de Waag
plaats (zie pagina 31).
Voor wie moeite heeft met het snijden (schoonmaken) van de haring
staat buiten de top van het Katwijks haringsnijdersgilde te wachten.
Terwijl u wacht en leert, maken zij uw haring schoon. Denk aan het
milieu, neem uw eigen tas of liever pannetje mee!

1.95
Verkrijgbaar van 26 sept. t/m 3 okt.
in onze winkels in Leiden, Oegstgeest,
Voorschoten en Leiderdorp.

bakker van maanen
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Koraalzang

Herdenkingsdienst

VAN DER WERFPARK
Donderdag 3 oktober 08.00 uur

PIETERSKERK
Donderdag 3 oktober 10.00 uur

In de vroege ochtend van 3 oktober, na de Reveille, gaat in het Van der
Werfpark de Koraalzang van start als dirigent Wim de Ru de tonen laat
klinken van het eerste lied. Hij wordt hierbij begeleid door het orkest
van muziekgezelschap Concordia.

1572: Leiden neemt het op tegen de Spanjaarden en sluit zich aan bij
de Nederlandse opstand van Willem van Oranje. De Spaanse troepen
reageren fel: met militaire overmacht proberen ze de stad te
veroveren. Als Goliath tegen David. Maar in dat Bijbelse verhaal komt
de jonge herder als overwinnaar uit de strijd, net als het trotse Leiden.
Jong geleerd?

Een samenzang met genodigden, het bestuur van de 3 October
Vereeniging en vele honderden Leidenaren die dit traditionele
onderdeel van de viering op 3 oktober willen meemaken.
Halverwege zal Joost Bleijie de Den Tonkelaarrede houden, zijn
traditionele toespraak over het thema van dit jaar. Burgemeester Henri
Lenferink, erevoorzitter van de 3 October Vereeniging, zal reageren.

Nadat Leiden in 1574 ontzet was, stroomde de Pieterskerk vol en werd
er spontaan een dankdienst gehouden. Tot op de dag van vandaag
houden wij die traditie in ere. Dit jaar mogen we ds. Margreet Klokke
als voorganger verwelkomen. Zij is sinds maart 2018 de nieuwe
stadspredikant van de Leidse Binnenstadsgemeente en kent Leiden uit
haar studietijd.
De muzikale invulling zal worden verzorgd door goede bekenden van
de 3 October Vereeniging: de Leidse Cantorij met Emma Brown, onder
leiding van Hans Brons, de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem
Friso’ en organist Leo Doeselaar. De Kapel is een van de drie
professionele militaire harmonieorkesten van de Nederlandse
krijgsmacht.

Aan het einde van de zang zullen twee kinderen samen met de
burgemeester een krans hijsen aan het standbeeld van oudburgemeester Pieter van der Werf. De Koraalzang wordt besloten met
het zingen van het Wilhelmus. Dus: komt allen naar het park voor
deze grootse happening!
Dit jaar zingen we de volgende liederen (de nummering verwijst naar
het liedboek):
6. Geluckig vaderland (Geluckig is het Land)
15. Berg op Zoom
12. De Zilvervloot
5. O ghij stadt van Leyden (G’lijck den grootsten rapsack)
2. Leiden, stad van mijn hart (Leids volkslied)
14. Mijn land (Ja ik ben van het land)
16. Waar de blanke top der duinen
9. Lof zij den helden (Hymne)
23. Wilhelmus
U vindt de liedteksten achterin deze Feestwijzer, zie pagina 91
en verder.
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Kinderpark
VAN DER WERFPARK
Donderdag 3 oktober 10.00 - 13.00 uur

Als ondernemer steekt u veel tijd in uw bedrijf.
Maar levert uw energie wel het gewenste resultaat
op? Heeft u een goede balans tussen inspanning en
inkomen? Wij ondersteunen u bij het bereiken van
een sterke ﬁnanciële basis, gekoppeld aan ﬁscaal
advies. Zodat u zich bezighoudt met uw kernactiviteiten en het maximale overhoudt aan uw
inspanningen. Dat noemen wij resultaat boeken.

Meer weten? Maak een afspraak.
In een vrijblijvend gesprek bekijken we graag onze
mogelijkheden voor uw onderneming.

Op 3 oktober wordt het Van der Werfpark omgetoverd tot een paradijs
voor kinderen van alle leeftijden. In het park wordt een supercool en
gevarieerd programma georganiseerd.
Programma
10.00 - 10.45 uur:
Voor de allerkleinsten starten we met een superleuke
poppenkastvoorstelling van poppenkastspeler Fritsie Duikelaar.
Fritsie neemt de kinderen met zijn interactieve poppentheater vol
enthousiasme mee in een nieuw spannend verhaal.
10.45 - 13.00 uur:
Springkussenfeest! In het park kun je naar hartenlust springen,
klauteren en glijden in het Springkussenparadijs.
10.45 - 12.45 uur:
Kom knutselen of je laten schminken en meedoen aan een echte
hoelahoep-clinic. Of maak een selfie met een van je favoriete
Disneyfiguren.

In het Van der Werfpark is de hele dag legendarische muziek te horen
uit de jaren 70 en 80 door de Platenautomatiek uit Leiden. Ze draaien
plaatjes op vinyl, ook op verzoek! Verder kunt u terecht op het
gezellige terras.

Schipholweg 121 • Postbus 3111 • 2301 DC Leiden • T. 071-568 06 21
F. 071-523 63 56 • info@vawaccountants.nl
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Straattheater
STEENSCHUUR
Donderdag 3 oktober 10.00 - 13.30 uur
Het straattheater is dit jaar niet in het Van der Werfpark, maar vindt
plaats op de Steenschuur, op het stuk tussen de Langebrug en de
Doezastraat.
Het thema van de viering van dit jaar is Jong Geleerd en dat ziet u bij
het straattheater terug. Het is gewoon een kwestie van al vroeg
beginnen en veel oefenen!
Vijf heel verschillende straattheaterartiesten tonen hun onvergetelijke
acts. In ons programma treedt elke groep twee of drie keer op
waardoor het mogelijk is om alle acts te zien.

MARCO BONISIMO de
Voetbalkunstenaar
De balkunsten van Marco Bonisimo,
de Nederlands kampioen jongleren,
passen perfect bij het thema: Jong
Geleerd. Zelf begon hij zijn carrière
met drie jongleerballen. In een
dynamische show laat hij zijn
kunsten zien, het lijkt soms
makkelijk. Wie weet, inspireert hij
jullie om het zelf ook eens te
proberen…!

COMPAGNIE MOBIL met B.V.
Natuur
Het milieu wordt bedreigd, bossen
staan in brand, het zeewater stijgt.
Maakt u zich geen zorgen, want de
handige mannen van B.V. Natuur
helpen een handje en beginnen met
de bouw van een nieuw bos…..
Pijnlijke slapstick, een onhandige
samenwerking en een dansje tijdens
het schaften. Natuur zonder vieze
handen, lekker praktisch en met
weinig kans op uitsterven. B.V.
Natuur is coming to the rescue.
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HENDRIK & CO met Checkpoint Henry
In tijden van migratie en toenemende
controle wordt Checkpoint Henry
gecreëerd: ‘s werelds kleinste
douanepost. Een eigenzinnige
controlefreak is gestationeerd op het
festival met zijn douanepost (die zo groot
is als een caravan). Henry wijst de
bezoekers op de voorwaarden van hun
verblijf en uiteindelijk mogen ze door de
slagboom met een grote glimlach en een
geldig, op maat gemaakt visum.

MALABARISTA met de
Sopa de Fuego Vuurshow
Wordt de soep niet zo heet gegeten als-ie
wordt opgediend? Dat zullen we nog wel
eens zien. Het geheime recept van zijn
moeder, geeft deze kok niet prijs. Borden,
fakkels en vuurdiabolo vliegen door de
lucht terwijl de kok zijn menu afwerkt.
Een must voor elke fijnproever.

MARTIN FORGET met Resto la Table
En als u nog niet uitgegeten bent, dan
kunt u ook een tafel reserveren bij de
onhandige ober Martin die bij Resto la
Table werkt. Hij veegt de vloer, wast de
laatste vuile glazen en begint de tafel te
dekken voordat het restaurant open gaat.
Maar vandaag heeft hij een probleem, de
tafel protesteert! De tafel wil niet gedekt
worden; alles wat op tafel wordt gezet,
wordt onmiddellijk door de tafel
afgewezen. Martin is namelijk iets
belangrijks vergeten. Zal Martin op tijd
door krijgen wat hij is vergeten voordat
de eerste gasten komen?
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Museum De Lakenhal
OUDE SINGEL 32
Donderdag 3 oktober 10.00 - 13.00 uur
Leiden houdt van geschiedenis. Meer dan bewoners van andere steden
zijn Leidenaren geïnteresseerd in het verleden het hun eigen stad. Het
is dan ook traditie dat vele Leidenaren op 3 oktober Museum De
Lakenhal bezoeken om de tastbare herinneringen aan Leidens Beleg
en Ontzet te bekijken.
Lakenhal vernieuwd
En in 2019 kan dat voor het eerst in het volledig vernieuwde museum!
In de nieuwe collectiepresentatie heeft het verhaal van Leidens Beleg
en Ontzet namelijk een belangrijke plaats gekregen. Topstukken als
het immense doek ‘De zelfopoffering van burgemeester Van der Werf’
van Matthijs van Bree, de hedendaagse interpretatie van Erwin Olaf,
de hutspotketel, de duivenbriefjes, de noodmunten en het Lanckaerttapijt zijn in volle glorie te bewonderen. De Leidse geschiedenis is nog
nooit zó dichtbij geweest.

JONGE
REMBRANDT

Workshop
En wist je dat je met ingrediënten als aardappel, peen,
ui en pastinaak veel meer kunt maken dan alleen
hutspot? Ontdek het tijdens de creatieve workshop in
het gloednieuwe Atelier. Speciaal voor families, maar
geschikt voor iedereen van 6 tot 96.

RISING STAR

2 NOVEMBER 2019 – 9 FEBRUARI 2020
LAKENHAL.NL

LEIDEN

N E E M K L EI NGE L D M E E NA A R
DE GROT E OP TOCH T!
OOK DIT JAAR COLLECTEERT LIONS LEIDEN
LUGDUNUM DUALIS VOOR HET GOEDE DOEL!
WIJ VRAGEN U GUL BIJ TE DRAGEN!
HARTELIJK DANK EN EEN GOED ONTZET.
VRAGEN? E-MAIL NAAR: SOGTOEN.CHARLES@ZIGGO.NL
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Jong
geleerd...

3 October Universiteit
voor kinderen
VAN DER WERFPARK
Donderdag 3 oktober 12.00 - 15.00 uur
Haring, wittebrood en wetenschap, speciaal voor kinderen. Wat is er
nu leuker dan nieuwe dingen ontdekken? Heb je je bijvoorbeeld wel
eens afgevraagd hoe er leven op andere planeten is? Hoe je orangoetans verliefd kan laten worden? Hoe je een dinosaurus opgraaft? En
of wat je op internet leest wel altijd echt waar is? En hoe kom je daar
eigenlijk achter?
Kom dan op 3 oktober naar de tent van de 3 October Universiteit in het
Van der Werfpark. Professoren van de Universiteit Leiden nemen
kinderen mee op een fascinerende en toegankelijke ontdekkingstocht
door hun werk en hun onderzoek. Ook heel leuk trouwens als je geen
kind meer bent, maar wel het antwoord op deze vragen wilt weten.
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Grote Optocht: ‘Jong Geleerd’
Donderdag 3 oktober 13.00 uur
Jong geleerd is oud gedaan!
Dat spreekwoord gaat speciaal op voor de viering en herdenking van
het Feest der Feesten. Al vroeg worden Leidse kinderen betrokken bij
Leidens Ontzet. Samen hutspot eten op 2 oktober. Met school zingen
over 3 oktober tijdens de Minikoraal. Een rondje over de kermis of een
bezoek aan de kinderactiviteiten in het Van der Werfpark. Ook voor
veel figuranten die al jaren in de Grote Optocht meelopen, geldt ‘jong
geleerd, oud gedaan’.

Wie eenmaal in aanraking komt met de 3 oktober koorts wil er nooit
meer vanaf. Samen kleuren we de stad ieder jaar weer rood-wit op 2 en
3 oktober. Omdat we het belangrijk vinden met elkaar de
vrijheidsstrijd van 1574 te blijven vieren en herdenken en het op deze
manier door te geven aan onze kinderen.
De Grote Optocht is dit jaar tot stand gekomen met dank aan
onze leveranciers:
AJeTo, ALV Productions, Brandweer Hollands Midden (o.l.v.
bouwmeester Edwin Haasbroek), Flower Parade Rijnsburg,
Het Motorhuis Leiden, Hippisch Centrum de Delft, Hoppezak
Kledingverhuur, Jacob van den Broek Koetsen, JP Zandbergen
Rijnsburg, Juffermans Warmond, Koetserij Gouda, Magro
Internationaal Organisatiebureau, Nieuwenburg Bloemen, Roze
Draakjes Leiderdorp.
En met speciale dank aan onze sponsors, vrijwilligers
en figuranten:
3 October Gilde, Circus Miloco, Basisschool St. Joseph, Basisschool
De Dukdalf, Medische Faculteit der Leidsche Studenten,
Musicalgezelschap Otis, SSR Leiden, Bonaventura College Leiden, TEX
& uitleg, Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen, Universiteit Leiden,
Van der Valk Hotel Leiden en uiteraard alle geweldige figuranten.
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Route
Het startpunt van de optocht is de Zoeterwoudsesingel ter hoogte van
de Lorentzhof bij nummer 39-40. Daarna lopen we met de klok mee
naar de kruising met de Lammenschansweg en van daar over Witte
Singel, Noordeinde, Breestraat, Korevaarstraat en Levendaal waar ter
hoogte van de Plantagelaan, bij de Utrechtsebrug, de burgemeester en
het 3 Octoberbestuur het defilé afnemen.
Vriendelijk doch dringend verzoek: mijd tijdens het opstellen van
de Grote Optocht de Fruinlaan en de Zoeterwoudsesingel tot aan de
Lorentzhof. Dit om de opstelling en de start van de Optocht soepel
te laten verlopen. Deze straten behoren dan ook niet tot de route.
Algemene aanwijzingen
Om de Grote Optocht zonder gaten door de stad te laten lopen, vragen
we alle deelnemers en het publiek om de stoet zonder oponthoud te
laten passeren. Zo is het niet toegestaan om deelnemers van
rookgerei, drank of etenswaren te voorzien, of om commerciële
activiteiten te ondernemen ín de stoet. Alleen bij Sociëteit Minerva
komt de stoet tot stilstand. Hier brengen de burgemeester, de
voorzitter van de 3 October Vereeniging en de praeses collegii van LSV
Minerva volgens jarenlange traditie een toost uit op de viering en
wordt het Io Vivat gespeeld.
Veiligheid
Houd de route zo breed mogelijk vrij en gelieve niet met de Grote
Optocht mee te lopen of door de stoet heen over te steken. Het is niet
toegestaan om met een voertuig een standplaats in te nemen langs de
route. Zo nodig worden voertuigen op last van de politie verwijderd.
Volg voor ieders veiligheid de aanwijzingen van de politie en de
optochtcommissarissen soepel en direct op.
Ook letten we met elkaar op de kleintjes. Uiteraard laat iedere
optochtliefhebber kinderen vooraan staan. Maar laat uw (klein-)
kinderen niet op straat staan of zitten en/of zorg dat zij achter de
dranghekken blijven. Zo komen ze niet in het gedrang bij de
passerende praalwagens, ruiters en koetsen.

Win een taart!
Op de borden aan het begin van
iedere groep ziet u een vraag.
De antwoorden kunt u vinden
in de Optocht. Weet u alle
antwoorden? Stuur de
antwoorden op en maak
kans op een taart!
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12.00 uur: Voorprogramma
Lionsclub Leiden Lugdunum Dualis, Leidsch Dagblad.
13.00 uur start:
GROTE OPTOCHT ‘JONG GELEERD’
Politiemotoren, politie te paard, politiebus.
Lopend Leids Vendel
Officiële garde van de 3 October Vereeniging onder de zinspreuk Panis
et Piscis (brood en vis).

444 jaar Universiteit Leiden
444 jaar geleden kozen de Leidenaren na het ontzet voor een
universiteit. Om dit bijzondere moment te illustreren en de band
tussen de universiteit en de stad Leiden te eren, lopen Leidse
hoogleraren in cortège mee. Bij hoge uitzondering lopen zij in toga, en
twee pedellen met de pedelstaf uit het jaar 1640 voorop: iets dat
normaal enkel bij academische plechtigheden gebeurt. Een traditie
bijna zo oud als de universiteit zelf, die vanwege dit bijzondere
jubileum voor heel de stad te zien is.
Maar de hoogleraren lopen niet alleen. Al 444 jaar lang trekt de oudste
universiteit van het land jonge geleerden uit de hele wereld naar onze
stad, en daarom lopen ook de hoogleraren van de toekomst met hen
mee. Al 444 jaar inspireert de Universiteit Leiden nieuwe generaties
door vele beroemde uitvindingen, Nobelprijzen en museumcollecties.
Leiden staat hierdoor internationaal op de kaart. Viert u met ons mee?

Erewacht te paradepaard
Een prachtige groep Friese paarden met het vaandel van de 3 October
Vereeniging.
Stoet van Rijtuigen
In het eerste rijtuig zitten de burgemeester van Leiden en de
voorzitter van de 3 October Vereeniging en hun partners. Zij worden
gevolgd door de bestuursleden van de Koninklijke Vereeniging voor
Volksvermaken te Groningen en de 8 October Vereeniging Alkmaar
Ontzet. Het derde rijtuig vervoert het bestuur van het 3 October Gilde,
ondernemers met een Leids hart die door hun financiële bijdragen
activiteiten van de 3 October Vereeniging ondersteunen. De stoet van
rijtuigen wordt gesloten door de Gouden Koets.

Joppenszprijzen
Tijdens de Taptoe op 2 oktober zijn drie prijzen en vier pluimen door
een onafhankelijke jury toegekend aan (sport)verenigingen die zich
het meest creatief hebben gepresenteerd aan het publiek.
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Jong geleerd, oud gedaan
Jongleren is heel zo makkelijk nog niet! Bij dit gedeelte van de Grote
Optocht kunt u het kunstje afkijken van professionele jongleurs. Zij
laten samen met hun circuscollega’s zien hoe je jongleert met
balletjes, kegels, peen en ui. Kijk uw ogen uit bij Leidse circusartiesten
en artiesten die jongleren met vuur. Jong en oud - heel oud- jongleert
mee. Want niemand is te oud voor het circus. Het gezegde is immers
niet voor niets: jong geleerd, oud gedaan.
Jonge Rembrandt
In de derde groep ziet u het winnende ontwerp van de
praalwagenontwerpwedstrijd die dit jaar is opgedragen aan één van
Leidens beroemdste zonen: Rembrandt. In Leiden stond zijn wieg en
in onze stad ontwikkelde hij zich tot de beroemde schilder die hij later
zou worden. Juist Rembrandts jonge jaren in Leiden waren belangrijk
voor zijn latere carrière en ontwikkeling. Ook voor Rembrandt gold:
jong geleerd is oud gedaan!
Voor het ontwerp van deze praalwagen hebben de Vrienden van
Rembrandt en Scholengemeenschap Dalton uit Voorburg de handen
ineengeslagen. Op de praalwagen zien we Rembrandt terug in Leiden,
bij Molen De Put en de Rembrandtbrug. Molen De Put is overigens
hetzelfde type molen dat de vader van Rembrandt bezat.
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In 1619, toen Rembrandt 13 jaar oud was, heeft hij de oorspronkelijke
molen De Put zien bouwen, vlakbij zijn geboortehuis aan de
Weddesteeg. Nog één keer zal Rembrandt schilderen, daar waar het
allemaal begon. De 17e ofwel Gouden Eeuw, herleeft! Evenals een
aantal bekende schilderijen van de hand van Rembrandt.
In het kader van ‘jong geleerd’ vragen de bedenkers ook aandacht voor
het wereldwijde (én Leidse) probleem van plastic afval.

Win een taart!
Op de borden aan het begin van iedere groep in de Grote Optocht ziet
u een vraag. De antwoorden kunt u vinden in de optocht. Weet u alle
antwoorden? Mail de antwoorden naar optocht@3october.nl en
maak kans op een taart! Dit zijn de vragen:
• Hoe oud was Hugo de Groot toen hij in Leiden ging studeren?
• Maak het spreekwoord af: Zoals de ouden zongen….
• Welk schilderij maakte Rembrandt op 18-jarige leeftijd en
is te zien in Museum De Lakenhal?
• Wat was de titel van de eerste gouden single
van de Zangeres Zonder Naam?
• Waar komt de naam LEGO vandaan?
• Van welke band is het nummer Forever Young?

100 jaar Zangeres Zonder Naam
Mary Servaes is Leidens trots. Met meer dan 600 levensliederen heeft
deze koningin van het levenslied zowel jong als oud geïnspireerd. Zie
het leven van de jonge Zangeres Zonder Naam voorbijtrekken in een
aantal van haar grootste hits. Van meezingers tot protestsongs, van
Mexico tot de Costa del Sol. Zing haar levensliederen met ons mee.

Spelend Leren
Kijken, voelen, horen, praten, musiceren, lopen, bouwen, lezen en
schrijven, puzzelen, computeren, al spelenderwijs leer je dat. Wie is er
niet groot mee geworden: met een sorteerblok, loopfiets en LEGO. Met
het leesplankje en puzzels. Met computerspelletjes en de verhalen van
cupido!
Forever Young
Hoe jong of oud je ook bent, een feestje zit in iedereen. Hotter than
your daughter? Geen probleem! Welke moves je ook maakt, dansen en
muziek zijn van alle tijden. Deze techno-opa’s en oma’s zijn ook gek
op K3! Sjonge jonge jonge, wat een mooi einde van de Optocht!
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De originele advertentie uit 1910 bekijken?
Ga naar www.bink.nl/advertentie-1910. Jong geleerd is oud gedaan!

Kindervoorstelling L UMC
LUMC – KINDERDAKTUIN
Donderdag 3 oktober
Leidens Ontzet is een feest voor iedereen en dus ook voor de kinderen
die in het LUMC verblijven. Daarom komen we op woensdag 3 oktober
met een vrolijke voorstelling speciaal - en exclusief! - voor de kinderen
in het ziekenhuis, hun broertjes, zusjes, vaders en moeders. Zo beleven
we samen een mooie dag!
Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen de kinderen op zaal alles
volgen via de televisie.

WORD
GILDE-LID!

Leiden
Molenwerf 4, T 071 - 514 20 45

3 OCTOBER GILDE

Succesvol verkopen?
Als u op het punt staat uw woning te verkopen, gaat u een
spannende tijd tegemoet. Een woning verkopen doet u niet elke
dag. Daarom nemen wij deze taak graag van u over.
Samen met u gaan wij de uitdaging aan.
Leidens Ontzet zouden we nooit zo groots kunnen vieren
zonder de steun van onze zakelijke vrienden en sponsoren uit
de regio. Word ook deelnemer van het 3 October Gilde, de
club van ondernemers met een Leids hart!

“Met elkaar gaan we
voor het beste resultaat”

De Waarde van Ervaring
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Team Leiden

Het Gilde ondersteunt specifieke onderdelen van Leidens
Ontzet, zoals de Grote Hutspotmaaltijd op 2 oktober.
Ook organiseert het Gilde jaarlijks diverse bijeenkomsten voor
de eigen deelnemers, waaronder de haringveiling. De
opbrengst gaat naar de 3 October Vereeniging On Tour:
het 3 oktoberfeest voor mensen met een beperking.
Word ook Gilde-deelnemer!
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Polsstokverspringen

Pyromusical

STEENSCHUUR / VAN DER WERFPARK
Donderdag 3 oktober 15.00 - 16.30 uur

ANKERPARK, ZIJLSINGEL
Donderdag 3 oktober 23.30 uur

Onze Leidse studenten laten zich op 3 oktober van hun beste (en
natste?) kant zien! Fierljeppen/polsstokverspringen op z’n Leids!
Nadat eerst de Polsstokbond Holland het goede voorbeeld heeft
gegeven met een spectaculaire demonstratie, wagen de deelnemers
een poging.

De 3 oktoberviering wordt traditioneel afgesloten met de crème de la
crème der vuurwerkshows: de pyromusical! Deze adembenemende
show laat vuurwerk en muziek in harmonie samensmelten. De technici
van Xena Vuurwerk weten als geen ander dit met zorg samen te stellen
zodat een prachtig schouwspel ontstaat. Er wordt alleen het best
verkrijgbare vuurwerk gebruikt voor een waar spektakel. Het
samenspel van Bengaals vuur, fonteinen, romeinse kaarsen en
cakeboxen heeft een grote diversiteit aan effecten en zal het publiek
doen verbazen! Laat u in vervoering brengen door unieke kleuren en
met zorg samengestelde vuurwerkcomposities.

Rekening houdend met het feit dat een beetje student op 2 oktober
gaat stappen, staat het polsstokverspringen ’s middags op het
programma.
We starten om 15.00 uur, zodat iedereen na de Grote Optocht met
volle teugen van dit polsstokspektakel kan genieten. De deelnemers
proberen vanaf de Steenschuur, over het water, zo in de armen van
burgemeester Van der Werf te springen! Zullen ze als jonge
eendenkuikens in het water vallen, of vliegen ze als een volwassen
eend naar de overkant.

U kunt als toeschouwer zowel in het Van der Werfpark als op de
Steenschuur kijken hoe de springers het ervan af brengen. En wilt u
zelf een poging wagen, kom dan op tijd en schrijf u in. Wij houden wel
van spontane waaghalzen!
Het demonstratieteam van de Polsstokbond Holland begeleidt de
deelnemers, zodat de springers zo veilig mogelijk de overkant
bereiken. De Leidse Reddingsbrigade is aanwezig om ‘ongelukkige’
springers zo nodig op de kant te helpen. Het evenement wordt
georganiseerd in samenwerking met LSV Minerva.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door
aannemersbedrijf C.J. de Boer.
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Schenken of nalaten aan de
3 October Vereeniging?
Met uw steun kan de 3 October Vereeniging het verhaal van vrijheid
doorgeven aan toekomstige generaties. Elke bijdrage is welkom,
bijvoorbeeld voor een onderwijsproject, een publicatie of het beheer
en behoud van het archief.
U kunt ons steunen door een gift of door de 3 October Vereeniging op
te nemen in uw testament. Voor meer informatie omtrent schenken of
een legaat aan onze Vereeniging kunt u contact opnemen met
secretariaat@3october.nl.
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DE ORGANISATIE VAN DE VOLGENDE EVENEMENTEN
LIGT NIET BIJ DE 3 OCTOBER VEREENIGING, MAAR
DEZE WORDEN VAN HARTE AANBEVOLEN.

Haring & Wittebrood
Jeugdvoetbaltoernooi

GlibberTreel

DOCOS - SPORTCOMPLEX, HAAGSE SCHOUWWEG
Zondag 29 september 09.45 - 17.00 uur

DE BURCHT
Zondag 22 september 11.00 uur (eerste start)
en 11.30 uur (tweede start)

Op zondag 29 september organiseert voetbalvereniging DoCoS voor de
30e keer het Haring & Wittebrood-toernooi voor de JO13 jeugdselectieteams. Het toernooi wordt ieder jaar georganiseerd vooruitlopend
op de Leidse 3 octoberfeesten. De deelnemende spelers en bezoekers
uit het gehele land maken hierdoor ook kennis met Leiden en de
geschiedenis van Leidens Ontzet.

Wil je Leiden op een bijzondere en sportieve wijze ontdekken en wil je
dit net even anders dan anders? Doe dan op zondag 22 september mee
met de derde editie van de GlibberTreel, georganiseerd door de Leiden
Road Runners Club.
De GlibberTreel heeft een uniek hardloopparcours dwars door en langs
de mooiste plekken van de binnenstad. Een stad die vele verrassingen
en geheimen in zich bergt die op jou liggen te wachten om ontdekt te
worden. Leiden is niet voor niets de ‘Stad van Ontdekkingen’.
Jouw avontuur start bij de Burcht waar burgemeester Van der Werf je
ontvangt. Je daalt af naar het leven van alledag in de smalle straatjes.
Je rent door de binnenstad en komt onderweg veel nieuwe verrassingen tegen. Mooie en bijzondere locaties zetten de deuren voor je open.
De cirkel is weer rond als je de Burcht voor je ziet opdoemen. Na
afloop kun je napraten bij een gezellige borrel in het Koetshuis en met
een extra hutspotketeltje op je GlibberTreelshirt ga je weer naar huis.
Noteer 22 september vast in je agenda en hou deze dag vrij om het
avontuur aan te gaan. Er kunnen dit jaar weer 750 deelnemers
meedoen. De inschrijving is geopend op www.glibbertreel.nl.

Deelnemende verenigingen
De sterkste D-selecties van de deelnemende verenigingen doen mee.
De teams van Sparta en FC Utrecht hebben aangegeven met hun
jeugdteam te komen. Daarnaast zullen de verenigingen uit de Leidse
regio deelnemen aan dit toernooi en hun sterkste team afvaardigen.
Uiteraard treedt DoCoS als gastheer op met het JO13-team.

Activiteiten
In de pauze van het voetbalprogramma (tussen 12.00 en 13.15 uur)
genieten de bijna 200 deelnemers en hun begeleiders van een lunch
met haring en wittebrood. De haringen worden zoals ieder jaar weer
beschikbaar gesteld door de 3 October Vereeniging.
Stefan Molendijk van Freestyle Football (vanuit het voormalige
wereldberoemde SoccerShowdown team) verzorgt in de pauze een
wervelend voetbaloptreden, waar de jeugdspelers ook hun kwaliteiten
kunnen tonen.
De poffertjeskraam, de popcornkraam en de ijscokar zullen op deze
dag niet ontbreken.
Prijsuitreiking
Omstreeks 16.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats.

84 |

3october.nl

490.19051_feestwijzer_Binnenwerk_DEF.indd 84-85

3october.nl

| 85

02-08-19 14:56

Hutspotbridgedrive
DENKSPORTCENTRUM LEIDEN, ROBIJNSTRAAT
Zondag 29 september 10.00 - 17.00 uur
Op zondag 29 september wordt weer de Hutspotbridgedrive gespeeld.
De Hutspotbridgedrive behoort inmiddels tot één van de gezelligste
bridge-evenementen in deze regio. Tussen de middag krijgt u een
heerlijke hutspotmaaltijd aangeboden en natuurlijk is er na afloop
haring met ui. We verwachten dat iedereen zijn best zal doen om de
Zilveren Hutspot in de wacht te slepen. Schrijf u dus snel in.
De organisatie is in handen van de Nederlandse Bridge Bond, district
Leiden e.o. in samenwerking met CAPS (verenigde Leidse bridgeclubs).
Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per paar. Dit is inclusief ontvangst
met koffie en cake, hutspotmaaltijd met consumptie en na afloop een
aperitiefje met haring. Schrijft u zich bij voorkeur in via de agenda van
de website van het district of per e-mail: yordi.schouten@ziggo.nl,
met gelijktijdige overschrijving van het inschrijfgeld naar
IBAN: NL86 RBRB 0828 9033 52, t.n.v. Bridgedistrict Leiden e.o.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Deelname is pas
gegarandeerd als het inschrijfgeld ontvangen is.

Vlootschouw, moderne
en oude ambachten
HISTORISCHE HAVEN, KORT GALGEWATER
Donderdag 3 oktober 10.00 - 20.00 uur
Je kijkt je ogen uit bij ambachten van vroeger en nu. Geniet van de
geur van gerookte vis tegen het decor van historische schepen,
versierd met vlaggen en feestelijk verlicht in de Historische Haven.
Loop langs de schepen en maak een praatje met de schippers, geniet
van de muziek en sluit af met een hutspot in de haven.
Moderne en oude ambachten
Sinds jaar en dag is er op 3 oktober op het Kort Galgewater een
ambachtenmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Voor het eerst zullen er,
naast de traditionele, ook ambachten anno-nu zijn. Zo laat Emilia
Designs zien dat haken helemaal hot is, toegepast in interieur en
mode. Maar natuurlijk wordt er nog steeds op klassieke wijze vis
gerookt en zijn andere authentieke visserij- en scheepsambachten te
bewonderen. Zo zal ook dit jaar de Historische Scheepstimmerwerf
Klaas Hennepoel het ambacht van scheepsbouwen laten zien. Molen
de Put laat zijn wieken feestelijk versierd draaien.
Muziek
In een historische haven horen de melancholische klanken van
zeemansmuziek. De mannen van Rumor di Mare maken, samen met en
afgewisseld door de dames van Er welt een traan, de herinneringen
weer levend. Een derde act, vernoemd naar de bezweringsformule die
wordt uitgesproken bij genezing door een kruidenvrouwtje, maakt met
een beetje theater, het muziekprogramma compleet. Het muziekprogramma is van 13.30 tot 17.30 uur.
Hutspot in de haven
Voorafgaand aan de 3 oktoberviering gaan zes Leidse chef-koks, samen
met leerlingen van Praktijkschool Het Waterland, de strijd met elkaar
aan. Wie maakt de lekkerste hutspot? Het winnende recept zal, op
inschrijving, geserveerd worden aan schippers, buurtbewoners en
andere culinaire fijnproevers tussen 18.00 en 20.00 uur.
Deze hutspotmaaltijd kost € 9,50. Inschrijven kan via
esther@organisatiebureau-liefenleed.nl.
Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Historische Haven
Leiden en buurtvereniging De Put in de Oude Morsch.
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Door de 3 October
Vereeniging georganiseerde
feesten
1886
Optocht Vereenigingen met Banieren
1887
Waterfeest ‘Intocht der Geuzen’
1888
Volkskinderspelen
1889
Wedstrijd Versierde Vliegers en Volksspelen
1890
Kinderfeesten en Optocht
1891
Reclame-optocht
1892
Volksmuziekfeest
1893
Versierde Hoepeloptocht en Wedstrijd
1894
Paarden-Versiering-Wedstrijd en Vaandeloptocht
1895
Etalage-Wedstrijd en Vaandeloptocht
1896
Fietsfeest en Optocht
1897
Kinder-Cantate: Leidens Strijd en Zegepraal
1898
In combinatie met de Kroningsfeesten
1899
Water-optocht (Versierde Boeiers en Peurschuitjes)
1900
Groot Muziekfestival (Harmonie- en Fanfarekorpsen)
1901
Optocht van Versierde Voertuigen
1902
Grote Sportbetoging
1903
Optocht Versierde Landbouwvoertuigen
1904
Grote Optocht. Praalwagen Sted. Ver. Met Banieren
1905
Groot Muziekfestival
1906
Grote Historische Optocht
1907
Grote Reclameoptocht
1908
Etalage-Wedstrijden. Optocht van Bruidsparen
1909
Optocht Gekostumeerde Groepen ‘Elf Provinciën’
1910
Optocht der Vereenigingen en Volksspelen
1911
Optocht: Hulde van de Elf Provinciën en van Oost en West
1912
Groot Sportfeest
1913
Optocht Sted. Ver. Met Banierenen Gekostumeerde Groepen
1914 - 1916 Geen feest wegens oorlog
1917
Cantate: ‘Leidens Strijd en Zegepraal’
1918
(Koor 300 Kinderen) Oud-Holl. Nieuwe tijd en Voordracht
(Gehoorzaal en Graanbeurs)
1919
Grote Leidse Historische Optocht
1920
Optocht ‘De Volken der Aarde’
1921
Feestelijke intocht der Geuzenvloot, grote romantische 		
Optocht: Meesterwerken Wereld Literatuur
1922
Openlucht spel. Intocht van Prins Maurits binnen Bergen op
Zoom, 3 Oktober 1922, met optocht
1923
Groot Middagfeest. Intocht van Willem l, Prins van Oranje, 		
binnen Brussel, 23 september 1577
1924
Openluchtspel-Minnespel (Spel van Klank en Kleur). De Vrede
van Rijswijk en Historische Allegorische Optocht ‘De Gouden
Eeuw’ (1572-1697)
1925
Nationale Reclame-optocht
1926
Intocht van Jan van Beieren binnen Leiden,
op 18augustus 1420. Riddertoernooi. Het spel der 4 elementen
1927
Allegorische Optocht: ‘de Leidse Hout’
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1928
1929

Optocht: ‘Het Verkeer door alle Eeuwen heen’
Optocht: ‘De Rijn’. Historie en sage van St. Gotthard
te Katwijk aan Zee
1930
Groot Bloemenfeest
1931
Optocht Oost en West
1932
Optocht + en –
1933
Oranje en Leiden
1934
Belangrijke personen en feiten uit de Geschiedenis
der Elf Provinciën
1935
Oosterse Optocht
1936
Luisterrijke Jubileum-optocht
1937
Optocht: ‘Griekse Mythen en Sagen’
1938
‘Het Leidse Stadhuis’
1939
Alleen Uitdeling Haring & Wittebrood
1940 - 1944 Geen feest wegens oorlog
1945
Grote Optocht, voorstellende: 1e enkele historische
gebeurtenissen; 2e groepen, samengebundeld door
Buurtcommissies e.a.; 3e reclame
1946
Grote Optocht: ‘Het vertrek van Karel II, Koning van
Groot-Brittannië en Ierland, uit Den Haag naar Scheveningen
ter inscheping naar Engeland op de 2e juni 1660’
1947
Luisterrijke Optocht, voorstellende ‘10 Eeuwen Historische
Klederdrachten’
1948
Luisterrijke Optocht, genaamd: ‘Rondom de Vrede van
Munster’
1949
Optocht: ‘Leiden’s Beleg en Ontzet’: ‘Intocht der Geuzen’
(Studenten Roeivereniging ‘Njord’)
1950
Grote Bedrijfs-Parade
1951
Jubileumoptocht:‘Leidse Hutspot’
1952
Leidse Meesters
1953
‘Uyt Leydens Scatcamere’, van Ada van Holland tot Napoleon
1954
‘De Leydse Tuyn’, van Pieter de la Court
1955
Bedrijfscorso
1956
Rembrandt in zijn Leidse tijd
1957
Sprookjesoptocht ‘Er was eens...’
1958
Muzikale maskerade ‘Een en al Muziek’
1959
Historische Optocht ‘Keizer Maximiliaan l van Oostenrijk’
1960
‘Het Domein van de Vrouw’
1961
75 jaar 3 October Vereeniging. Grote Jubileum-optocht ‘Het
Landjuweel van 1596’
1962
‘Vivat Oranje’ (ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest
van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard)
1963
Grote optocht: ‘’t Zit in de lucht’
1964
Optocht: ‘Feest in Speelgoedland’
1965
Grote Reclameoptocht: ‘Sprookjes van deze Tijd’
1966
Grote landenoptocht: ‘Tussen Keulen en Parijs’
1967
Leidse Lachspiegel
1968
Van Smeekschrift tot Handvest, grote historische optocht
1969
Grote muzikale reclameshow ‘Handel aan de wandel’
1970
‘Kassie kijken’, grootste rondrijdende show
1971
Grote Optocht: ‘Weet je nog wel’ (Beelden uit onze
kinderjaren)
1972
’t Jaar in,’t jaar uit’
1973
‘Muzikale Hutspot’
1974
4e Eeuwfeest Leidens Ontzet, Kon. Bezoek, 6 dagen feest,
Historische Optocht: ‘De Tyrannie verdrijven’
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Koraalliederen 2019
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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Grote Optocht: ‘Vrouw in ’t spel’
Optocht: ‘Met vlag en wimpel’
Grote Optocht: ‘Stripparade’
Optocht: ‘Wonderbaarlijke reizen’
‘Met de klok mee’
‘Leesfeest’
‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’
‘Kinderrijk’ (bekende en beroemde kinderen)
‘Slinger van Muziek’
‘Poppedeinen’
‘Uit de school geklapt’
‘Leiden, een eeuwig feest’
‘We are the world’, een wereldoptocht
Grote Optocht: ‘Feestneuzen’
Grote Optocht: ‘Een paar apart’
Grote Optocht: ‘Rijp en Groen’
Grote Optocht: ‘The Sound of Musicals’
Grote Optocht: ‘Europa in harmonie’
Grote Optocht: ‘Pracht en Praal’
Grote Optocht: ‘Vrouw in het vizier’
Grote Optocht: ‘Getallen getoond’
Grote Optocht: ‘Partner parade’
Grote Optocht: ‘Kleur bekennen’
Grote Optocht: ‘Scheiden doet Leiden’
Grote Optocht: ‘Op het randje...’
Grote Optocht: ‘Mijlpalen’
Grote Optocht: ‘Als de dag van toen’
Grote Optocht: ‘Juhh, hoooorrtturiss!’
Grote Optocht: ‘Er was eens een sprookje’
Grote Optocht: ‘Een beezzzt van een feezzzt‘
Grote Optocht: ‘Haal het doek maar op’
Grote Optocht: ‘Tussen Kunst en Kitsch’
Grote Optocht: ‘Zeven’
Grote Optocht: ‘Mens, erger je niet’
Grote Optocht: ‘The American Dream’
Grote Optocht: ‘Grenzeloos Feesten’
Lustrumoptocht: ‘High Leids’
Grote Optocht: ‘Hollandsch Glorie’
Grote Optocht: Per (on)geluk 31013
Grote Optocht: ‘Op Reis’
Grote Optocht: ‘De wereld op z’n kop’
Grote Optocht: ‘Leiden ontSpanje’
Grote Optocht: ‘Parade Royale’
Grote Optocht: ‘Leve de Legende!’
Grote Optocht: ‘Jong Geleerd’
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6. GELUCKIG VADERLAND
( GELUCKIG IS HET LAND )
1. Geluckig is het Land
Dat God den Heer beschermt
Als daar met moord en brand
De vijand rondom swermt
End’ dat hij meent hij sal
‘t Schier overwinnen al
Dat dan, dat dan, dat dan
Hij selft komt tot den val
2. Gedanckt moet sijn de Heer
De God die eeuwig leeft
Dat Hij ons ‘t zijnder eer
Dees overwinning geeft
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gewracht1
O Heer, o Heer, o Heer
Hoe groot is Uwe macht

1) gewracht = gemaakt
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15. BERG OP ZOOM

12. DE ZILVERVLOOT

1. Merck toch hoe sterck nu in ‘t werk zich al stelt
Die ‘t allen tijd so ons vrijheit heeft bestreden
Sie hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld
Om ons goet en ons bloet en onse steden
Hoor de Spaensche trommels slaen
Hoor Maraens1 trompetten
Siet hoe komt hij trecken aen, bergen te besetten
Berg op Zoom hout u vroom2
‘t Stut3 de Spaensche scharen
Laat ‘s Lands boom4 end’ sijn stroom
Trouwlijck doen bewaren

1. Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord
De Zilveren Vloot van Spanje
Die had er heel veel Spaansche matten1 aan boord
En appeltjes van Oranje
Piet Hein, Piet Hein
Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot
Zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, de Zilver Vloot

2. ‘t Moedige, bloedige, woedige swaerd
Blonck en het klonck, dat de vonken daeruijt vlogen
Beving en leving, opgeving der aerd
Wonder gedonder nu onder was dan boven
Door al ‘t mijnen en ’t geschut
Dat men daeglijcx hoorde
Menig Spanjaert in sijn hut, in sijn bloed versmoorde
Berg op Zoom hout sich vroom
‘t Stut de Spaensche scharen
‘t Heeft ‘s Lands boom end’ sijn stroom
Trouwlijck doen bewaren

2. Klommen niet de jongens als katten in ‘t want
En vochten ze niet als leeuwen
Ze maakten de Spanjaarden duchtig2 te schand’
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen
Piet Hein, Piet Hein
Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot
Zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, de Zilver Vloot

3. Die van Oranjen quam Spanjen aen boord
Om uijt het velt als een helt ‘t geweld te weeren
Maer also dra Spinola ‘t heeft gehoord
     Trekt hij flux5 heen op de been met al sijn heeren6
Cordua kruijd7 spoedig voort
Sach daer niets te winnen
Don Velasco liep gestoord: ‘t vlas7 was niet te spinnen7
Berg op Zoom hout sich vroom
‘t Stut de Spaensche scharen
‘t Heeft ‘s Lands boom end’ sijn stroom
Trouwlijck doen bewaren

3. Kwam er nu nog eenmaal zo’n Zilveren Vloot
Zeg zou jullie nog zo kloppen
Of zoudt gij u veilig en wel buitenschoot
Maar stil in je hangmat stoppen
Wel! Neêrlandsch bloed
Dat bloed heeft nog wel moed
Al bennen we niet groot
Al bennen we niet groot
We zoûen winnen een Zilveren Vloot
We zoûen winnen, nóg winnen een Zilveren Vloot
We zoûen winnen, een Zilver Vloot

1) Maraens = des Spanjaards
2) vroom = blijf dapper, houd stand
3) stut = stuit
4) boom = bodem, grens
      5) flux = ijlings
6) heeren = legers, troepen
7) kruijd, vlas, spinnen = woordspel met Cordua, Velasco en Spinola
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1) matten = zilveren munten
2) duchtig = krachtig
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5. O GHIJ STADT VAN LEYDEN
( G’LIJCK DEN GROOTSTEN RAPSACK )

2. LEIDEN, STAD VAN MIJN HART
( LEIDS VOLKSLIED )

1. G’lijck den grootsten rapsack1
Vloot den Speck2 verbaest
Als een wind die blaest
Siet hem met sijn knapsack
Loopen in der haest
Als een hond die raest3
O ghij stadt van Leyden
Dit stuck bemerck
En laet toch verbreijden
Gods wonderwerk

1. Leiden trots van Neerlands steden
Parel van het Hollands land
Stad van heden vol verleden
Stad van werk met hart en hand
Plaats van dromen en van daad
Waar ieder blijft en niemand gaat
Leiden stad van denken en doen
Stad van mijn hart door nu en toen

2. De Boergoensche vanen
Vlogen op de vlucht
Met een groot gerucht4
En de Castiljaenen
Waren oock vol sucht5
En geheel beducht
Door de hooge stromen
En menig man
Die sij sagen komen
Dick krielen6 aen
3. Wilt Gods eer verbreijen
Die nu kleijn en groot
Vrij maeckt van de doot
En naer droevig schreijen
U dus sent in noot
Overvloedig broot
Lof dan, prijs en eere
Moet sijn geseijt’
God ons aller Heere
In eeuwichheyt
1) rapsack = scheldwoord voor schurftige hond
2) Speck = Spanjaard
3) raest = dolle hond
4) groot gerucht = met veel geroep en geschreeuw
5) sucht = ziekte
6) krielen = zich vlug bewegen
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2. Waar de Rijnen samenstromen
Werd een trotse Burcht gebouwd
Teken van wat eens zou komen
Stad van glorie nieuw en oud
Welkom was in elke tijd
Wie vluchtte om standvastigheid
     Leiden fier en eeuwig koen
Stad van mijn hart door nu en toen
3. Stad met veel beroemde zonen
Leiden is hun wieg geweest
Zie hoe zij de wereld tonen
Grootheid door een vrije geest
Zij genoten Leidens gunst
In wetenschap en schone kunst
Zo kwam Leiden aan zijn roem
Stad van mijn hart door nu en toen
4. Leiden trots van Neerlands steden
Parel van het Hollands land
Stad met eeuwenlang verleden
Heeft mijn toekomst in de hand
     Leidse kleuren draag ik fier
Geen and’re stad lokt mij van hier
Rood en wit in mijn blazoen
Stad van mijn hart door nu en toen
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14. MIJN LAND
( JA IK BEN VAN HET LAND )
1. Ja ik ben van het land
Dat de krachtige hand
Van mijn volk heeft ontroofd aan de zee
Die nog kampt met d’ orkaan
Om behoud van het strand
Met de branding die brult op de reê
Dat land heb ik lief en dat land is mijn al
Het land dat ik nimmer vergeten zal
2. Ja ik ben van het land
Met den zonnigen rand
En zijn welige weiden met vee
Waar de korenzee ruischt
In den zomerschen brand
En de wouden zacht zingen van vreê
Dat land heb ik lief en dat land is mijn al
Het land dat ik nimmer vergeten zal
3. Ja ik heb aan dat land
Mijne liefde verpand
En zijn naam zal ik roemen altijd
En ik geef voor zijn eer
Mijn jong leven op hand
Aan zijn heil blijft mijn streven gewijd
Dat land heb ik lief en dat land is mijn al
Het land dat ik nimmer vergeten zal
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16. WAAR DE BLANKE TOP DER DUINEN
1. Waar de blanke top der duinen
Schittert in den zonnegloed
En de Noordzee, vriend’lijk bruisend
Neêrlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland
2. Waar het lachend groen der heuvels
‘t Kleed der stille heid’ omzoomt
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op ouden trant
Klinkt mijn lied op ouden trant
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland
3. Blijf gezegend, land der Vaad’ren
Maak uw eendracht sterk en groot
Blijve ‘t volk der Koninginne
Houw en trouw in nood en dood
Doe zoo ieder ‘t woord gestand
Doe zoo ieder ‘t woord gestand
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland
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9. LOF ZIJ DEN HELDEN
( HYMNE )

23. WILHELMUS

1. Lof zij den helden
Die in ‘t verleden
Krachtig door eendracht
Sterk door gebeden
Kloek in den oorlog
Wijs in beleid
‘t Land onzer vaad’ren
Hebben bevrijd
Hun zij ons dankbaar
     Loflied gewijd
Hun zij ons dankbaar
     Loflied gewijd

1. Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitschen bloed
Het Vaderland ghetrouwe
Blijf ik tot in den doet
Een Prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveert
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd

2. God onzer vaad’ren
Schenk ons Uw zegen
Leer ons waardeeren
Wat zij verkregen
Maak ons eendrachtig
Wijk van ons niet
Vader daarboven
Die ‘t al gebied
U zij de glorie
U klinke ons lied
U zij de glorie
U klinke ons lied
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2. Mijn schild en de betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer
Op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer
Dat ik toch vroom mag blijven
U dienaar ‘t aller stond
De tyrannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt
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Bereikbaarheid
GA MET DE FIETS OF MET HET OPENBAAR VERVOER!
De voorbereidingen op de festiviteiten (waaronder de opbouw van de
kermis) beginnen op vrijdag 27 september om 4.00 uur. Vanaf de
voorbereidingen tot het einde van de viering op 4 oktober zijn veel
wegen in de binnenstad afgesloten. Maak zoveel mogelijk gebruik van
de fiets of het openbaar vervoer. Zo houden we de stad goed
bereikbaar.
Fietsenstallingen
De bestaande fietsenstallingen bij de Waag, station Leiden Centraal
(zeezijde), station Lammenschans (Alphense perron) en bij het
Stadhuis zijn geopend. Ook de NS-stalling aan de zeezijde is op beide
dagen geopend.
Omleidingsroute
Er worden extra verkeersmaatregelen genomen om het verkeer zo
goed mogelijk door de stad te leiden. Let op de gele
bewegwijzeringsborden met de omleidingsroute voor het doorgaand
verkeer om de extra druk op het wegennet te verlichten. De routes
naar de ziekenhuizen worden met extra borden aangegeven.
Verkeersregelaars
Op kruisingen waar het extra druk is en op plekken waar de
verkeerslichten niet werken, worden verkeersregelaars ingezet.
Parkeerplaatsen
Bij zwembad De Vliet en de voetbalverenigingen Lugdunum en U.V.S.
zijn van 7.00 uur tot 17.30 uur parkeerplaatsen beschikbaar. Vanaf deze
parkeerplekken kunt u met het openbaar vervoer naar de festiviteiten
in de stad. Ook kunt u gebruik maken van de Morspoortparkeergarage
of het parkeerterrein aan de Haagweg op vijf minuten loopafstand van
de binnenstad. Vanaf dit parkeerterrein rijden om de paar minuten
gratis cityshuttles.
Kom op de fiets
Om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden, vragen we u de
auto thuis te laten en op de fiets of met het openbaar vervoer te
komen.
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