
Bruggenfeest	  	  “Kom	  over	  de	  brug”	  	  
	  
	  
Afgelopen	  zaterdag	  19	  augustus	  jl.	  	  is	  	  de	  Getijtafelbrug	  officieel	  geopend.	  
	  
Na	  de	  oproep	  van	  de	  feestcommissie	  waren	  er	  deze	  ochtend	  heel	  veel	  handen	  paraat	  om	  de	  tenten	  
op	  te	  bouwen,	  de	  feestverlichting	  op	  te	  hangen,	  de	  steiger	  te	  poetsen,	  de	  koelkasten	  te	  vullen,	  de	  
vlaggen	  op	  te	  hangen	  of	  om	  de	  bouwers	  van	  koffie	  te	  voorzien.	  Het	  resultaat	  mocht	  er	  zijn!	  
	  
De	  wapperende	  vlaggen	  aan	  de	  brug	  en	  de	  mooie	  posters	  van	  de	  bruggen	  vormden	  het	  decor	  voor	  
de	  start	  van	  het	  feestprogramma.	  
	  
	  
Ontvangst	  
De	  150	  Plantij-‐ers,	  genodigden	  en	  pers	  	  werden	  ontvangen	  met	  een	  ferme	  druk	  met	  een	  stempel.	  
De	  afdruk	  die	  achterbleef	  op	  de	  handrug	  was	  	  het	  mooie	  logo	  van	  Plantij.	  De	  welkomstdrankjes	  met	  
Plantij	  vlaggetjes	  werden	  goed	  ontvangen.	  Het	  Shantykoor	  verzorgde	  de	  muzikale	  omlijsting.	  
Na	  een	  openingswoordje	  van	  de	  voorzitter	  van	  de	  feestcommissie	  ging	  de	  microfoon	  naar	  Carel	  
Polak,	  voorzitter	  van	  de	  bewonersvereniging.	  Hierna	  kwam	  wethouder	  Piet	  Sleeking	  aan	  het	  woord	  
en	  deze	  had	  een	  mooie	  toespraak	  alvorens	  hij	  de	  openingshandeling	  kon	  uitvoeren.	  
	  
	  
Opening	  
Het	  officiële	  moment	  kwam	  in	  zicht.	  Alle	  gasten	  stonden	  op	  de	  brug	  en	  telden	  af	  van	  10	  naar	  0.	  
Vervolgens	  gaf	  de	  wethouder	  een	  luid	  geluidssignaal	  en	  schoot	  de	  Iron	  Women	  middels	  een	  flyboard	  
de	  lucht	  in.	  Zij	  hield	  daarbij	  de	  Plantij	  vlag	  in	  haar	  handen.	  Een	  hele	  spectaculaire	  opening!!	  
	  
	  
Modelboten	  
Het	  feestprogramma	  ging	  verder	  op	  de	  steiger	  van	  de	  Springtij.	  
De	  op	  afstand	  bestuurbare	  modelscheepjes	  van	  de	  Modelbouwvereniging	  Papendrecht	  hadden	  het	  
wel	  wat	  moeilijk	  met	  de	  harde	  wind	  en	  hoge	  golven,	  maar	  dat	  mocht	  de	  pret	  niet	  drukken.	  
Heel	  erg	  leuk	  om	  de	  op	  schaal	  gefabriceerde	  modellen	  te	  aanschouwen.	  
	  
	  
Actief	  meedoen	  
Voor	  een	  actief	  element	  was	  ook	  gezorgd.	  
Er	  waren	  heel	  wat	  Plantij-‐ers	  die	  gebruik	  hebben	  gemaakt	  van	  de	  workshops	  suppen,	  flyboarden	  	  en	  
wakeboarden.	  Alles	  onder	  toeziend	  oog	  van	  heel	  wat	  volk	  op	  de	  Springtijtribune.	  Ondertussen	  kon	  
men	  genieten	  van	  heerlijk	  smoothies	  of	  een	  lekker	  kopje	  koffie.	  
	  
	  
BBQ	  
Op	  de	  rotonde	  kwam	  de	  Bbq-‐rookoven	  	  al	  lekker	  op	  temperatuur	  en	  iedereen	  kon	  zich	  ruim	  tegoed	  
doen	  de	  lekkere	  salades,	  saté,	  worstjes	  en	  burgers.	  
	  
	  
DJ	  
De	  calorieën	  werden	  weer	  verbrand	  door	  af	  en	  toe	  op	  de	  muziek	  mee	  te	  deinen	  of	  	  een	  voorzichtig	  
dansje	  te	  wagen.	  Om	  23.00	  uur	  was	  de	  DJ	  uitgedraaid	  en	  zat	  de	  lange	  feestdag	  er	  bijna	  op.	  
	  
	  



Opruimen	  
De	  volgende	  morgen	  10.00	  uur	  stonden	  er	  weer	  heel	  veel	  bouwers	  en	  sjouwers	  klaar	  om	  de	  rotonde	  
weer	  schoon	  op	  te	  leveren.	  
	  
	  
Dank	  
De	  feestcommissie	  kijkt	  terug	  op	  een	  geslaagd	  bruggenfeest.	  Uiteraard	  hopen	  wij	  dat	  u	  allen	  het	  ook	  
naar	  de	  zin	  heeft	  gehad.	  Dank	  aan	  alle	  sjouwers	  en	  bouwers,	  de	  bewonersvereniging,	  bestuur	  
mandeligheid,	  gemeente	  Dordrecht	  en	  Volker	  Wessels.	  Én	  lieve	  Plantij	  bewoners,	  bedankt	  	  dat	  jullie	  
allen	  aanwezig	  wilde	  zijn	  op	  ons	  Bruggenfeest	  “	  Kom	  over	  de	  brug”.	  
	  
	  
Met	  hartelijke	  	  groet,	  	  	  
de	  feestcommissie.	  
	  
	  
	  
Tot	  slot:	  Prijs	  voor	  mooist	  gevouwen	  bootje	  
De	  1e	  prijs	  was	  voor	  Albert	  Beisenherz	  (een	  opblaasbare	  rubberboot)	  en	  de	  2e	  prijs	  voor	  Bea	  van	  
Golen	  (een	  fles	  wijn).	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


