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Veenendaalweek begint met een Kus

Donderdag, 14 juni 2007 - VEENENDAAL - Popcorn, suikerspinnen, ijs, friet en clowns in alle maten
en soorten. Kortom alle ingrediënten waren aanwezig om het de moderne kleuter naar de zin te
maken.

En als dan ook nog eens Totally Spies, Bob de Bouwer en de meidengroep Kus komen opdraven dan
is het feest compleet. Om zich op te warmen voor wat er komen gaat (Kus!) is een groep kinderen

spontaan op het podium geklommen. Vol overgave staan ze te jumpen op de beats van DJ
Matthew.

Gistermiddag begon op sportpark De Groene Velden in Veenendaal, de thuishaven van
voetbalvereniging De Merino's, de Veenendaalweek. Corné de Man, tweede voorzitter van De
Merino’s en organisator van het evenement: „Rhenen heeft de Rijnweek, maar Veenendaal had

nog geen eigen evenement en als grotere plaats is het daar wel klaar voor, dachten wij zo.”

Terwijl clown Zassie voor de kleintjes ballonnen <NO1>in alle mogelijke kleuren <NO>tot
zwaarden, kronen en hondjes draait, staat Kim (9) uit Veenendaal al vooraan bij het podium. Ze is
al op de foto geweest met de meiden van Totally Spies. „Ja, die waren wel aardig, maar ik kom
voor Kus.” Kim draait de liedjes van de populaire meidengroep thuis grijs en hoopt dat ze de hit

Topje van m’n zus gaan zingen. Vriendin Aniek (11) vindt Natuurtalent het leukste nummer en als
het even kan wil ze een handtekening van de vier dames zien te bemachtigen.

Deze kindermiddag is de aftrap van een feestweek met vier avonden muziek van verschillend
allooi: Hollandse hits, maar ook Gruppo Sportivo, Motel Westcoast met Syb van der Ploeg en
zaterdag komt Gordon.

Het wilde in eerste instantie niet zo vlotten met de kaartverkoop, vertelt De Man. „Er waren

overal borden opgehangen met posters van de Veenendaalweek, maar die moesten van de
gemeente verwijder d wo rden. Door overal flyers uit te delen, hebben we uiteindelijk nog wel
veel mensen bereikt.” De organisatie weet nu al dat de week voor herhaling vatbaar is. „Dit moet
een jaarlijks terugkerend evenement worden”, zegt De Man.

‘ Met een blik en een kus en het topje van m’n zus, maak ik jou compleet verliefd op mij! ’ Uit

volle borst zingt Kim mee met haar vier idolen op het podium. Ze steekt haar duim op: haar
favoriete liedje!
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