
Na achttien jaar nemen we 
afscheid van onze burgemeester 
Arnoud Rodenburg 

Komt u hem uitzwaaien?

We hebben een mooi programma 

samengesteld met veel muziek. 

Want muziek zit in Midden-Delfland. 

Ook is er veel lekkers van Midden-

Delflandse bodem. We hopen dat u 

deze dag met ons meeviert! 

Aanmelden is niet nodig.

15.30 uur  Let’s Sing Together

16.00 uur  Muziekverenigingen 

Masalant en Caecilia gaan 

een bijzondere samen-

werking aan.

16.30 uur  Singer-songwriter 

Marloes Arkesteijn

17.15 uur  De Maxima’s

18.00 uur  Burgemeester 

Ahmed Aboutaleb van 

gemeente Rotterdam en de 

commissaris van de Koning 

in Zuid-Holland Jaap Smit 

blikken terug op het werk 

van burgemeester Arnoud 

Rodenburg.

18.30 uur  Dweilband De Knotwilgen

Komt u proeven?

De ondernemers van Midden-Delfland

zijn altijd voor iets nieuws te porren.

–  Vandaag serveren ze onze 

streekproducten in een ander 

jasje: van flammkuchen, gazpacho,

tortilla en loempiaatjes tot een 

kaasproeverijtje.

–  Geniet u ook zo van die grazende

koeien in de wei? 

  Deze dag helemaal, want van de 

verse melk kun je het lekkerste 

ijs en de beste cappuccino 

maken!

U bent van harte uitgenodigd voor 
een feestelijke middag. Met z’n allen in 
de rij? Dat gaan we niet doen. 
De burgemeester loopt bij u langs om 
gedag te zeggen.

Wanneer: Zaterdag 25 juni van 
15.30 tot 19.00 uur
Waar: Oude Kerk in Maasland

Tip: Kom lopend of op de fiets!

Vragen? Stel ze via 
communicatie@middendelfland.nl
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Wist u dat? Enthousiast, bevlogen, een luisterend oor: zo kennen we onze 
burgemeester. Maar Arnoud Rodenburg laat ook iets heel waardevols achter. 
Mede dankzij hem ziet de hele regio het unieke van Midden-Delfland: een 
bijzonder landschap tussen de steden. En daar zet iedereen zich nu samen 
voor in!

Op zaterdagmiddag 25 juni 
zetten we Arnoud Rodenburg in 
het zonnetje. En hoe kan dat beter 
dan op z’n Midden-Delflands?


