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PIMS43: In Space  
 

Het hele seizoen wordt er door iedereen 

naartoe geleefd: het Pinksterweekend. In 

de weken voorafgaand konden we steeds 

meer bekend maken over het weekend; 

welke muziek, van wie het eten en 

dergelijke. Op vrijdag hebben we alle 

registers weer opengetrokken om alles 

gereed te maken!  

 

Ook onder de deelnemers werd het steeds 

rumoeriger, op Facebook en Instagram 

werd het drukker en drukker. Rumoer 

ontstond mede vanwege de weersvoorspellingen, die waren dit jaar minder gunstig dan 

voorgaande jaren. Onweer en storm stonden nadrukkelijk in de weersvoorspellingen vermeld, 

code geel was zelfs afgegeven. Vlak voordat de vrijdagavond daar was viel er nog een bui 

maar dat mocht de pret niet drukken ... in de loop van de avond stroomde iedereen binnen, 

dagelijkse maar zeker ook jaarlijkse vriendschappen werden weer rijkelijk beklonken met een 

vochtige versnapering.  

 

 

Daar waar de zaterdag qua weer 

misschien matig was (lees héél winderig) 

werd dat door de deelnemers warm 

opgepakt en gingen de voetjes op 

zaterdagmiddag lekker los onder het genot 

van diverse DJ’s: Atilla, Bash! Gido 

Master Berend en MC Marvin Banda.  

 

 

 

 

 

De daarop volgende zondag maakte 

vrijwel alles weer ruimschoots goed! De 

zon zorgde er voor dat het weekend op 

een hele mooie manier werd afgesloten. 

Onder het genot van die zon, gezelligheid 

en de nodige drankjes werden de finales 

afgewerkt, waarna het geheel door O’nine 

buiten en DJ Elmar binnen werd 

afgesloten. 
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Wij kijken terug op een wederom zeer geslaagd en 

probleemloos weekend, genieten nog even na en kijken 

alweer uit naar de volgende editie! 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken alle deelnemers, de barcommissie, 

sponsoren, vrijwilligers en alle andere 

betrokkenen die ons hebben geholpen om het 

toernooi succes-vol te maken en te hebben laten 

verlopen. 

 

Voor nu een fijne zomerstop en tot volgend jaar! 

 

Blijf ons volgen op Facebook en www.pimsroomburg.nl. 
 

https://www.facebook.com/PimsRoomburg
http://www.pimsroomburg.nl/

