koningsdag 2016

PROGRAMMA OUDERKERK AAN DE AMSTEL
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13:30 uur

Inschrijven
14:00 uur

Kinderspelen

woensdag 20 april

Kinderspelen in sport
hal Bindelwijk voor alle
leerlingen
van de basisscholen.
De kinderen kunnen
aan 1 spel deelnemen
.
Voor kinderen van gro
ep 1 en 2:
Alle deelnemende kin
blikjes omgooien of vla
deren
ggetje steken.
ontvangen na afloop
Voor kinderen van gro
een
ep 3 en 4:
oranjekaart en kunnen
kegelen, skippybal of
was ophangen.
gedurende de kermis
Voor kinderen van gro
een
ep 5 en 6:
ijsje afhalen op het ker
het grote handen spel
misof water dragen.
terrein. Prijzen voor gro
Voor kinderen van gro
ep
ep 7 en 8:
1 t/m 4 speelgoed en
ringsteken op de fiets
vo
or
of zaklopen.
groep 5 t/m 8 oranjekaa
rten.

Donderdag 21 april
18:45 uur
Vossenjacht met
als verzamelpunt
sporthal Bindelwi
jk. Vergeet niet om
je startkaart
én een pen mee
te nemen! De prijz
en zijn
oranjekaarten die
op 23 april om cir
ca 13:30 uur door
burgemeester m
evr. Blankers-Kas
bergen worden
uitgereikt tijdens
de opening van de
18:45 uur
kermis.
Aanvullende infor
matie vindt u op
oep 5 en 6.
de achterzijde
Start voor gr
van dit programm
a. De kinderen va
n de
basisscholen starte
n in twee groepe
19:15 uur
n. Namelijk:
Start voo
r

15:30 uur
en
or schoolkinder

vo
eiwedstrijden
25ste oranjero
wijk.
lle
Bu
de
8 op
de wisseltrofee.
van groep 7 en
beste teams en
de
or
vo
rs
ke
3 be
anjekaarten
De prijzen zijn
medailles en or
k
oo
er
jn
zi
s
mer
Voor de deelne
burgemeester
circa 13:30 door
om
ril
ns
ap
23
die op
uitgereikt tijde
bergen worden
as
-K
rs
ke
an
Bl
mevr.
n de kermis.
de opening va
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groep 7

vrijdag 22 april
Samenzang met en voor ouderen in Zorgcentrum Theresia
met aansluitend een gezellige verrassingsavond. Aanmelden
voor deze avond, of voor vervoer kan tot en met 21 april
bij mevrouw Y. de Groot tel. 06 – 20 31 33 45.

en 8.

zaterdag 23 april

11:00 uur
Ringsteken te Paar
d of Pony
aan het Prinses Ire
neplantsoen.
Iedereen kan deeln
emen met 1 ruiter
per paard
of pony. De prijzen
worden na afloop
uitgereikt.
Aanmelden kan via
: marianneschwegle
r@live.nl.

13:30 uur
Opening Kermis en
prijsuitreiking
Vossenjacht en Or
anjeroeiwedstrijd
en
Burgemeester & W
ethouders, ouderen
en
bewoners van Ons
Tweede Thuis word
en
uitgenodigd om de
kermis te openen
op het
kermisterrein.

15:15 uur

erbroekhangen
Inschrijven Spijk
at,
in de Dorpsstra
in het Haventje
m
t/
tegorieën 9
in de leeftijdsca
16 jaar.
m
12 jaar en 13 t/
bedraagt
ld
Het inschrijfge
n.
oo
€ 1,- per pers

14:00 00:00
uur
VOORK
ERMIS
VOOR I
EDEREE
N

15:30 uur

Spijkerbroekh
angen
De prijzen zijn
‘envelopjes’.
Reservekleding
wordt
aanbevolen, ee
n kleine
omkleedruimte
is aanwezig.
Schoenen drag
en is verplicht

!
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zondag 24 april

10:30 - 12:00 uur
ltocht
Familie Fietspuzze
n circa 30 km.
va
nd
over een afsta
n bij sporthal
Inschrijven en starte
lianalaan 16.
Bindelwijk, Kon. Ju
draagt € 2, Het inschrijfgeld be
per fiets.
n de antwoorden
Na 16.30 uur kan me
uur
n en om circa 17.15
niet meer inlevere
ren
de
king. De kin
volgt de prijsuitrei
n winnen en de
rte
aa
kunnen oranjek
velopje’. Tevens
volwassenen een ‘en
ende kinderen na
ontvangen deelnem
aart.
afloop een oranjek

13:00 22:00
uur
gezell
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16:30 uur

maandag 25 april
14:00 -

00.00

KERMI uur
S

.
Tonknuppelen
rijzen
dp
of
ho
Er zijn 3
tgereikt
ui
e
di
n
te winne
s
t gemeentehui
worden voor he
ar
na
in
w
at. De
in de Dorpsstra
le vermelding
ol
rv
ee
n
krijgt ee
nsma Bokaal.
op de Tom Brui

16:15 uur
Inschrijven
Tonknuppe
len
in het Konin
g WillemAlexanderp
ark voor ied
ereen
vanaf 16 jaar
. Het inschri
jfgeld
bedraagt €
3,- per perso
on.

dinsdag 26 april

14:00 -

Oranjekaarten alleen vandaag geldig!

00.0

0 uur
K
E
R
M
oranje
kaarte IS
n ge
ldig!

19:15 uur
Inschrijven
Kratstapele
n
op de hoek
Dorpsstraa
t/
Raadhuisla
an voor ied
ereen
vanaf 16 jaar
. Het inschri
jfgeld
bedraagt €
3,- per team
van
2 personen
. Elke deeln
emer
mag zich m
aar eenmaa
l
inschrijven.

19:30 uur
Kratstapelen
idshelm en lege
Voor een veilighe
t gezorgd. Het
bierkratten word
de aanwijzingen
is belangrijk dat
rden opgevolgd.
van de leiding wo
e
aronder het best
De winnaars, wa
p
oo
afl
na
n
ange
damesteam, ontv
e’.
pj
lo
een ‘enve

G
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07:30 uur
t iedereen uit
De geluidswagen nodig
uis te komen.
om naar het gemeenteh
en de kerkklokken
Vanaf ca. 8:15 uur luid
ten.
om dit kracht bij te zet

08:30 uur
njecomité
nfare, Ora
Vertrek fa
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de versierd
p
o
rs
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centrum T
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g
t
h
c
to
De op
d naar het
amiate Ban
D
g
n
Jo
e
van d
uis.
gemeenteh

09:45 uur

woensdag 27 april
08:30 - 12:00 uur

Kleedjesmarkt voor
kinderen
t/m groep 8 in de Do
rpsstraat
en vrijmarkt voor ied
ereen op
de Amstelzijde.
Aanmelden voor ee
n plaats is
niet nodig. Het is nie
t toegestaan
om vooraf een plek
te markeren.
Iedereen kan zelf ee
n plekje uitzoeken
en hun spulletjes ve
rkopen. Na afloop
van de rommelmark
t moet iedereen al
zijn of haar spullen
weer meenemen.

13:15 uur
Verzamelen
van alle de
elnemers b
de sportveld
ij
en van sv O
uderkerk aa
de Wethou
n
der Koolhaa
sweg voor d
50ste Ouder
e
kerkse Jeug
dolympiade.

14.00 - 00.00 U
UR

LIVE MUZIEK
DORPSSTRAAT

10:30 - 11:30 uur

DIRECT

NA AUB
KERMI ADE
TOT 00 S
.00 UU
R

Aubade. Aankomst optocht bij het
gemeentehuis. Na aankomst worden de
vlaggen gehesen en het ‘Wilhelmus’ gezongen.
Vervolgens houdt burgemeester mevr. Blankers-Kasbergen
een toespraak en zingen de kleuters het lied ‘Rood, Wit en
Blauw’. Aansluitend worden er verschillende oud-Hollandse
liederen gezongen. Alle burgers van Ouderkerk zijn
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

al
lling in Sporth
Kindervoorste
n van
ge
lin
er
le
or alle
Bindelwijk vo
rk
die in Ouderke
groep 1 t/m 4
.
an
ga
ol
ho
sc
wonen of naar
n
ee
t
lg
vo
g
lin
Na de voorstel
én toegang
traktatie. Allé
igingskaart!
met een uitnod
informatie
Aanvullende
hterzijde.
ac
vindt u op de

13:25 uur

Opening 50ste Ouderkerkse
Jeugdolympiade door
burgemeester mevrouw
Blankers-Kasbergen.
Aansluitend de start van
de Jeugdolympiade waarbij
er wordt deelgenomen door
leden van de sportverenigingen
van Ouderkerk. De deelnemers
worden verdeeld in de leeftijdscategorieën 6-7, 8-9, 10-11 en
12-13 jaar. De onderdelen zijn
hardlopen, zaklopen, balwerpen,
doelschieten en verspringen.
Inschrijven is mogelijk tot en
met vrijdag 15 april.
Dit kan via je sportvereniging
of, als je geen lid van een club
bent, via jo@oranjecomite.nl
Om circa 16:15 uur volgt
de prijsuitreiking van de
Jeugdolympiade.
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15:30 uur

G
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15:00 uur
Inschrijven Tobbet

je Steken.

Tobbetje Steken
rrein
achter op het te
,
rk
ke
er
ud
van sv O
f
na
va
en
re
voor iede
geld
ijf
hr
sc
in
t
14 jaar. He
r
bedraagt € 2,- pe
en
ijz
pr
De
persoon.
afloop
worden direct na
uitgereikt.

19:00 uur
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e
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z
r
tsoen.
onde
s Ireneplan
Motoren (z
se
n
ri
P
t
e
h
n) aan
r) of
snorfietse
ar (scoote
vanaf 16 ja
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m
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2,- p
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bedraagt €
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e
e
g
s
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k
a
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een open d
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maken van
te
ik
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e
g
zonder
19:30 uur

Ringsteken met Auto’s, Motoren en Scooters.
Zowel in de auto als op de motor/scooter mag
alleen de bijrijder steken. Het is belangrijk dat de
aanwijzingen van de leiding en verkeersregelaars
worden opgevolgd, anders volgt diskwalificatie.
De winnaars ontvangen na afloop een ‘envelopje’.

woensdag 4 MEI
19:15 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de Amstelkerk
georganiseerd door het 4 meicomité
van de stichting Coherente.

19:45 uur
ek bij
Koraalmuzi
ent naast
m
u
het mon
tehuis.
het gemeen

19:55 uur
Kranslegging door
een afvaardiging
van de gemeente.

20:02 uur

20:00 uur
ilte.

2 minuten st

co-)burgemeester
letten), toespraak (lo
Het Wilhelmus (2 coup
schoolkinderen en
gen van bloemen door
en declamatie. Het leg
t monument.
he
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KERMI

S
Met veel mod
erne attractie
s van
zaterdag 23 ap
ril tot en met
woensdag 27
april op ’t Kam
pje
aan de Kerkst
raat.

Aanvullende
informatie: A
ls uw kind niet
school gaat m
in Ouderkerk
aar toch een
naar
uitnodigingska
voor de Kinde
art wil ontvan
rvoorstelling
gen
of
de Vossenjach
aanmelden bi
t, kunt u zich
j mevrouw Mar
ieke Bauer, te
l. 06 - 38 29 29
39.
Help mee ons
dorp feestelij
k
te
maken door
tijdens de fees
tdagen de vlag
uit te steken.
Wij wensen u
veel plezier tij
dens de feestd
en hopen u al
agen
len te ontmoe
ten.
Dit is een uitg
ave van de St
ichting Oranj
Contactperso
ecomité Oud
on: De heer W
erkerk a/d Am
ijnand Slokke
stel.
Tel. 06 - 20 49
r.
07 88 www.or
anjecomite.nl
IBAN Oranjec
- E-mail: pr@
omité: NL17 RA
oranjecomite
BO 0351 8041
.nl
02.
Het Oranjecom
ité behoudt zic
h het recht vo
indien nodig.
or het progra
Het deelnemen
mma te wijzig
aan en bijwon
georganiseer
en
en van alle ac
d zijn door he
tiviteiten die
t Oranjecomité
, is geheel op
eigen risico.
Oranjecomite
Ouderkerk
KermisOuder
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