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Donderdag 27 april
08:30 - 12:00 uur
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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.
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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’.

DORPSSTRAAT
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Vrijdag 28 april

Zaterdag 29 april

Oranjekaarten alleen vandaag geldig!
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Vervolg zaterdag 29 april
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Donderdag 4 mei
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Herdenkingsbijeenkomst in de Amstelkerk
georganiseerd door het 4 mei comité
van Stichting Coherente.

Tonknuppelen.
Er zijn 3 hoofdprijzen
te winnen die uitgereikt
worden voor het gemeentehuis
in de Dorpsstraat. De winnaar
krijgt een eervolle vermelding
op de Tom Bruinsma Bokaal.

ek bij
Koraalmuzi
ent naast
het monum
tehuis.
n
het gemee

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

20:00 uur
ilte.

2 minuten st

20:02 uur

16:30 uur

19:45 uur

co-)burgemeester
letten), toespraak (lo
Het Wilhelmus (2 coup
schoolkinderen en
gen van bloemen door
en declamatie. Het leg
het monument.
door een defilé langs
organisaties, gevolgd
heid om na het defilé
iedereen in de gelegen
lt
ste
al
”.
on
ati
ern
Int
Amnesty
“gewetensgevangenen
te ondertekenen voor
n
rte
kaa
uis
teh
en
me
in het ge

www.oranjecomite.nl

KERM

Op ‘t Ka IS
			
mpje

			
			
			
			

Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

14:00 – 00:00
14:00 – 00:00
10:30 – 00:00
14:00 – 00:00
13:00 – 00:00

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 Vossen
aanmelden bi
jacht, kunt u
j Marieke Bau
zi
ch
er, tel. 06 - 38
29 29 39.
Help mee ons
dorp feestelij
k te maken do
tijdens de fees
or
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.
Oranjecomite
Ouderkerk
KermisOuder
kerk
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 activite
d zijn door he
iten die
t Oranjecomité
, is geheel op
eigen risico.

.nl
www.oranjecomite

