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Ringsteken te Paard of Pony 
aan het Prinses Ireneplantsoen. 
Iedereen kan deelnemen met 
1 ruiter per paard of pony. 
De prijzen worden na afl oop 
uitgereikt. Aanmelden kan via: 
marianneschwegler@live.nl.

Inschrijven 
Spijkerbroekhangen 
in het Haventje in de 
Dorpsstraat, in de 
leeftijdscategorieën 
9 t/m 12 jaar, 13 t/m 
16 jaar en 17 t/m 88 jaar. 
Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 1,- per persoon.

Spijkerbroekhangen. 
De kinderen kunnen 
oranjekaarten winnen 
en de volwassenen een 
‘envelopje’. Reserve-
kleding wordt aanbevolen, 
een kleine omkleedruimte 
is aanwezig. Schoenen 
dragen is verplicht!

15:15 uur

15:30 uur

15:15 uur

11:00 uur

marianneschwegler@live.nl.

Familie Fietspuzzeltocht over een afstand van circa 30 km. 
Inschrijven en starten bij sporthal Bindelwijk, Kon. Julianalaan 16. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2, - per fi ets. 

Na 16:30 uur kan men de antwoorden niet meer inleveren en 
om circa 17:15 uur volgt de prijsuitreiking. De kinderen kunnen 
oranjekaarten winnen en de volwassenen een ‘envelopje’. Tevens 
ontvangen deelnemende kinderen na afl oop een oranjekaart.

10:30 - 12:00 uur

ZATERDAG

20 APRIL

2DE 

PAASDAG
2

MAANDAG
22 APRIL
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18:45 uur

Vossenjacht met als verzamelpunt sporthal Bindelwijk voor alle leerlingen 
van groep 5 t/m 8 die in Ouderkerk wonen of naar school gaan. Vergeet niet 
om jullie startkaart én een pen mee te nemen! De prijzen zijn oranjekaarten 
die op 27 april tijdens de aubade om circa 09:45 uur worden uitgereikt 
door burgemeester mevrouw Langenacker. Aanvullende informatie vindt 
u op de achterzijde van dit programma. De kinderen van de basisscholen 
starten in twee groepen. Namelijk:

DINSDAG

23 APRIL

Start voor groep 7 en 8. 19:15 uur

Start voor groep 5 en 6. 18:45 uur

Opening Kermis
Burgemeester & Wethouders, 
ouderen en bewoners van 
Ons Tweede Thuis worden 
uitgenodigd om de kermis te 
openen op het kermisterrein.

13:30 uur

Voor kinderen van groep 1 en 2: 
blikjes omgooien of vlaggetje steken.
Voor kinderen van groep 3 en 4: 
kegelen, skippybal of was ophangen.
Voor kinderen van groep 5 en 6: 
het grote handen spel of water dragen.
Voor kinderen van groep 7 en 8: 
ringsteken op de fi ets of zaklopen.

Alle deelnemende kinderen 
ontvangen na afl oop een 
oranjekaart en kunnen 
gedurende de kermis een 
traktatie afhalen op het 
kermisterrein. Prijzen voor 
groep 1 t/m 4 speelgoed en 
voor groep 5 t/m 8 oranjekaarten.

Kinderspelen in sporthal Bindelwijk voor alle leerlingen 
van de basisscholen. De kinderen kunnen aan 1 spel deelnemen.

Inschrijven Kinderspelen15:00 uur

15:30 uur

15:00 uur

WOENSDAG
24 APRIL

14:00 - 00:00 uurVOORKERMIS VOOR IEDEREEN
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VRIJDAG

26 APRIL
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.

16:30 uur

Inschrijven Tonknuppelen 
in het Koning Willem-
Alexanderpark, voor 
iedereen vanaf 16 jaar. 
Het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,- 
per persoon.

16:15 uur

14:00 - 00.00 uur KERMIS

14:00 - 00.00 uur KERMIS

Samenzang met en voor ouderen  
in het Dienstencentrum, Diederick 
van Haarlemstraat 3, met 
aansluitend een gezellige 
verrassingsavond. Heeft u geen 
vervoer? Dan kunt u tot en met 
24 april bellen met mevrouw 
Y. de Groot tel. 06 – 20 31 33 45.

19:45 uur Kratstapelen. 
Het is belangrijk dat de 
aanwijzingen van de leiding 
worden opgevolgd. 
De winnaars, waaronder het 
beste damesteam, ontvangen 
na afl oop een ‘envelopje’.

19:30 uur

Inschrijven Kratstapelen 
op de hoek Dorpsstraat/
Raadhuislaan voor iedereen 
vanaf 16 jaar. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,- per team van 
2 personen. Elke deelnemer 
mag zich maar eenmaal 
inschrijven.

19:15 uur
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DONDERDAG
25 APRIL
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07:30 uur

De geluidswagen nodigt iedereen uit 
om naar het gemeentehuis te komen. 
Vanaf ca. 08:15 uur luiden de kerkklokken 
om dit kracht bij te zetten.

Vertrek Oranjecomité en kleuters 
op de versierde wagens vanaf 
Ons Tweede Thuis aan de 
Schoolweg. De optocht gaat 
onder begeleiding van de 
Jong Damiate Band naar het 
gemeentehuis.

08:45 uur

09:45 uur

Aubade. Aankomst optocht bij 
het gemeentehuis. Na aankomst worden 
de vlaggen gehesen en het ‘Wilhelmus’ gezongen. 
Vervolgens houdt burgemeester mevrouw 
Langenacker een toespraak en zingen de kleuters 
het lied ‘Rood, Wit en Blauw’. Aansluitend worden 
er verschillende oudhollandse liederen gezongen. 
Na het zingen reikt de burgemeester de prijzen 
van de Vossenjacht uit. Alle burgers van Ouderkerk 
zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

DIRECT NA AUBADEKERMIS TOT 01:00 UUR

08:30 - 12:00 uur

Vrijmarkt voor kinderen t/m groep 8 
in de Dorpsstraat. Aanmelden voor een 
plaats is niet nodig. Het is niet toegestaan 
om vooraf een plek te markeren. Kinderen 
kunnen zelf een plekje uitzoeken en hun 
spulletjes verkopen. Verkopers zonder 
kinderen of met bedrijfsmatige reclame- 
uitingen worden niet geaccepteerd. 
Na afl oop van de vrijmarkt moet iedereen 
al zijn of haar spullen weer meenemen.

10:30 - 11:30 uur

Kindervoorstelling in Sporthal 
Bindelwijk door poppentheater 
Koos Kneus. Voor alle leerlingen van 
groep 1 t/m 4 die in Ouderkerk wonen 
of naar school gaan. Tijdens de 
voorstelling kan u kind zich ook laten 
schminken. Na de voorstelling volgt 
een traktatie. Alléén toegang met 
een uitnodigingskaart en armbandje 
ingevuld met 06 nummer! 
Aanvullende informatie vindt u 
op de achterzijde.

Inschrijven Ringsteken 
met auto’s en motoren 
(zonder zijspan) aan het 
Prinses Ireneplantsoen. 
Deelnemen kan vanaf 18 jaar. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,- 
per voertuig. Alleen standaard 
personenauto’s zijn toegestaan, 
zonder gebruik te maken van 
een open dak.

19:00 uur

Ringsteken met auto’s en motoren.   
Zowel in de auto als op de motor mag 
alleen de bijrijder steken. Het is belangrijk 
dat de aanwijzingen van de leiding en 
verkeersregelaars worden opgevolgd, 
anders volgt diskwalifi catie. De winnaars 
ontvangen na afl oop een ‘envelopje’.

19:30 uur

Aanvullende informatie vindt u 
op de achterzijde.

19:30 uur

ZATERDAG

27 APRIL
KONINGSDA
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    14.00 - 00.00 UUR

LIVE MUZIEK 
  in de DORPSSTRAAT



ZONDAG

28 APRIL
ZATERDAG

4 MEI

 www.oranjecomite.nl

13:00 - 00.00 uurKERMISoranjekaarten geldig !

Gezellige familekermis. 
Alleen vandaag zijn de oranje-
kaarten geldig. Deze kunnen 
tot 19:00 uur worden ingeleverd.

Buikschuiven in de Raadhuislaan voor iedereen vanaf 14 jaar. 
Maak de borst nat, neem een aanloop en schuif met hoge snelheid 
over de buikschuifbaan en trek aan de bel boven het bad! Douche- en 
omkleedruimte is aanwezig. Inschrijven kan tot en met 26 april per 
team van vier personen via buikschuiven@oranjecomite.nl. 
Er is plek voor maximaal 12 teams. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- 
per team en dient ter plekke te worden voldaan.

Herdenkingsbijeenkomst in de Amstelkerk 
georganiseerd door het 4 mei comité 
van Stichting Coherente.

19:15 uur

Koraalmuziek bij 
het monument naast 
het gemeentehuis.

19:45 uur

2 minuten stilte.

20:00 uur

Kranslegging door 
een afvaardiging 
van de gemeente.

19:55 uur

Het Wilhelmus (2 coupletten), toespraak (loco-)burgemeester 
en declamatie. Het leggen van bloemen door schoolkinderen en 
organisaties, gevolgd door een defi lé langs het monument.
Amnesty International stelt iedereen in de gelegenheid om na 
het defi lé in het gemeentehuis kaarten te ondertekenen voor 
gewetensgevangenen.

20:02 uur

12:30 - 17:00 uur



Aanvullende informatie: Gaat uw kind niet in 
Ouderkerk naar school, maar wilt u toch een 
armbandje of uitnodigingskaart voor de 
Kindervoorstelling of Vossenjacht ontvangen? 
Neemt u dan contact op met mevrouw 
Marieke Bauer, tel.nr.: 06-3829 2939.

Help mee ons dorp feestelijk te maken door 
tijdens de feestdagen de vlag uit te steken. 
Wij wensen u veel plezier tijdens de feestdagen 
en hopen u allen te ontmoeten.

KERMIS op ’t Kampje
Woensdag:  14:00 – 00:00
Donderdag:  14:00 – 00:00
Vrijdag:  14:00 – 00:00
Zaterdag:  10:30 – 01:00
Zondag:  13:00 – 00:00

Dit is een uitgave van de Stichting Oranjecomité Ouderkerk a/d Amstel. 
Contactpersoon: De heer Wouter Slokker. 
Tel. 06-3373 4154 - www.oranjecomite.nl - E-mail: pr@oranjecomite.nl 
IBAN Oranjecomité: NL17 RABO 0351 8041 02.

Het Oranjecomité behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen 
indien nodig. Het deelnemen aan en bijwonen van activiteiten die 
georganiseerd zijn door het Oranjecomité, is geheel op eigen risico.

OranjecomiteOuderkerk 
KermisOuderkerk

OranjecomiteOuderkerk
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