


Gespecialiseerd in houten kozijnen, vervanging van bestaande kozijnen, verbouwingen en nieuwbouw

Zijdepark 4
Ouderkerk a/d IJssel 

T: 0180 - 68 42 93
F: 0180 - 68 49 54

info@spekkozijn.nl
www.spekkozijn.nl

Nieuwbouw - Dakopbouw - Aanbouw - Dakkapel - Verbouwing - Betonwerk - Houten & Kunststofkozijnen

Lageweg 42b
Ouderkerk a/d IJssel

T: 0180 - 68 15 32
F: 0180 - 68 12 55

info@cspekbv.nl
www.cspekbv.nl
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IJsseldijk Noord 36 •  2935 BG  Ouderkerk aan den IJssel

info@vanreeuwijkuitvaartzorg.nl   •  Telefoon 0180 - 681332

www.vanreeuwijkuitvaartzorg.nl

Hans van Reeuwijk
Mob. 06 - 53148329

Voor een persoonlijke en respectvolle begeleiding 
na een overlijden

 3



We mogen weer!
Na twee jaar Woningsdag mogen we eindelijk weer samen op het 
plantsoen Koningsdag vieren Dat betekent dat we weer groots mogen 
en kunnen uitpakken. Samen met Stichting Blokrock gaan we er een 
mooi feest van maken.

Met trots kunnen we jullie dit fantastische programma aanbieden. 
Verspreid over de dag zijn er allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. 
Op speciaal verzoek hebben we het ringsteken ook weer opgenomen in 
het programma. 
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over het programma als wij!

Dit jaar is Nederland 77 jaar bevrijd en in de gemeente Krimpenerwaard 
zal dit op verschillende plekken gevierd worden. Voor ons was het 
gezien de korte voorbereidingstijd door corona helaas niet mogelijk 
om naast Koningsdag ook een programma voor Bevrijdingsdag te 
organiseren. 
De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat leven in vrede en vrijheid, 
zoals wij in Nederland gewend zijn, niet vanzelfsprekend is. Daarom wil 
ik iedereen vragen om, ondanks dat we geen programma hebben, toch 
op 5 mei massaal de vlag uit te steken en stil te staan bij onze vrijheid.
Op 4 mei zullen we uiteraard ook stilstaan bij Dodenherdenking in het 
plantsoen. 

Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken die deze dagen 
mogelijk maakt: het leuke team, de vrijwilligers van ons Oranjecomité, 
de vrijwilligers van Blokrock, onze collectanten en uiteraard onze 
sponsoren. In het bijzonder willen we Van der Velden Adviseurs 
bedanken dat zij dit jaar onze hoofdsponsor willen zijn!

Zonder uw en jullie fi nanciële steun is het niet mogelijk om dit 
programma mogelijk te maken. Wilt u ook nog een steentje bijdragen? 
Dit kan op Koningsdag op het plantsoen of u stort een gift op 
rekeningnummer: 
NL28 RABO 0120 875 713 t.n.v. SNFO.

Tot slot wil ik iedereen vragen om Koningsdag en Bevrijdingsdag nog 
feestelijker te maken door de vlag uit te hangen!

Namens de organisatie een hele fi jne Koningsdag toegewenst!

Maayke Boers - van de Haar, voorzitter S.N.F.O.

VOORWOORD
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Ook dit jaar stelt Plus Vergeer 
weer lekkere feestpakketjes 

beschikbaar voor de kinderen 
die aanwezig zijn bij de aubade!

6



09.00 - 09:45 UUR

10.00 - 10:30 UUR 

10.30 - 12.30 UUR

10.30 - 15.00 UUR

13.00 - 19.00 UUR

13.00 - 14.00 UUR

14.30 - 16.00 UUR

18.00 - 19.30 UUR

19:30 - 20:00 UUR

20 t/m 27 APRIL

Lawaaioptocht (pagina 14)

Verzamelen op de Rozenlaan bij de Kooi
Aubade (pagina 10)

Plantsoen de Maenstand
Vrijmarkt (pagina 17)

Kerkweg
Springkussendorp (pagina 14)

Sporthal de Drie Maenen
Blokrock (pagina 20)

Plantsoen de Maenstand
Ringsteken voor kinderen (pagina 14)

Kerkweg
Ringsteken met tractoren (pagina 19)

Kerkweg
Kinderdisco (pagina 15)

Grote zaal de Drie Maenen
Muziekoptocht (pagina 15)

Verzamelen bij de Drie Maenen

Fietspuzzeltocht (pagina 24)

Ouderkerk + Lageweg

MEER INFORMATIE VINDT U VERDEROP IN DIT BOEKJE.

27 APRIL 2022
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Muzikale begeleiding door Excelsior.

Naar zee
Ferme jongens, stoere knapen
Foei hoe suff erd sta je daar
Zijt ge dan niet welgeschapen
Zijt ge niet van zessen klaar
Schaam je jongens en ga mee
Naar de zee, naar de zee
Schaam je jongens en ga mee
Naar de zee, naar de zee

Dat’s een leven van plezieren
Dat’s een leven van stavast
Zo de wereld rond te zwieren
In het topje van de mast
Thuis te zijn op ied’re ree
Kom ga mee, naar de zee
Thuis te zijn op ied’re ree
Kom ga mee, naar de zee

Laat ze pruilen laat ze druilen
Laat ze schuilen aan het strand
Loopt Jan Salie op zijn muilen
Jan Courage kiest het want
Hola bootsman, alles ree
Wij gaan mee, naar de zee
Hola bootsman, alles ree
Wij gaan mee, naar de zee

In naam van Oranje
(Een liedje van Koppestok, den veerman)

In naam van Oranje doe open de poort
De Watergeus ligt aan de wal
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt 
geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers, hier baat nu geen 
tegenstand meer
De Watergeus komt om Den Briel(2x)

De vloot is met vijfduizend koppen 
bemand
De mannen zijn kloek en vol vuur
Een ogenblik nog en zij stappen aan wal
Zij wachten bericht binnen ’t uur
Gij moogt dus niet dralen, doet open de 
poort
Dan nemen de Geuzen terstond zonder 
moord
Bezit van de vesting Den Briel(2x)

Komt, geeft de verzeek’ring, ‘k moet 
spoedig terug
De klok heeft het uur reeds gemeld
Ik zeg ‘t u, geeft mij de sleutels niet vlug
Dan is reeds uw vonnis geveld
De wakkere Geuzen staan tand’knarsend 
daar
Ze wetten hun zwaarden en maken zich 
klaar
En zweren: de dood of Den Briel(2x)

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt 
men bijeen
En spreekt over Koppestoks last
De stad in hun handen of anders de dood
‘t Besluit tot het eerste staat vast
Maar nauw’lijks is daarmee de veerman 
gevleid
Of Simon de Rijk heeft de poort 
gerammeid
En zo kwam de Geus in Den Briel(2x)

AUBADE
10.00 UUR Plantsoen de Maenstand
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De zilvervloot
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord, 
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan 
boord. 
En appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam 
is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden 
bennen groot: Hij heeft gewonnen de 
zilvervloot,
Hij heeft gewonnen, gewonnen de 
zilvervloot.

Zei toen niet Piet Hein, met een 
aalwaerig woord:
“Wel jongetjes van Oranje, 
Kom klim ereis aan dit en dat Spaansche 
boord,
en rol me de matten van Spanje!”
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam 
is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden 
bennen groot: Hij heeft gewonnen de 
zilvervloot,
Hij heeft gewonnen, gewonnen de 
zilvervloot

Klommen niet de jongens als katten in’t 
want,
En vochten ze niet als leeuwen? 
Ze maakten de Spanjers duchtig te 
schand,
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam 
is klein,
Zijn daden bennen groot, Zijn daden 
bennen groot: Hij heeft gewonnen de 
zilvervloot,
Hij heeft gewonnen, gewonnen de 
zilvervloot

Een draaiersjongen
In een blauw geruiten kiel
draaide hij aan ‘t grote wiel
de ganse dag
Maar Michieltjes’ jongens hart
leed ondragelijke smart.
Ach, ach, ach, ach

Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoorde zo
Naar Oost Indië, naar de West
Jongens dat gaat opperbest
Hojo, hojo, hojo, hojo

Daar staat Hollands admiraal
nu een man van vuur en staal
De schrik der zee
‘t Is een ruiter naar de aard
Glorierijk zit hij te paard
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee

AUBADE
10.00 UUR Plantsoen de Maenstand
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Mijn Nederland
Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend’lijk bruisend
Neêrlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand(2x)
‘k Heb u lief mijn Nederland(2x)

Waar het lachend groen der heuvels
‘t Kleed der stille heide omzoomd
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant:(2x)
‘k Heb u lief mijn Nederland(2x)

Blijf gezegend, land der vaad’ren
Make u eendracht sterk en groot
Blijve ‘t volk der koninginne
Houw en trouw in nood en dood
Doe zo ieder ‘t woord gestand(2x)
‘k Heb u lief mijn Nederland(2x)

Wij leven vrij
Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neêrlands dierb’ren grond
Ontworsteld aan de slavernij
Zijn wij door eendracht groot en vrij
Hier duldt de grond geen dwinglandij
Waar eeuwen vrijheid stond
Waar eeuwen vrijheid stond

Zo leven w’altijd vrij en blij
Op Neêrlands dierb’ren grond:
Door trouw aan eigen wetten vrij
Praalt Neêrland in der volk’ren rij
En ’t vaderland blijft groot en vrij
Tot ’s werelds avondstond
Tot ’s werelds avondstond

Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

AUBADE
10.00 UUR Plantsoen de Maenstand
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09:00 - 09:45 Lawaaioptocht
Voor velen is dit van oudsher een leuke 
herinnering van het begin van 
Koningsdag in Ouderkerk: De 
lawaaioptocht!
Om 08:45 verzamelen we bij de Kooi aan 
de Rozenlaan. Dan gaan we achter de 
geluidswagen aan richting plantsoen de 
Maenstand om de inwoners van 
Ouderkerk wakker te maken met veel 
lawaai! 

Het thema van de lawaaioptocht is 
‘Alles Oranje!’. We hebben dit jaar maar 
liefst drie prijzen: Beste/mooiste in 
thema, hardste geluid en een 
originaliteitsprijs! De prijsuitreiking vindt 
plaats tijdens de aubade.

ROUTE
Start: Rozenlaan (bij de Kooi). 
Vervolgens via Kerkweg, Dekkerstraat, 
Wilhelminastraat, Julianastraat, Burg. 
van Waningstraat, Burg. Neetstraat.
Einde: Plantsoen de Maenstand.
(De lawaaioptocht is onder begeleiding 
van verkeersregelaars).

VOOR DE KINDEREN
09:00 - 20:30 UUR

10:30 - 15:00 Springkussendorp
(Voor kinderen van 0 t/m 10 jaar) 
De Sporthal van de Drie Maenen is 
omgetoverd tot een waar speelparadijs 
voor alle kinderen tot en met 10 jaar. 
Het speelplezier staat onder toezicht van 
professionele begeleiding, maar u mag 
uiteraard ook zelf met uw kind aan de 
activiteiten deelnemen.
(Let op! Ouders zijn zelf verantwoordelijk 
voor hun kinderen).

10:30 - 12:00 Verrassings-
activiteit
(Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
Dankzij onze sponsoren kunnen we 
op het laatste moment nog een extra 
verrassing regelen voor kinderen tussen 
de 10 en 12 jaar. Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor meer 
informatie!

13:00 - 14:00 Ringsteken voor 
kinderen
(Voor kinderen van 10 t/m 16 jaar)
Is het springkussendorp niks meer voor 
jou maar ben je ook nog te jong om met 
de trekker mee te doen met ringsteken? 
Geen nood! Je kunt vanmiddag meedoen 
met het ringsteken op de fi ets! Geef je op 
via onze website en wie weet win jij een 
mooie prijs tijdens het ringsteken!
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18:00 - 19:30 Kinderdisco
Kom gezellig dansen en springen op 
discomuziek in de grote zaal van de Drie 
Maenen. De leeftijdsgrens is t/m 16 jaar. 

Er mag geen alcoholische drank etc. 
gebruikt worden in de zaal. Ouders/
verzorgers worden dus ook verzocht om 
niet met glaswerk/plastic bekers in de 
zaal te komen. 
De kinderdisco wordt verzorgd door DJ 
Jeroen Speksnijder.

VOOR DE KINDEREN
09:00-20:30

20:00 - 20:30 Muziekoptocht
We hebben vandaag niet één maar 
gewoon twee keer een optocht met 
veel geluid! Vanavond loopt onze bonte 
stoet als een heuse fanfare of drumband 
door het dorp. Loop jij ook mee met je 
muziekinstrument, radio of iets anders 
waarmee je lekker lawaai kunt maken?

ROUTE
Verzamelen voor de Drie Maenen
Start: Essenlaan 
Vervolgens: Rozenlaan, Kerkweg, 
Julianastraat, Wilhelminastraat, Burg. 
Neetstraat. 
Einde: Plantsoen de Maenstand.

Na terugkomst stopt de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie. 
Ouders worden geacht op de veiligheid 
van hun kinderen te letten.
(De muziekoptocht is onder begeleiding 
van verkeersregelaars).

Hier had uw 
advertentie

kunnen staan!
Sponsort u ons volgend jaar ook? Zo kunnen we ook in de toekomst een 

fantastische Koningsdag voor alle Ouderkerkers organiseren!

Neem contact met ons op via onze website: 
oranjecomiteouderkerk.nl/sponsoren
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 Nieuwbouw 
 Aan- en verbouw 
 Dakkapellen / dakopbouw 
 Onderhoud 
 Opvijzel- en funderingstechniek 
 
 

 

 



 

 

 

 Nieuwbouw 
 Aan- en verbouw 
 Dakkapellen / dakopbouw 
 Onderhoud 
 Opvijzel- en funderingstechniek 
 
 

 

 

Wilt u van uw spulletjes afkomen, laat 
deze kans dan niet aan u voorbijgaan!

Opbouwen kan vanaf 9:00 uur. U meldt 
zich tijdens Koningsdag bij iemand van 
het Oranjecomité, deze zijn te herkennen 
aan kleding met de opdruk Stichting 
Nationale Feesten Ouderkerk. U krijgt 
dan van ons een plaats toegewezen. 
Drank en etenswaren mogen niet 
verkocht worden op de vrijmarkt.

Meer informatie vindt u op: 
www.oranjecomiteouderkerk.nl 

Let op! Bij slecht weer kan de organisatie 
bepalen dat de vrijmarkt niet doorgaat.

VRIJMARKT
10.30 - 12:30 UUR Kerkweg

Wist u dat Stichting Nationale Feesten 
Ouderkerk ook online actief is?  

Website
Op www.oranjecomiteouderkerk.nl 
kunt u niet alleen alle informatie uit 
het programmaboekje terugvinden 
maar u kunt zich via onze website 
ook inschrijven voor het ringsteken. 
Daarnaast zijn ook de vragen en het 
antwoordformulier voor de puzzeltocht 
via onze site te downloaden en in te 
leveren. 

Facebook
Vindt u onze Facebookpagina al leuk? 
Hier houden we u op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen rondom het 
programma. Tevens kunt u hier foto’s 
en fi lmpjes van voorgaande jaren 
terugkijken! Vind onze pagina leuk op: 
Facebook.com/St.nationalefeestenodk/

SNFO ONLINE
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Onze klassieker is terug van 
weggeweest!

Heb jij een klassieke, bijzondere, of 
gewoon een mooie trekker? Doe dan 
mee met het ringsteken op de Kerkweg!

De deelnemers strijden op de trekker 
voor twee prijzen: Een prijs voor de 
hoogste score met het ringsteken en een 
originaliteitsprijs voor de mooist 
versierde trekker. De prijzen worden 
door een onafhankelijke jury uitgereikt. 

RINGSTEKEN
14:30 - 16:00 UUR Kerkweg 14.30 - 16:00 UUR KerkwegVeiligheid

Voor de veiligheid van de deelnemers en 
omstanders wordt elke trekker 
bemand door minimaal twee personen 
(een bestuurder en een steker). De 
bestuurder dient nuchter deel te nemen 
aan het ringsteken.

Opgeven
Opgeven kan tot en met 25 april via onze 
website: 
www.oranjecomiteouderkerk.nl

DROGISTERIJ CEELEN
De Wetering 8

2935 BS  Ouderkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 68 13 01 
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Georganiseerd door Stichting Blokrock

Plantsoen de Maenstand is ook dit jaar 
weer omgetoverd tot een gezellig plein 
waar een heleboel leuke dingen te doen 
zijn. 

De vrijwilligers van de 
jongerenspeltakken van Scouting 
Christiaan de Wet zorgen weer voor 
ouderwetse gezelligheid. De activiteiten 
van Blokrock die vroeger georganiseerd 
werden in de Dekkerstraat vindt u ook nu 
weer terug op de Maenstand!
Ook is er weer gedacht aan de kinderen 
d.m.v. kindervermaak en kunt u lekker 
eten en drinken bij een van de tenten.

Optreden: 4BY4
4BY4 brengt de beste en tegelijk minst 
voorde hand liggende poprocknummers 
van de afgelopen 40 jaar. Met een 
mengelmoes van diverse rockstijlen 
komen deze muzikanten LIVE het beste 
tot hun recht. Mannen die van hun 
muziek houden en dat ook laten horen. 
Geen afgedraaide show of “gig”, maar 
hart, ziel en plezier. De band heeft dan 
ook altijd een grote schare van trouwe 

fans die de band volgen. De covers zijn 
voornamelijk rock-classics zoals U2, 
Golden Earring, Pink Floyd, MUSE, ZZ 
Top, Kane, Pearl Jam, Queen, Kings of 
leon, Van Halen, en noem maar op! Ze 
staan garant voor een top ervaring! 

De overige bands en het defi nitieve 
programma worden binnenkort via de 
Facebookpagina van Blokrock bekend 
gemaakt. 

Het onststaan van Blokrock
De behoefte om geld in te zamelen 
voor het zomerkamp voor haar 
jongerenspeltakken en een dorp dat geen 
gaaf evenement had op Koninginnedag, 
waren de redenen voor Scouting 
Christiaan de Wet om in 2001 Blokrock 
op poten te zetten. Inmiddels is gebleken 
dat niet alleen Ouderkerk warm loopt 
voor Blokrock, maar de gehele regio. 
En dat is de drijfveer om door te blijven 
gaan. Net als voorgaande jaren nu ook 
weer in Plantsoen de Maenstand!

De opbrengst van de inkomsten 
van Blokrock komt geheel ter goede 
voor de (zomer)kampen van de 
jongerenspeltakken van Scouting 
Christiaan de Wet.

Kijk voor meer informatie op 
Facebook.com/blokrock.ouderkerk

BLOKROCK
13.00 UUR Plantsoen de Maenstand
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FIETSPUZZELTOCHT
20 T/M 27 APRIL

Pomp je banden maar op en check of je 
bel het nog doet! 
Na het succes van vorig jaar hebben we 
ook dit jaar weer een mooie puzzeltocht 
voor jullie gemaakt. Dit jaar kun je op de 
fi ets meedoen aan onze puzzeltocht. 

Meedoen?
Op onze website 
www.oranjecomiteouderkerk.nl kun 
je de vragenlijst downloaden. Op het 
vragenformulier staan verschillende 
foto’s van plekken in Ouderkerk en op de 
Lageweg. 

Fiets naar de plek van de vraag en 
beantwoord de vragen.

Je kunt de oplossing van de puzzeltocht 
van 20 tot en met 27 april inleveren 
op IJsseldijk Noord 247 of op 27 april 
in de daarvoor bestemde box op het 
Plantsoen.
 
Onder de juiste inzendingen verloten we 
diverse leuke prijzen!

We wensen je alvast veel puzzel- en 
fi etsplezier!

Tip!
Je kunt de opdrachten natuurlijk ook op 
je telefoon of tablet downloaden.
Scheelt stapels papier!

Merelhof 9 Ouderkerk a/d IJssel
Tel: 0180-681035

Email: Powerprint13@gmail.com

WWW.POWER-PRINT.NL

Persoonlijke aandacht

  

Haarscherpe kleurenprints

  
  

Perfecte papierkwaliteit

 

Grote en kleine oplages

 

Binnen 3 dagen klaar

Zeer scherpe prijzen

Wij begeleiden u bij 
al uw wensen.
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5 MEI CONCERT
20:00 UUR - DORPSKERK

Georganiseerd door Chr. 
Korenvereniging ‘Oefening en Stichting’

Op donderdag 5 mei hoopt Chr. 
Korenvereniging ‘Oefening en Stichting’ 
een bevrijdingsconcert te geven in 
samenwerking met de muziekcommissie 
van de Hervormde Gemeente, Ouderkerk 
aan den IJssel.

Locatie
Dit concert zal plaatvinden in de 
Dorpskerk te Ouderkerk aan den IJssel. 
Aanvang 20.00 u.
Toegang: vrij

Met medewerking van:
Medewerking wordt verleend door
Gemengd koor Oefening en Stichting
Kamerkoor Pro Musica

Jan Verweij, orgel
Pauline van der Werff , sopraan
Algehele leiding, Cees van der Slik

 25



26



18:00 Vlag halfstok hijsen bij het monument.

19:35 Verzamelen in het plantsoen bij het monument.

19:45 Muziek door Excelsior.

19:50 Ontvangst genodigden onder begeleiding van Scouting Christiaan de Wet.

19:58 Signaal taptoe.

20:00 Twee minuten stilte.

20:02 Het Wilhelmus (twee coupletten).

20:05 Muziek en toespraken/declamaties door de afgevaardigde van het 
gemeentebestuur Krimpenerwaard en door leerlingen van de basisscholen van 
Ouderkerk en Gouderak.

20:20 Kranslegging door de afgevaardigde van het gemeentebestuur en door 
leerlingen.

20:30 Stille tocht langs het monument door het gemeentebestuur, gevolgd door 
verdere belangstellenden. Hierbij hebben de belangstellenden de gelegenheid 
bloemen te leggen bij het monument. 
Tijden zijn onder voorbehoud.

DODENHERDENKING
4 MEI Plantsoen de Maenstand
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NIEUWBOUW
AANBOUW & VERBOUW

RESTAURATIE & RENOVATIE
ONDERHOUD

FUNDERINGSHERSTEL
OPVIJZELEN

AANNEMINGSBEDRIJFWVISSER.NL

Zijdepark 1 - 2935 LB Oudekerk a/d IJssel
T (0180) 68 13 47 E info@geleijn.com



Stichting Nationale Feesten Ouderkerk 
en Stichting Blokrock stellen zich niet 
aansprakelijk voor eventuele ongelukken 
en/of schade. 
Beide stichtingen zullen er alles aan doen 
om deze ongelukken en/of schade te 
voorkomen. 

Volgt u dus alstublieft alle aanwijzingen 
van de desbetreff ende bestuursleden, 
vrijwilligers, politie en verkeersregelaars 
op. 

Het meedoen aan alle activiteiten 
geschiedt geheel op eigen risico.

We hebben dit jaar als commissie 
een mooi team gevormd om de 
voorbereidingen voor Koningsdag in 
goede banen te leiden en collecte te 
lopen. 

Ook tijdens Koningsdag zelf kunnen we 
wel wat hulp gebruiken. Heeft u zin om 
één uurtje (of meer uiteraard) te komen 
helpen? Neem dan contact met ons op 
via: 
info@oranjecomiteouderkerk.nl.

AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS

NIEUWBOUW
AANBOUW & VERBOUW

RESTAURATIE & RENOVATIE
ONDERHOUD

FUNDERINGSHERSTEL
OPVIJZELEN

AANNEMINGSBEDRIJFWVISSER.NL
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Team:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Maayke Boers 
Secretaris: Nathan Burger
Penningmeester: Hanny Heuvelman

Oranjecomité
Magdaleen Boers
Greet Hoogendijk
Karin de Rek
Roxane Strijbos

Vormgeving:
Nathan Burger

Vragen, complimenten, opmerkingen, 
suggesties of klachten over de inhoud 
van dit programmaboekje? Mail naar: 

info@oranjecomiteouderkerk.nl.

COLOFON

 

 31



HOOFDSPONSOR 

2022


