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Vrijdag 25 augustus 2017Vrijdag 25 augustus 2017 - Appél voor alle kaderleden om 19.00 uur bij ‘t Kulturhus  - Appél voor alle kaderleden om 19.00 uur bij ‘t Kulturhus 
(geüniformeerd), waarna er een muzikale rondwandeling volgt en vrijkaartjes zullen worden (geüniformeerd), waarna er een muzikale rondwandeling volgt en vrijkaartjes zullen worden 
uitgedeeld voor de draaimolen.uitgedeeld voor de draaimolen.
Bent u niet thuis en wilt u wel vrijkaartjes, ga dan even langs bij een van onze bestuursleden.Bent u niet thuis en wilt u wel vrijkaartjes, ga dan even langs bij een van onze bestuursleden.

Zaterdag 26 augustus 2017Zaterdag 26 augustus 2017 – 14.00 uur aanvang H-mis in de schutterstent. Aansluitend huldiging  – 14.00 uur aanvang H-mis in de schutterstent. Aansluitend huldiging 
van de jubilarissen (70 jaar lid).van de jubilarissen (70 jaar lid).
Hierna is er koffie met krentenbrood. Omdat Hierna is er koffie met krentenbrood. Omdat EMM KekerdomEMM Kekerdom dit jaar 70 jaar bestaat, zullen de oud  dit jaar 70 jaar bestaat, zullen de oud 
Koningen en Koninginnen gaan strijden om de titel Keizer(in) 2017-2022. De huldiging van de Koningen en Koninginnen gaan strijden om de titel Keizer(in) 2017-2022. De huldiging van de 
nieuwe Keizer(in) zal ook deze middag plaatsvinden. Wij verzoeken onze kaderleden om in uniform nieuwe Keizer(in) zal ook deze middag plaatsvinden. Wij verzoeken onze kaderleden om in uniform 
aanwezig te zijn!aanwezig te zijn!

Zondag 27 augustus 2017Zondag 27 augustus 2017 - Appél voor alle kaderleden en schutters om 13.30 uur voor het ophalen  - Appél voor alle kaderleden en schutters om 13.30 uur voor het ophalen 
van het huidige Koningspaar, die aansluitend begeleid worden naar het schietterrein. Bij terugkomst van het huidige Koningspaar, die aansluitend begeleid worden naar het schietterrein. Bij terugkomst 
wordt direct begonnen met het koningsschieten voor senioren en junioren.wordt direct begonnen met het koningsschieten voor senioren en junioren.
Omstreeks 16.30 uur worden de nieuwe koning(in) en jeugdkoning(in) verwacht en zullen zij worden Omstreeks 16.30 uur worden de nieuwe koning(in) en jeugdkoning(in) verwacht en zullen zij worden 
geïnstalleerd. Aansluitend aanvang koningsbal. Op deze middag zullen ook de overige jubilarissen geïnstalleerd. Aansluitend aanvang koningsbal. Op deze middag zullen ook de overige jubilarissen 
van van EMMEMM worden gehuldigd. worden gehuldigd.

Maandag 28 augustus 2017Maandag 28 augustus 2017 - Appél voor alle kaderleden en schutters om 12.00 uur voor de afmars  - Appél voor alle kaderleden en schutters om 12.00 uur voor de afmars 
naar het nieuwe koningshuis voor de installatie van de koningin / prinsgemaal en de vendelhulde.naar het nieuwe koningshuis voor de installatie van de koningin / prinsgemaal en de vendelhulde.
Aanvang matinee om 14.00 uur.Aanvang matinee om 14.00 uur.

Dinsdag 29 augustus 2017Dinsdag 29 augustus 2017 17.00 uur aanvang voor de deelnemers aan de jubileumbarbecue. Indien  17.00 uur aanvang voor de deelnemers aan de jubileumbarbecue. Indien 
u nog wenst aan te sluiten dan kunt u zich tot uiterlijk 20 augustus opgeven via emailadres: u nog wenst aan te sluiten dan kunt u zich tot uiterlijk 20 augustus opgeven via emailadres: 
bbqemmkekerdom@gmail.combbqemmkekerdom@gmail.com of bij een van onze bestuursleden. of bij een van onze bestuursleden.

In de feesttent met de kermis spelen voor u de formaties:In de feesttent met de kermis spelen voor u de formaties:

ZaterdagZaterdag: Coverband : Coverband MillstreetMillstreet met artiest ‘ met artiest ‘Rapper SjorsRapper Sjors’ en ’ en mystery guestmystery guest (entree € 8,00) (entree € 8,00)

ZondagZondag: : SOWIESOSOWIESO met een optreden van ‘ met een optreden van ‘Helemaal HollandsHelemaal Hollands’. (gratis entree)’. (gratis entree)

MaandagMaandag: : SOWIESOSOWIESO /  / DJ Robert PouwelsDJ Robert Pouwels met de artiest ‘ met de artiest ‘Otto LagerfettOtto Lagerfett’. (entree € 8,00)’. (entree € 8,00)

DinsdagDinsdag: Jubileumbarbecue: Jubileumbarbecue

Leden van Leden van EMM KekerdomEMM Kekerdom hebben de gehele kermis gratis entree !!!!!! hebben de gehele kermis gratis entree !!!!!!

Een oproep aan alle leden en kaderleden: Wilt u de genoemde Appéltijden in acht nemen!Een oproep aan alle leden en kaderleden: Wilt u de genoemde Appéltijden in acht nemen!
Graag zien wij tijdens de kermis de Graag zien wij tijdens de kermis de EMMEMM schuttersvlag of het rood-wit-blauw weer wapperen aan  schuttersvlag of het rood-wit-blauw weer wapperen aan 
de Kekerdomse gevels.de Kekerdomse gevels.
Wij wensen u allen alvast prettige kermisdagen. Het bestuur van Wij wensen u allen alvast prettige kermisdagen. Het bestuur van schutterij E.M.M. Kekerdomschutterij E.M.M. Kekerdom..
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