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Waar? Op de parkeerplaats aan de Kerkstraat en de 
omliggende straten.  
 
10.00 - 12.30 uur ORANJE KINDERMARKT voor kinderen 
tot en met de basisschoolleeftijd. De kinderen mogen 
alleen eigen spulletjes verkopen, zoals niet meer gebruikt 
speelgoed, kindertijdschriften, kinderboeken, puzzels of 
dingen die ze zelf hebben gemaakt. Het liefst zo veel 

mogelijk spulletjes die oranje van kleur zijn of een "oranje gevoel" geven. Tips nodig? 
Zie onze website www.oranje-borculo.nl. Voor elke kleine “marktkoopvrouw” of 
“marktkoopman” is er een zakje snoepgoed. Bovendien zal een jury 
beoordelen wie de beste drie verkopers of verkoopsters zijn. De 
prijsuitreiking is om ca. 12.35 uur. Ook wordt dan de prijs uitgereikt 
aan de winnaar van de ballonnenwedstrijd van het afgelopen 
Septemberfeest.  
 
13.00 – 14.00 uur FIETSTOCHT met een lengte van ca. 24 km. 
Deelname kost € 2,50 pp inclusief één consumptiemunt. 
 

 
14.00 – 18.00 uur SUPER-GIGA 
KLIMTOREN, MEGASTORMBAAN EN KANOËN. 
 
 
 
15.00 – 18.00 uur de unieke en veelzijdig inzetbare band 
PLORK EN DE AANNEMERS.  
 
  
 MaM 
Maar er is meer. . . .  

 
 
Al vanaf 10.00 uur kun je springen op een luchtkussen, is er 
een schminkhoek, zijn er speciale oranje ballonnen 
(ALLEMAAL GRATIS!!) en gezellige zitjes waar een drankje en 
een hapje kan worden genuttigd. Ook is er een suikerspin- en 
snoepkraam.  
 
 



   
 

www.oranje-borculo.nl 
 

NATIONALE HERDENKING 4 MEI. 
Op zondag 4 mei staan we stil bij de Nationale Herdenking. Dit doen we in de vorm van een 
Stille Tocht en een herdenkingsbijeenkomst. Verzamelen voor de Stille Tocht is aan de 
achterzijde van de RK-Kerk. In de kerk kan vanaf 18.55 uur een kaarsje worden 
aangestoken. De Stille Tocht vertrekt om 19.15 uur. De voettocht gaat over de 
begraafplaats van de kerk en vervolgens via de Boomgaarden naar het oorlogsmonument 
aan de Burg. Bloemersstraat en het Indiëmonument in het Cycloonpark. Zowel op de 
begraafplaats, als bij de monumenten is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. In 

het Cycloonpark speelt het Koperensemble 
van muziekvereniging Volharding passende 
muziek. 
Iets voor 20.00 uur zal de stoet de 
Algemene Begraafplaats aan de 
Deugenweerd bereiken. Bij de graven van 
de Engelse piloten wordt 2 minuten stilte 
in acht genomen. Na de stilte wordt de 
Signaal taptoe geblazen door de heer  
G. Waanders. Ook hier is gelegenheid is 

tot het leggen van bloemen. Hierna wordt de stoet ontbonden. 
De herdenkingsbijeenkomst vindt aansluitend aan de Stille Tocht om ca. 20.15 uur in de 
Joriskerk plaats. Als gastspreker houdt mevrouw A. Schreijer-Pierik een herdenkings- 
rede. De muzikale invulling gebeurt door het Koperensemble van muziekvereniging 
Volharding en De Berkelzangers. De vier prijswinnaars van de door ons uitgeschreven 
dichtwedstrijd dragen ieder hun eigen gedicht voor. Ook mevrouw G. Willekes draagt 
een gedicht voor.  
 
SEPTEMBERFEEST VAN 3 T/M 7 SEPTEMBER 
In en rondom de feesttent aan de Veemarkt. Met ook dit jaar op de woensdag een avond 
voor Borculo’s muzikaal talent onder de noemer De Vrienden van Borculo Live.  
Belangrijke onderdelen van het Septemberfeest zijn de Lichtroute en de optocht. Wij 
zijn op zoek naar nog meer deelnemers. Er is nog voldoende voorbereidingstijd, dus geef 
uw creativiteit een kans! Laat uw tuin stralen in de spotlights, bedenk samen met uw 
buurt of verenigingsleden een leuke straat- of objectversiering en geef het een kans. 
Of denk en werk mee aan deelname aan de optocht. We hebben geen thema-optocht, dus 
er is veel mogelijk. Het hoeft geen wagen te zijn, ook loopgroepen zijn meer dan welkom.  
Voor de beste Borculose deelname hebben wij een speciale prijs. 

 


