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Hieronder een kort verslag van de verscheidene programmapunten van Koningsdag 2019. We 
kunnen beginnen met te melden dat het ondanks wat tegenslagen een geweldig succes was! 
Blijde kindergezichten, tevreden ouders en ouderen, ook het weer speelde mee. Wat anders dan 
anders willen we ook graag onder de aandacht brengen welke punten minder goed gelopen zijn.


Kindervrijmarkt

De kindervrijmarkt was weer goed bezocht, deze kwam wat 
later op gang dan vorige jaren vanwege het weer. 
Desalniettemin werden er door de kinderen weer goede zaken 
gedaan, er waren een heleboel zelfgemaakte kramen, zelfs 
een cowboy salon. 

Vrolijkheid, muziek, nieuwsgierige mensen, wederom een 
succes. 


Braderie

De braderie was vanwege de wat grotere compactheid een 
toonbeeld van gezelligheid! "Less is more" zegt men wel eens. 
Rob van Zomeren gaat binnenkort stoppen als marktmeester 
en draagt het stokje over aan Edwin, vandaar in het 
Oranjeprogramma boekje een kort stukje over Rob. Ondanks 
de Amersfoortse concurrentie (daar waren onze Koning en 
Koningin op bezoek) was het toch goed opgezet en bezocht…


Fietsoptocht

Opnieuw leven ingeblazen kan men wel zeggen. 35+ kinderen 
deden dit jaar weer mee met de versierde fietsoptocht, met 
dank aan vd. Linden. Een verrassende wijziging was de 
tussenstop bij verzorgingstehuis Hogeweyk waar ook de prijs 
voor de mooiste fiets werd uitgereikt. Dat was zowel voor de 
kinderen - die daar wat te drinken en een koek kregen - als 
voor de ouderen enorm genieten. Echte Oranjewinnaars.


Street Food Festival

Een compleet nieuwe formule voor Koningsdag was het 
Street Food Festival. Georganiseerd door de Eendracht, de 
Heksenketel en ’t Hoekje waren er de hele dag leuke 
kraampjes op het grote plein voor het stadhuis. Vanwege 
gelukkig korte regenbuien was het minder druk dan gehoopt, 
maar qua formule toch een enorm succes. Er was altijd iets 
te doen op het plein, bandjes en artiesten entertainden het 
publiek tot rond 19:00, denk bijvoorbeeld aan de Wet Paper 
Boys. Tijdig meer ruchtbaarheid aan de (gratis) activiteiten en 
hapjes maken komend jaar het plein nog voller!
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Janneke de Groot/ Marleen Palmer

Elk jaar opnieuw bekend en nieuw talent op het grote plein. Talenten 
als deze mogen dan ook gehoord worden! Wat een sfeer brengen 
deze mensen met zich mee, chapeau. En dat allemaal in het Oranje. 
Een beginnende ster en een 'The Voice' winnaar (want dat zijn ze toch 
allemaal), vermaakten de mensen gedurende de natte en droge 
uurtjes.


David Nathan

Een korte mysterieuze verschijning met een grote lach heeft de 
Weespers op het grote plein doen verbazen. Een illusionist die de 
kinderen en de grote mensen heeft laten lachen en betoveren. Een 
ideaal podium wat laat zien dat ook al zie je het oranjegevoel niet 
meteen, het is er wel en er is niet veel voor nodig om naar voren te 
toveren. Sim Sala…David!


Aubade

De burgermeester had het dit jaar drukker dan anders: vanuit 
Hogeweyk op tijd zijn voor de Aubade met alle burgers van Weesp de 
start te vieren van Koningsdag op het grote plein is nogal een 
uitdaging. En aan alles moet gedacht worden: de toespraak, het 
bedanken, de liedjes, en natuurlijk: Veel plezier op deze fantastische 
dag!


Oranjeborrel

De Oranjeborrel was ook dit jaar Oranje getint. Met Oranjebitter, zonder 
de bittere smaak, en een kort moment voor degenen die er niet bij 
konden zijn. De burgermeester en de Gemeente Weesp liet zich weer 
zien van haar positieve kant, dank voor alles en een Lang Leve de 
Koning! 




Hoge Hakkenrace

Dit jaar een écht spektakel met een geweldige hoofdprijs: een 
Escaperoom bij ’t Plofhuis 3. En wat was het geweldig! Iedereen 
heeft genoten, gelachen, gerend en vooral ook geoefend voor 
volgend jaar. Het ziet er namelijk makkelijker uit dan het is. Een 
bestuurslid heeft dit zelf ondervonden…




Op de foto met Lex & Max

Een ander succes dit jaar - met dank aan Weesp Foto - was 'Op de foto met Lex 
& Max'. Er zijn zoveel foto’s gemaakt met het Koningspaar, dat de mensen in 
Amersfoort jaloers kunnen zijn. Vanwege de aantallen heeft het een aparte plek 
moeten krijgen  op de site van Weesp Foto.

Kijk maar eens hier (https://www.weespfoto.nl/viewer/108/koningsdag-2019-
portretfoto-s)  
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Kinder activiteiten - I.A. Arena/ Stormbaan/ Aquaballen/ Panna/ 
Radarbootjes

Soms zeggen plaatjes meer dan woorden. Alles was fantastisch bezocht op deze mooie dag, 
Weesp water ontbreekt niet. Voor de aquaballen stonden weer rijen, er werd flink gescoord bij de 
panna en de nieuw activiteiten: de interactieve arena en de radarbootjes hebben ook alleen maar 
lachende kinderen laten gaan. We gaan komend jaar wel voor betere afspraken met de 
leveranciers. Veel dank aan de vrijwilligers die hun tijd en moeite er in steken om het allemaal 
soepel te laten verlopen en aan de sponsors die de financiële kant voor hun rekening nemen. 

Concert de Adelaar

We zeggen regelmatig: geen Koningsdag zonder de "KH de 
Adelaar". En omdat dit natuurlijk elk jaar herhaald wordt lijkt 
het vanzelfsprekend dat ze er zijn. Maar er is niets 
gewoontjes of vanzelfsprekends aan deze musici. En dat 
vinden alle Oranjegangers ook, het was volle bak op het 
Weesperplein!

Zij hebben echter niet alleen daar wat laten horen, maar 
eerder bij Hogeweyk ook al voor degenen die niet op het 
plein erbij konden zijn Koningsdag gestart. Dank voor jullie

jaarlijks optreden.


The Royal Mad-Science

We hebben extra educatief uitgepakt voor de kinderen met de 
Mad-Science, Royal show. Een tweetal maffe professoren 
hebben een aantal live wetenschappelijke experimenten 
gedemonstreerd, en de kinderen interactief mee laten doen. Een 
droge douche was het deze keer niet, er viel veel regen op het 
moment van optreden, maar dat heeft de pret niet gedrukt. Een 
Oranje-schot uit een kanon was de afsluiter…
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Badeendjes Race

Badeendjes race 
Terug van weggeweest zeiden we afgelopen Koningsdag. Dat is zeker waar: 
met een record aantal eendjes dit jaar was de spanning wederom te snijden!

Bijna ALLE loten waren verkocht, en dat maakte het een spannende en druk 
bezochte race. Alle bezoekers van Koningsdag 2019 stonden gespannen 
aan de OudeGracht te kijken of het eendje met hun lotnummer de winnaar 
was. En eigenlijk heel begrijpelijk met alle mooie prijzen die er te winnen 
vielen.


Hogeweyk

Dit jaar was het éxtra bijzonder voor de bewoners van de Vivium Zorggroep te Weesp. Om eens 
iets nieuws te proberen - dat goed uitkwam wegens een verbouwing - is uitgeweken naar 
Hogeweijk. En wat een succes! Er werd veel gelachen, gezongen en Oranje soesjes gegeten, als 
knaller na de speech van de burgermeester, kwam ook nog eens de fietsoptocht als een parade 
door Hogeweyk fietsen! Alle bewoners konden of vanuit het plaza (plein) of gewoon vanuit het 
balkon de Oranje versierde fietsen bewonderen. De Koninklijke Harmonie de Adelaar was hier om 
de muzikale start aan Koningsdag op Hogeweyk te geven, the City Singers hebben in overleg het 
Oranje repertoire wat aangepast en de resterende dag was er van alles te doen. Komend jaar 
wordt het weer Oranje aan de Heemraadweg 1. 


We bedanken alle verdere sponsoren voor hun enorme bijdrage, met nadruk de Gemeente Weesp 
die organisatorisch en financieel heeft ondersteund, en natuurlijk alle vrijwilligers, EHBO’-ers en 
verkeersregelaars.
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