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Koningsdag 2019 is mede mogelijk gemaakt door: 
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Wilhelmus (Nederlands volkslied) 

Lang zal hij leven 

Weesp, het stadje aan de Vecht 
Refrein: 
Want het is feest in de stad, het is feest in de stad.  
Overal de vlaggen buiten, mensen zwaaien achter ruiten.  
Zing lang leve Gloria, voor de koning, hiep hoera! 

1 Ons Weesp, het stadje aan de Vecht is overal versierd.  
’t Is Koningsdag vandaag en dat mag feestelijk gevierd. 
De kinderen al vroeg in touw, verkleed als clown of bruid.  
Als tijger, hond, een beestenboel, ik kijk mijn ogen uit.  
Refrein: 

2 Ons Weesp, het stadje aan de Vecht is overal versierd.  
’t Is Koningsdag vandaag en dat mag feestelijk gevierd.  
In optocht met de harmonie, een feest voor groot en klein.  
Aubade voor de koning bij ‘t stadhuis op ‘t Groote Plein. Refrein: 

3 Ons Weesp, het stadje aan de Vecht is overall versierd. 
’t Is Koningsdag vandaag en dat mag feestelijk gevierd. 
De kindermarkt en braderie, een opgewekt gezicht. 
Door lampionnen 's avonds laat wordt Weesp heel mooi verlicht. 
Refrein:  

tekst: Gerard van Midden /muziek: Gerard van Amstel  

1. 
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. 

6. 
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.



Programma Koningsdag 2019  
Hele week: Puzzelspeurtocht door Weesp  
Hele dag: Verkoop lootjes badeendjes race bij de Oranjekraam voor de Synagoge 
 
06:18 Weesp Vlaggen uit  
07:00 – 16:00  Oudegracht & Kindervrijmarkt  
 Nieuwstad  
08:00 Weesp Klokken luiden 
09:30 – 10:30 Carillon Concert door Bauke Reitsma 
  (Luisterplek: I.Woltering, Oude Gracht 27)  
09:30 – 10:00 Loes vMarleplein Kom je fiets (nog mooier) versieren!   
10:00 – 10:45 Leeuwenveld Versierde fietsoptocht  
10:00 – 18:00 Nieuwstraat Braderie  
10:00 – 18:00 Nieuwstad Stormbaan 
10:00 – 10:45 Hogeweyk Toespraak van de burgemeester, zingen  
  met de Adelaar & TheCitySingers, 
  Prijsuitreiking Fietsoptocht  
10:00 – 11:00  Grote Plein Warming-up & Show van  

Dansstudio Van Harten 
10:00 – 19:30 Grote Plein Street Food Festival

Verzamelen op Grote Plein in het Oranje 
11:00 uur Grote Plein Aubade ism Burgemeester 
(voor kinderen Ballonnen en na afloop een ijsje) 

11:15  – 11:35 Grote Plein Janneke de Groot zingt  
11:40 – 12:00 Grote Plein Goochelshow: David Nathan 
12:00 – 13:00 Grote Plein Kinder DJ 
12:00 – 18:00  Grote Plein Interactieve Arena voor tieners 
12:00 – 18:00  Oude Gracht Radarbootjes, Aquaballen 
12:00 – 13:00 Slijkstraat Spijkerbroek hangen 
12:00 – 18:00 Synagoge Op de foto met Lex & Max 
12:15 – 13:00 Weesperplein Concert de Adelaar 
13:30 – 18:00 Weesperplein Voetbal Panna 
12:00 – 15:30 Slijkstraatbrug De Muziektuin/ Pop Academie  
13:00 – 14:00 Grote Plein The Royal MAD-SCIENCE show  
14:00 – 15:00 Weesperplein HogeHakken race  
14:00 – 19:30 Grote Plein Muziekprogramma (zie website) 
15:30 – 16:00 Oude Gracht Badeendjes race  
16:45 — 17:00 Grote Plein Prijsuitreiking  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Even voorstellen: dé marktmeester van de braderie 

Hallo lieve mensen, 

u ziet mij steeds rond lopen op De Koningsdag 
Braderie, maar wie ben ik dan, als niet 
Weespernaar zijnde? 

Daarom zal ik mezelf even voorstellen mijn 
naam is Rob.  
Na het overlijden van de vorige marktmeester 
moest er een ander komen die de Koningsdag 
Braderie wilde voort zetten. Via de kramen 
handelaar 'Nico Bus' werd ik 10 jaar geleden 
om hulp gevraagd. Waarvoor?  

"Of ik wilde helpen met de Braderie in Weesp", 
daar ik al jarenlang ervaring had in Amersfoort 
en Amsterdam. 

Nou even helpen, dat kon er nog wel bij, dus ik 
naar Weesp. Ik werd vriendelijk onthaald bij 
dokter Hans Burggraaff en Annelies Westra voor een gesprek en dat viel gelijk 
in goede aarde.  

De samenwerking was enorm goed, zodat er gelijk een grote Braderie tot stand 
kwam. Iedereen was dik tevreden, maar toen kwam het probleem: 

Wie doet het volgende jaar de Braderie? Deze keer was alleen bedoeld om te 
helpen…. 

….nou dat helpen doen we nu  nog steeds. 

Ik doe het nu samen met Ed uit Amersfoort en Werner van de Oranje  
Vereniging Weesp. 

Puur omdat we het leuk vinden om te doen en omzet het voor een goed doel is 
(de Oranje Vereniging Weesp) en bij goede gezondheid zullen we proberen het 
nog jaren te doen! 

Zo; nu weet u wie ik ben spreek mij gewoon aan, dan gaan we gezellig wat 
drinken op de komende Braderie van 27 April te Weesp. 

Groetjes Robby.
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