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Verslag Koningsdag 2020 
 
 
De corona pandemie had ook de Oranjevereniging in de greep, maar met geweldige creativiteit is 
er een alternatief programma gemaakt. Dit allemaal dankzij de inzet van ons geweldig comité.  
 
We hebben voor deze bijzondere Koningsdag een programma gemaakt voor twee doelgroepen: 
Voor de mensen die de televisie aanzetten en samen met hun gezin gaan kijken, het “voor de buis 
programma”, én mensen die in hun tuin of voor op de stoep op een veilige manier kunnen vieren 
het “thuisprogramma”. 
 
Een aantal traditionele programmapunten konden wel doorgaan: 
De vlaggen mogen uit, de klokken kondigen de dag aan, Stadsbeiaardier Bauke Reitsma speelt 
het carillon, de mooiste Oranje-outfit en de versierde fiets en gevel.  
 
Zelfs tijdens deze wisseling van activiteiten zijn we erin geslaagd om samen met de 
horecagelegenheid -  ’t Helletje - een Koningsnacht programma te introduceren in de vorm van 
een Kinderbingo en Konings’nach’bingo voor volwassenen met de bekende Rolf Koster.  
 
Het thuisprogramma bevatte nieuwe activiteiten voor de kinderen en mensen om buiten te doen: 
de mooiste stoepkrijt wedstrijd, waarbij er van tevoren een pakket stoepkrijt opgehaald kon 
worden bij de lokale bakkers, een Oranje-kleurplaat, de mooiste Oranjegevel, Vlaggetjes voor 
Hogeweyk/Oversingel knutselen en om 10:00 in landelijke samenzang: vanuit raam, balkon of 
tuin: het Wilhelmus zingen. De gehele dag konden er oudhollandse spelletjes gespeeld worden, 
via de website was er een samengesteld pakket voorhanden. Vooral via email en berichten 
hebben we complimenten gekregen voor het toch nog feestelijke Oranje maken van de dag. 
 
Focus lag vooral bij het programma voor de buis wat te bekijken was 
via Koningsdag TV Weesp. Weken van tevoren - bekend via de 
lokale media - kon men al filmpjes insturen van zijn/haar talent   
zodat deze getoond zouden worden op deze Weesper Koningsdag 
livestream! Daar is goed op gereageerd. We hebben aansprekende 
promotiefilmpjes gemaakt en ook zelf bekende Weespers en 
anderen benaderd. Om er een paar te noemen: Janneke de Groot, 
Sophia Kruithof, het Fatsnerran Poppentheater, David Nathan, het 
zijn er teveel om op te noemen. 
 
We begonnen met een stukje historisch Weesp, filmpjes uit de oude 
doos, drone rondvluchten over ons mooie stadje, een kijkje in het 
automatenkabinet. Er was een stukje Weesper ambacht 
(weespermoppen), muziek voor en door Weespers, sketches, sport, 
verenigingen, het was één groot verenigd Weesp. Meer dan 35 
persoonlijke inzendingen, naast de City quiz, Ondernemersquiz, Koningsdagquiz en 
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aubade/boodschap van de burgermeester, de landelijke programma punten en nog veel meer. En 
dit allemaal tot bijna negen uur ’s avonds! 
 
Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor hun bijdrage, zonder jullie was dit niet mogelijk. 
Persoonlijk hebben wij als comité ook ontzettend genoten van alle talenten van alle mensen.  
 
De stream zelf, alsmede enkele losse filmpjes zijn nu nog steeds te bezichtigen via het OVWeesp 
Youtube kanaal.  
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Hieronder een fotoimpressie van de buitenactiviteiten en van de  inzendingen van de 
diverse wedstrijden. 
 

 

 
 

Veel mensen gaven gehoor aan de oproep om 
de vlag uit te hangen. 

 

 
 

Het Wilhelmus meespelen met het carillion. 
 

 

 

 

 
 

Mooi versierde gevels in het centrum 
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Bij de bakkers van Weesp stond het stoepkrijt al vroeg klaar. 
 

 

De burgemeester en bewoners worden 
geïnterviewd door RTV- Noord Holland. 
Samen zingen zij het Wilhelmus in de 

Middenstraat. 

 
 
 

 
 

Vele leuke inzendingen van de 
stoepkrijtwedstrijd 

 
 

en van de kleurplaatwedstrijd 
 


