
 

 

 
 
Persbericht Oranjecomité Hoogland – dinsdag 10 april 2018 
 

Koningsdag 2018: twee dagen feest in Hoogland 
Op 26 en 27 april is er van alles doen op en rond het terrein van De Eemruiters aan de 
Engweg in Hoogland. Op Koningsavond zijn er in de overdekte manege optredens 
van NIKA Hoogland en A-Dance en een circustheatervoorstelling. Op Koningsdag is 
er een kinderkleedjesmarkt van 2.000 m2, grote opblaasbare attracties voor kinderen 
en live muziekoptredens. Nieuw is de LEEF marathon voor sportievelingen. 
 
Koningsavond 
Op donderdagavond 26 april, de avond voor Koningsdag, geeft turn- en trampoline-
vereniging NIKA Hoogland demonstraties op de lange mat in de overdekte manege. 
Dansschool A-Dance komt met verschillende dansoptreden. Het publiek kan ook een 
komische circustheatervoorstelling van Duo Diesel bijwonen. Koningsavond start om 
19.00 uur en wordt om 22.00 uur afgesloten met een vuurwerkshow. 
 
Koningsdag 
De Oranjeactiviteiten op vrijdag 27 april starten om 10.00 uur met de aubade en de 
milieuvriendelijke ballonnenwedstrijd. Vanaf 11.30 uur is de kinderkleedjesmarkt 
geopend en er zijn optredens te zien van Circus Amersfoort, dansschool MovingStars 
en twee jonge goochelaars. Kinderen kunnen op verschillende attracties klimmen en 
klauteren, zich laten schminken of een suikerspin of popcorn halen. 
 
NIEUW: LEEF marathon 
Op Koningsdag 2018 wordt in Hoogland de eerste LEEF marathon georganiseerd in 
samenwerking met AV Triathlon. LEEF staat voor Lopen, Eten En Fietsen. Deelnemers 
leggen hardlopend en fietsend een marathon af en kunnen onderweg een hapje 
eten. Het is een recreatieve prestatieloop zonder tijdslimiet. Er is maximaal plek voor 
50 teams. Meer info en inschrijven: www.oranjecomitehoogland.nl/leefmarathon  
 
KolkVolk Oranjefeest 
Natuurlijk ontbreekt ook het populaire KolkVolk Oranjefeest van Café-Bar de Kolkrijst 
niet op Koningsdag. Van 14.30 uur tot 20.00 uur zijn er op het terrein aan de Engweg 
live muziekoptredens van de band SPOT! De bar op het KolkVolk Plein is al om 12.00 
uur geopend. 
 
Het gehele programma op 26 en 27 april staat op www.oranjecomitehoogland.nl  
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