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Koningsdag Amersfoort:
Hoogland hijst de grootste vlag van Nederland
Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Amersfoort geeft Koningsdag een
extra feestelijk tintje, ook in Hoogland. Daar start om 10.30 uur het grote Oranjefeest aan de Engweg
met spectaculaire aubade: tijdens het Wilhelmus wordt de grootste vlag van Nederland gehesen aan
een hijskraan van maar liefst 100 meter hoog.
“Hooglanders zijn zeer Oranjegezind”, vertelt William Hartman, voorzitter van Oranjecomité Hoogland.
“Met de grootste vlag van Nederland willen we iedereen in Amersfoort en omstreken laten zien dat wij
de verjaardag van de koning ook groots vieren in Hoogland.” Het dorp in de gemeente Amersfoort
viert Koningsdag traditiegetrouw met een groot Oranjefeest op het terrein aan de Engweg. Dit jaar is
er een bellenblaaswedstrijd, staan er weer springkussens en stormbanen en kunnen kinderen
ponyrijden en zich laten schminken. ‘s Middags zijn er optredens van verschillende dansgroepen en tot
20.00 uur live muziekoptredens op het grote podium.
Live: bezoek koningspaar
Na de aubade wordt het bezoek van het koningspaar van 11.00 tot 13.00 uur live uitgezonden op een
groot scherm. “Zo kan iedereen het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan
Amersfoort ook in Hoogland meemaken”, aldus Hartman. Tijdens de uitzending trakteert het
Oranjecomité Hoogland haar bezoekers op een gratis oranje tompouce.
Grootste kinderkleedjesmarkt van Amersfoort
Op Koningsdag is in Hoogland 3.000 vierkante meter ruimte voor de kinderkleedjesmarkt. Kinderen
kunnen vanaf 11.00 uur een plekje zoeken voor hun kleedje op het grasveld aan de Engweg om hun
zelfgemaakte of tweedehands spulletjes te verkopen. Vooraf aanmelden voor de kinderkleedjesmarkt
in Hoogland is niet nodig en een plekje voor een kleedje is gratis.
KolkVolk Oranjefeest
Het populaire KolkVolk Oranjefeest van Café-Bar de Kolkrijst start om 14.30 uur met live
muziekoptredens op het grote podium van de band Broadway, afgewisseld met muziek van
party-DJ Jesse. De bar op het KolkVolk Plein is al om 12.00 uur geopend.
LEEF marathon
Op Koningsdag wordt in samenwerking met AV Triatlon de LEEF marathon gehouden in
Hoogland. 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.

DJ Workshops en vuurwerk op Koningsavond
Op vrijdagavond 26 april start Oranjecomité Hoogland al met haar Oranjefestiviteiten. Vanaf
19.00 uur kan het publiek genieten van muziek van DJ Melvin en een hapje en een drankje bij de
manege van De Eemruiters aan de Engweg. Er zijn gratis DJ workshops voor kinderen van 7 t/m 16
jaar en aansluitend een spectaculaire vuurwerkshow.
Bekijk het gehele programma van Koningsdag en Koningsavond op
www.oranjecomitehoogland.nl
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