
 

 

 

Koningsdag 2020 
In het teken van 75 jaar vrijheid 

De verbondenheid met het Koningshuis was ook in de oorlogsjaren erg groot. Koningin Wilhelmina 

verbleef in Londen met de regering in ballingschap en zij groeide door haar toespraken via Radio Oranje 

uit tot het symbool van het verzet. Na de bevrijding in mei 1945 - Harderwijk werd overigens op 18 april 

1945 bevrijd - keerde zij definitief terug naar Nederland en kleurden alle straten van ons land 

rood/wit/blauw. Veel mensen hulden zich in het oranje, zoals nu nog steeds op Koningsdag. 

 

Laten we ook dit jaar met elkaar de vrijheid vieren op 

Koningsdag! Een heel mooie, oranje dag toegewenst! 

 

Peter Sels (voorzitter), namens het bestuur van de 

Oranjevereniging Harderwijk 

 
Koningsdag 2020: 

PROGRAMMA 

Koningsnacht op de Markt 

            19.00 uur – 23.30 uur 

Zaterdag 25 april is Koningsnacht in Harderwijk en Koningsnacht wordt dit jaar weer uitbundig gevierd 

met hulp van de Horeca Ondernemers op de Markt. Zij maken er een geweldig feest van. En wat een 

programma hebben ze bedacht: 

“Koningsnacht” wordt helemaal te gek met: 538 DJ’s ON TOUR. Een avond om bij te zijn! 



 

 

 

Maandag 27 april 

Markt 

09.30-10.15 Aubade + Oranjeconcert 

11.00-13.00 Popschool Harderwijk 

13.00-13.40 Dweilorkest 

13.40-14.00 FF Anderz 

14.00-18.00 Disco Daddies 

18.00-23.30 The Black Tie Monkey Squad 

 

 

Aubade met het Lied van Harderwijk 

Markt: 09.30-10.15 uur 

‘s Morgens op Koningsdag samen zingen blijft leuk! 

Sommige tradities zijn gewoon te mooi om los te laten. En 

waarom ook eigenlijk? Want het is en blijft toch een heerlijk 

begin van een mooie feestdag. Tijdens de aubade met de 

muzikale begeleiding van de Stedelijke Harmonie zingen we 

o.a. het lied van ons Harderwijk. Na de aubade geeft de 

Stedelijke Harmonie een Oranjeconcert. Kom dus ook! 

Dweilorkesten & koren 

Bij een goed feest past ook goede muziek. Stiltes zullen 

tijdens Koningsdag Harderwijk echter niet vallen. De hele dag 



 

 

door spelen en zingen dweilorkesten en koren op verschillende plekken in de stad. 

Vischpoort 

Donkerstraat 

Vuldersbrink 

Veluvia 

Botterloods/Molen 

Waterpodium Vischmarkt 

 

Vrijmarkt 

Voor de verkopers een tip: kijkt u wel even voor de zekerheid 

op de website www.oranjeverenigingharderwijk.nl naar de 

reglementen voor de Vrijmarkt, want uw eigen huisdier 

verkopen mag bijvoorbeeld niet. Zo zijn er nog wat regels om 

het samenspel gezellig te houden. 

 

 

Vinyldraaiers op de Vrijmarkt 

Daar waar de Vinyldraaiers zijn, is de muziek de belangrijkste 

bijzaak. Ook dit jaar draaien deze totaal niet pretentieuze dj’s op de 

Vrijmarkt weer plaatjes op gevoel, op verzoek en vooral en alleen 

op vinyl voor u en het goede doel!!! 

 

Oranjeconcert Mannenkoor 16.00-17.00 

Plantagekerk 

Een traditie die 

altijd zorgt voor een volle kerk. Het Harderwijks 

Mannenkoor verzorgt al jaren een prachtig concert 

met altijd een verrassend element. De moeite zeker 

waard. let op: er is een kleine entreeprijs. Met ook dit 

jaar speciale gasten en een prachtig programma. 

 

 

 

 



 

 

Historische Havenkwartier 
Bottermuseum, Molen de Hoop en Restaurant Bij Oost 

Havendijk 
  

VANAF 16.00 UUR 4TUOZE MATROZE 

 
 
Op Koningsdag wordt het een muzikale middag in het historische havenkwartier want om 16.00 uur 
word je getrakteerd op een optreden van de 4tuoze matroze. Zij zingen over het zeemansleven, drank 
en vrouwen. Ze hebben opgetreden op Oerol, Lowlands, Kopspijkers en De wereld Draait Door en de 
afgelopen jaren toerden de 4Tuoze Matroze in de theaters. 
Om het optreden van de 4tuoze Matroze nog meer kracht bij te zetten zijn we op zoek naar een koor 
wat het leuk zou vinden om met hen op te treden. Wie o wie? Aanmelden kan via welkom@bij-
oost.nl of via 0341-701468, wie weet wordt jouw koor uitgekozen om op te treden samen met de 
4tuoze Matroze!!!! 
 
Wat is er verder te doen? 
 
Bottermuseum 
Geopend vanaf 12 uur 
Gedurende de hele dag   
Rondje varen met de botter, rondleiding door de Vischafslag, rookkasten waar je gerookte vis kan 
kopen  
 
Molen de Hoop 
Geopend vanaf 10 uur 
Gedurende de hele dag 
Bakken in het bakkerijmuseum, buiten pannenkoeken bakken (alleen bij mooi weer), speurtocht voor de 
kinderen, rondleiding door de molen met een gids, raad het gewicht van een zak meel en win en koffie 
met een versnapering in de educatieve ruimte 
 
Restaurant Bij Oost 
Geopend vanaf 11.00 uur 
Koffie met gebak, lunch, borrel of diner 
Vanaf 14.00 uur draait DJ Dansen met Jansen golden oldies, gezellige discoplaten en muziek van nu. 
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Kinderplein  

Het Kinderpark is van 12.00 tot 16.00 uur in het Hortuspark in principe voor kinderen tot ongeveer 10 

jaar. Haal eerst een stempelkaart bij een van de vrijwilligers van de Oranjevereniging in de buurt van de 

informatiekraam. 

Er zijn oud Hollandse spelen zoals zaklopen, sjoelen en balgooien. Verder staat er een multiplay waarop 

je heerlijk kunt springen, er is een draaimolen en een zweefmolen. 

Je kunt koninklijke kleding uitzoeken en daarna op de 

foto als prinses, prins of ridder. Maar je kunt ook stoer 

klimmen op een klimwand van de scouts. Op het 

podium zullen regelmatig muziekoptredens zijn. 

We draaien suikerspinnen en uiteraard zorgt de 

limonadekabouter voor een bekertje drinken als je 

dorst hebt. 

 

Koningsdag 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Gemeente Harderwijk 

Van de Berg Sloopwerken 

Van Gelder 

Luigi’s 

Boterlap 

Holy Moly 

De Baron 

Graaf van Gelder 

Iqount 

Monopole 

Kok Experience 

Quint & Van Ginkel 

Popschool Harderwijk 

Ragay Redoz 

Rode Kruis Harderwijk 

 

LEES MEER OP ONZE WEBSITE 
www.ORANJEVERENIGINGHARDERWIJK.nl 
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