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ESDO, LBNK, ’t Honk en Oranjevereniging Kockengen 

presenteren: 

 
 

Koningsdag, zaterdag 27 april 2019 

Sportweg, Kockengen 
 

 
 

Zaterdag 27 april vieren we weer Koningsdag op de Sportweg in 
Kockengen. Met trots presenteren we ons bomvolle programma via deze 
folder. Ook na te lezen op de website: 
www.oranjeverenigingkockengen.nl.  
 

 
 

Voorwoord van onze burgemeester en kinderburgemeester  

 
Koningsdag is een prachtige traditie. Hoewel het een feest met lange historie is, heeft het 
in onze huidige tijd nog niets aan glans verloren. Zeker niet in Kockengen! Daar doen het 
bestuur van Oranjevereniging Kockengen, korfbalvereniging ESDO, de Laatste Bus naar 
Kockengen (LBNK) en jeugdvereniging Het Honk er zelfs een schepje bovenop. Zij 
organiseren een oranje getinte Koningsdag met tal van activiteiten voor iedereen bij het 
feestterrein op de Sportweg in Kockengen. 
 

Veel programmaonderdelen keren jaarlijks terug. Denk aan de vrijmarkt, de verschillende 
livemuziek optredens, de kinderspelen. Voor iedereen zit er wel wat bij! Toch verandert het 
feest elk jaar weer iets en gaat het mee met de tijd. Op deze wijze is het een feest voor jong 
en oud en mensen met alle achtergronden. Iedereen komt bij elkaar en mensen beleven 
deze feestelijke dag samen. Zo heeft Koningsdag in onze snelle wereld een samenbindende 
functie. 

 

Samen met onze nieuwe kinderburgemeester Britt Klomp ben ik ervan overtuigd dat 
iedereen enthousiast zal zijn over het aangeboden programma tijdens Koningsdag. Kortom: 
als wij naar alle feestelijke activiteiten kijken die de organisatoren voor u in petto hebben, 
dan staat er voor iedereen een geweldig Oranjefeest te wachten.  
 

Toch kan een dergelijk programma niet worden georganiseerd zonder enthousiaste 
vrijwilligers. Zij zijn de spil in onze samenleving. Alle organisatoren, het bestuur, de 
sponsoren en de vele vrijwilligers verdienen daarom een groot compliment voor hun 
creativiteit en hun enorme inzet.  
 

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij erin zullen slagen om van Koningsdag een 
grandioos succes te maken. Iedereen in Kockengen en omgeving wensen wij - mede namens 
het gemeentebestuur van Stichtse Vecht - een onvergetelijke Koningsdag toe! 
 

Graag hopen wij u te ontmoeten bij één van de vele activiteiten!! 
 
 

Yvonne van Mastrigt, burgemeester van Stichtse Vecht 
Britt Klomp, kinderburgemeester van Stichtse Vecht 
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Zaterdag 27 april, Koningsdag op de Sportweg 
 

8:00 uur: de vlag mag uit en de oude, vertrouwde geluidswagen komt langs! 
Om 8:00 uur luiden we de klokken. Iedereen wordt vriendelijk verzocht de vlaggen uit 
te steken. Willem zal met zijn geluidswagen het dorp klaarstomen voor deze feestdag. 
Kom langzaam uit de veren en maak je klaar voor een zeer gezellige dag op de 
Sportweg. Wil je meer weten over het ‘vlaggenprotocol’? Bezoek dan onze website: 
www.oranjeverenigingkockengen.nl. 

 
10:00 uur: Opening & Kockenees Koffiemomentje 

Na een lekker ontbijtje thuis met de benewagen of de fiets naar de Sportweg voor een 
lekker bakkie koffie op het feestterrein. Ook aan de theeleuten wordt gedacht. Lekker 
rustig opstarten en bijkletsen. Een vers wafeltje is natuurlijk ook weer te verkrijgen.  

 
10:00 - 10:15 uur: Toespraak vertegenwoordiger gemeente & Wilhelmus 

Traditiegetrouw zullen we toegesproken worden door de burgemeester of één van de 
wethouders van de gemeente Stichtse Vecht. Hij/zij zal het Koningsdagfeest in 
Kockengen officieel openen. Uiteraard zingen we dan ook gezamenlijk het 
Nederlandse volkslied: het Wilhelmus. Wil je meer weten over het Nederlandse 
Volkslied? Kijk dan eens op www.oranjeverenigingkockengen.nl voor meer informatie.  

 
Metershoge klimwand, springkussens en limonade-koeien  
Je hoeft je op Koningsdag echt geen moment te vervelen. Naast alle geplande 
activiteiten kun je de gehele dag genieten van de springkussens en voor de 
allerkleinsten de koe waar je zelf limonade kunt melken. De eyecatcher deze dag is de 
gigantische klimwand waar je mag proberen de top te bereiken. Jong en oud van harte 
welkom. Let op! Alleen te betreden met sportschoenen en beklimbaar tot 15:00 uur. 
 
10:00 - 12:00 uur: Wafelverkoop 

Korfbalvereniging ESDO zal traditiegetrouw de welbekende wafels verkopen op het 
feestterrein. Vers gebakken in de kantine, op een steenworp afstand van het terrein. 
Wafels gemaakt met heerlijke ingrediënten en kakelverse melk van Kockeneze koeien! 
Per stuk en in grotere aantallen te verkrijgen.  

 
10:00 - 15:00 uur: Vrijmarkt  

Het is vanaf 10:00 uur mogelijk tweedehands spullen, zelfgemaakte artikelen en 
handelswaar te verkopen op het eerste deel van de Sportweg. Iedereen kan aan deze 
activiteit deelnemen. Vooraf opgeven is niet nodig. Belangrijk! De markt is bedoeld 
voor particuliere verkoop en eventueel lokale/regionale middenstand. Grote kramen en 
auto’s zijn op het terrein niet toegestaan. Opbouwen kan vanaf 9:30 uur. 
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10:30 - 12:30 uur: Knutselworkshops voor de kids   
Handjes uit de mouwen! Voor de basisschooljeugd zullen we ook dit jaar weer leuke 
knutselworkshops organiseren. Wat gaan we dit jaar maken? Onze creatieve 
vrijwilligers zullen jullie weer gaan verrassen. Lekker knippen, plakken, knutselen en 
rommelen… Kids kunnen zich ter plekke inschrijven.  

 
Wil je ook je steentje bijdragen? De Oranjevereniging Kockengen en partners kunnen 
niet zonder de financiële hulp van sponsoren en donateurs. We nodigen iedereen uit om 
ons te ondersteunen. Want....! Hoe groter de support, des te groter, mooier, veelzijdiger 
en spectaculairder we het programma kunnen maken. Het programma van dit jaar laat 
dat al goed zien! Op 27 april kun je je bij Willem Boele aanmelden als donateur en direct de 10 euro 
overhandigen. Of stort donateursgelden en vrije giften op rekeningnummer NL57 RABO 0332 8071 93 
t.n.v. Oranjevereniging Kockengen. Op het feestterrein komt ook een bus te staan om een vrijwillige 
bijdrage te doen. Alvast dank! 

  
17:30 - 18:00 uur: Wedstrijd frikandellen eten  
Voor de waaghalzen en lekkere eters, een frikandellen-eetwedstrijd op het plein. 
Maximaal 6 deelnemers nemen het tegen elkaar op. Inschrijving en selectie van de 
deelnemers vindt kort voor de start van de wedstrijd plaats.   

 
Tot 22:00 uur live muziek, dans, vertier en gezelligheid op het feestterrein    
Vanaf 13:00 uur zal de volumeknop wat verder opengedraaid worden. Het wordt één groot feest op 
de Sportweg. Dansshows, live optredens, muziek van onze huis-DJ Axel, vertier en gezelligheid op 
het feestterrein. Je hoeft je geen moment te vervelen! Natuurlijk is er een hapje en een drankje te 
verkrijgen.  

 
Let op! De bar sluit om 22:00 uur. Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan 
personen onder de 18 jaar. Houd er rekening mee dat er om legitimatie gevraagd kan 
worden. 
 

Live on stage:  Dansshow Dansstudio Lisa (vanaf 13:00 uur) 
De voetjes mogen van de vloer! De dansers en danseressen van 
dansstudio Lisa zullen het middagprogramma aftrappen ons trakteren 
op een fantastische dansshow. Een mix van show, hiphop, modern en 
jazz. Zijn jullie er klaar voor? Wij wel. Let’s hear that funky beat! 
 

Live on stage:  Triple-SD (vanaf 14:00 uur) 
Triple SD is een vier man sterke coverband oorspronkelijk ontstaan in Woerden. De 
band bestaat uit drummer Yaelan, zanger Jip, gitarist Sjoerd en basgitarist Thijs. Deze 
vier jonge muzikanten staan garant voor een set aan knallende covers, voornamelijk 
pop en rock. Enkele namen die in het repertoire voorkomen zijn: Golden Earring, John 
Mayer, Waylon en ZZ Top. Een lekkere mix van popnummers van nu en de ‘golden 
oldies’!  
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Live on stage:  The Big Fat Bitches (vanaf 16:00 uur) 
Een inmiddels zeer bekende verschijning in de eigen regio. Een band die niet op 
de automatische piloot speelt, maar waar het ultieme plezier van live optreden 
vanaf spat. Met deze bitches zit het helemaal goed. Big zijn ze niet, maar fat 
zeker wel! Lekkere stem, beukende ritme ‘sexy’, ronkende gitaar, dampende 
basklanken en de hammond die als werkbank gebruikt wordt. Geïnspireerd door 
onder andere Deep Purple, The Doors, Foo Fighters en Wolmother. The Big Fat 
Bitches, de vetste rock-coverband uit de regio!  

 
Live on stage:  Thomas Oudshoorn (vanaf 18:00 uur) 
De Mijdrechtse zanger Thomas Oudshoorn heeft een volle agenda. Je kunt hem 
bij uiteenlopende talentshows en feestgelegenheden tegenkomen. Thomas zal 
vanaf een uurtje of zes de boel opzwepen met heerlijke Hollandse hits. 
Meezingen en inhaken is onvermijdelijk het geval deze middag!   

 
Live on stage:  Hooked Up (vanaf 20:00 uur) 
Houd je drank goed vast en zet je schrap zodra deze band de eerste snaar 
aanslaat. Een zeskoppige band met een vracht aan rockcovers. Hooked up is 
ontstaan in een oude schuur, middenin een boomgaard te Montfoort 
(Utrecht). Met een flinke dosis energie, plezier en muzikaliteit zetten ze het 
feestterrein graag op zijn kop.! 

 
LET OP! De Koningsbingo in Zorgcentrum Overdorp vindt plaats op VRIJDAG 26 APRIL 

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden alle ouderen de avond voor Koningsdag 
van harte uitgenodigd in Zorgcentrum Overdorp om te genieten van de Koningsbingo. 
Een gezellige avond met mooie prijzen. Onder leiding van Willem Boele zal het bingo-rad 
weer draaien. Ook ouderen die niet woonachtig zijn in Overdorp zijn van harte welkom. 
Let op! De bingo begint om half acht! 

 
 

Iedereen wordt vriendelijk verzocht om de Sportweg op vrijdag 26 april vanaf 18:00 uur autovrij te 
houden voor de Koningsdagactiviteiten de dag erna. Daarnaast een vriendelijk verzoek om het 
Kerkplein (voor het voormalig gemeentehuis) op zaterdag 4 mei tussen 18:00 en 20:00 uur 
autovrij te houden i.v.m. dodenherdenking. Alvast dank voor uw medewerking! 
 
Zaterdag 27 april na 22:00 uur kunnen we altijd handjes gebruiken bij het 
afbreken. Alle hulp is welkom. Vele Kockeneze handen maken licht werk! 
 
De Oranjevereniging Kockengen en partners willen alvast de gemeente Stichtse 
Vecht, alle sponsoren, donateurs, vrijwilligers en in het bijzonder de Rabobank 
ontzettend bedanken voor de bijdrage en inzet! Dankzij jullie allemaal kunnen we 
dit jaar weer één gezamenlijk, mooi en bijzonder programma presenteren.  
 
 
 
 

 

 

Zaterdag 4 mei, 19:30 uur: Dodenherdenking 
Zoals ieder jaar zullen we op 4 mei stilstaan bij alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der 

Nederlanden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We verzamelen om 19:30 uur op het 
Kerkplein voor een korte toespraak. Daarna gaan we, voorgegaan door de stille trom, naar de 

begraafplaats voor de kranslegging. Het comité hoopt op grote belangstelling van jong en oud. 


