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4 mei 2019
www.koningsdag-spaarndam.nl

27 april 2019
programma

Koningsdag spaarndam

18:00 Vlag halfstok *

19:25 Herdenkingsbijeenkomst op het Kerkplein 
Vocale medewerking van de Cantorij van de Oude Kerk o.l.v.  
Carole Kroese. Muzikale intermezzo’s door het Haarlems  
Koperkwartet. Kinderen van de basisscholen zullen hun  
gedichten voorlezen. 
De herdenkingsoverweging wordt uitgesproken door  
mevrouw Bouwens.

19:59 Blazen van de ‘Last Post’

20:00 Twee minuten stilte

20:02 Ontsteken van de vlam bij het gedenkteken aan het Kerkplein.  
De fakkel met het vuur wordt door Spaarndamse schoolkinderen 
in estafette vanaf de Grote Markt in Haarlem naar het monument in 
Spaarndam gebracht.

20:03 Gezamenlijk zingen van het eerste en zesde couplet van het ‘Wilhelmus’.

20:10 Kranslegging en gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het monument.

20:30 Theater Na de Dam
 Eenakter: ‘Lotte’ in de Oude Kerk. Toegang: € 5

21:00 Vlag neerhalen *

 

Bestuurssamenstelling CKS 

Voorzitter : Laura Kroon  
Secretaris : Noortje Pijnaker
Penningmeester : Pieter Meima 
Leden : Pepijn Lagerwey 
  Nick van der Zwet
  Joke van Bakel

* Vlagprotocol:  
Ten teken van rouw 
wordt de vlag halfstok 
gehesen. Hierbij wordt 
eerst de vlag tot de top 
gehesen, waarna deze langzaam wordt 
neergehaald totdat het midden van de 
vlag op de helft van de normale hoogte is 
gekomen. 

Bij het neerhalen van een halfstok gehesen 
vlag wordt deze eerst langzaam in top 
gehesen en vervolgens neergehaald.

Bij slechte weersomstandigheden zal de herdenkings- 
bijeenkomst plaatsvinden in de Oude Kerk. In dat 
geval verzoeken wij u dringend vóór 19.15 uur in de 
kerk aanwezig te zijn.  
Het ontsteken van de gasvlam en de kranslegging  
zullen uiteraard ongewijzigd buiten plaatsvinden.

zaterdag 4 mei
dodenherdenKing



informatie
Koningsdag 2019

nieuws Commissie Koningsdag

Het is alweer de 98ste editie van Koningsdag Spaarndam. Op naar de 100! 

Ook dit jaar organiseren wij weer het vertrouwde programma met gekostumeerde optocht, de 
kinderkermis en het ringsteken op de fiets. 
Terug van weggeweest op onze kinderkermis: twee Shetland pony’s, speciaal voor de kleintjes.  
In plaats van de zweefmolen hebben we de nieuwe bloemenmolen; ook geschikt voor de grotere 
kinderen. Onze speciale attractie deze Koningsdag is het sumo-worstelen. 
Genoeg te doen voor iedereen, dus kom allemaal naar dit gezellige feest op de Kolk op 27 april!

Vrijwilligers gezocht 

Koningsdag, een feest dat alleen maar gevierd kan worden met voldoende  
vrijwilligers! Wie wil ons helpen op 27 april?

We hebben vrijwilligers nodig voor het opbouwen en opruimen van de kolk, 
het helpen bij de catering en bij het begeleiden van de spelletjes. Ook  
schminkers zijn welkom! Heb je zin om mee te helpen neem dan contact op met 
Noortje noortjepijnaker@gmail.com of kom langs op de vrijwilligersavond op  
woensdag 17 april om 19:30 in de Adalbertusschool. Fakkellopers en gedichten 
voordragers graag om 19:00 aanwezig zijn.
Je kunt je ook aanmelden via de website www.koningsdag-spaarndam.nl

deelname voor de kinderen 

Op de Spaarndamse scholen worden eenmalig de deelnemerskaarten voor de 
kermis uitgereikt. De kaarten voor peuters en leerlingen die in Spaarndam wonen en 
bijzonder onderwijs volgen kunnen via onze website worden aangevraagd:   
www.koningsdag-spaarndam.nl. Op 27 april liggen ze klaar bij de infokraam op de Westkolk.
 
Ben je je kaart vergeten of woon je niet in Spaarndam dan kun je op op de dag zelf voor 4 euro een 
losse kaart kopen bij de infokraam. Alle deelnemers aan de kinderoptocht krijgen een gratis ijsje 
van Diga! Na de optocht af te halen bij Diga of bij de ijskar op de Kolk.
En natuurlijk mag je ook op de Oostkolk op een kleedje spulletjes verkopen.

Koningsdag spaarndam wordt mogelijk gemaakt door veel spaarndamse donateurs en vrijwilligers

activiteiten

11:15 Inschrijven voor gekostumeerde optocht op Biesheuvelplein. Inschrijving sluit 11:40 uur.

11.45 Vertrek gekostumeerde optocht onder begeleiding van muziekwagen van Showrent.

12.00 Drumband Spaarne-Bazuin speelt op de Westkolk om alle bezoekers welkom te heten.
 
12:30 Aubade voor de burgemeesters van Haarlem en Haarlemmermeer: Dhr Wienen en  

Dhr Hoes. Welkomstwoord door voorzitter Laura Kroon.  
Prijsuitreiking gekostumeerde optocht en zang door de kinderen van LaLaLau.

13.00 Koffie met oranjesoesjes voor alle aanwezigen (opbouw kinderkermis).  
 

13:30 Start kinderkermis op de Westkolk. 
Er kan worden ingeschreven voor het ringsteken bij de infokraam (vanaf 10 jaar). 
Er zijn allerlei spelletjes om aan mee te doen en er wordt getrakteerd op iets lekkers!  
De schminkers zitten klaar om je helemaal in feestkleuren te beschilderen. 

16.00 Einde kinderkermis. Verzamelen voor het ringsteken.

16.15 Ringsteken op de fiets! 
Fietsen worden beschikbaar gesteld door Garage Spaarndam.

zaterdag 27 april
programma

Café spaarndam en harlem Town BBQ
Harlem Oil, de pop/rock band van Haarlem 
speelt geweldige covers en heeft daarbij het 
geluid wél onder controle tussen 14:30 en 
18:30. Steef van Opzeeland Van Harlem Town 
BBQ staat naast het café met zijn befaamde 
spiedine grill met zijn smakelijke spiesen. 

restaurant de Kolk
Kom gezellig een hapje, drankje en dansje 
doen bij restaurant de Kolk. Onze buitenbar 
staat klaar met drankjes en broodjes van onze 
“big green egg”. Uiteraard zijn de huisgemaakte 
frieten weer van de partij Ook hebben we live 
muziek. Houd onze facebook 
in de gaten voor het laatste 
nieuws.

donaties zijn zeer welkom 

Wegens teruglopende inkomsten en  
stijgende prijzen willen we dit jaar een extra 
beroep doen op onze donateurs! Je kunt ons 
helpen door geld over te maken op rekening-
nummer nl17 ingB 0006 0362 18 t.n.v. 
Commissie Koningsdag spaarndam. 

Scan deze QR code en steun 
de activiteiten van  
Koningsdag in Spaarndam


