Voor de pers
Programma en informatie persconferentie 11 maart 2019 Koningsdag Amersfoort
Inhoud
-

Programma persconferentie 11 maart 2010
Korte biografieën van de sprekers
Inhoud programma Koningsdag Wij Amersfoort

Programma persconferentie 11 maart 2019 in de Mariënhof, Amersfoort
11.00 uur

Inloop

11.30 uur

Start met presentatie van het programma door Lucas Bolsius, burgemeester
Amersfoort
Hans Oosters, commissaris van de Koning
Lucas Bolsius, burgemeester Amersfoort
Melis van de Groep, burgemeester Bunschoten
Lucas Bolsius, burgemeester Amersfoort

12.10

Einde presentatie, vraag en antwoorden van de pers

13.00

Perswandeling

Biografieën sprekers persconferentie
Lucas Bolsius (1958) is sinds 31 augustus 2010 burgemeester van Amersfoort. Hiervoor, sinds 2002
werkte hij als wethouder van de gemeente Rotterdam met in zijn portefeuille sociale zaken, wijken
en buitenruimte. In 2006 werd hij opnieuw wethouder, nu met haven, financiën, buitenruimte, sport
en organisatie in zijn portefeuille. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en had hij vijf jaar een eigen
bedrijf als mediaondernemer en columnist. Hij heeft ook bij verschillende organisaties gewerkt, ook
in het buitenland, bijvoorbeeld voor Memisa.
In zijn huidige functie is hij onder meer voorzitter van de bestuurlijke regiegroep Regio Amersfoort,
vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht en voorzitter van de
Vereniging Sport en Gemeenten.
Hans Oosters (1962) is sinds 1 februari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.
Daarvoor was hij dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Vanaf
2015 was hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen
(UvW). Oosters is ook gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda geweest, voorzitter van het
Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de

gemeenten Bergambacht en Ouderkerk. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was hij
secretaris van het bestuur en de directieraad.
Melis van de Groep (1958) is sinds 2006 burgemeester van Bunschoten. Voordat hij burgemeester
werd was hij onder meer lid van Provinciale Staten van Utrecht en raadslid en wethouder in
Bunschoten. Melis van de Groep is ook vicevoorzitter van het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort
en voorzitter Bestuurlijk Overleg Regioprogramma Koningsdag.

Inhoud persconferentie samengevat
Ontmoetingen, verhalen en talenten en veel meer in Amersfoort.
Het programma van Koningsdag 27 april 2019 staat in het teken van Wij, Amersfoort. Een dag
waarop ontmoetingen en verhalen centraal staan. De Koning bezoekt met zijn familie op zijn
verjaardag Amersfoort. Er is een feestelijk programma samengesteld waarin wij de Koning en zijn
familie kennis laten maken met onze stad en de regio.
Bekijk op de kaart op www.koningsdagamersfoort.nl het programma, de optredens en bijdragen van
deelnemers uit Amersfoort en de regio. Van Boogiewoogie Mondriaan tot Lejo, van Lieve Vrouwen
tot de Regioquiz, Oldenbarnevelt, het Oranjefestival en nog veel meer.
Op de kaart is te zien hoe de route loopt en op een tal van plekken wordt een verhaal verteld door
een verhalenverteller. En op de kaart staat op welk punt er wat te zien, te horen of te beleven valt.

KLEINE HAAG, WELKOM
De familie arriveert met de bus op de Kleine Haag.
De burgemeester neemt de koning en koningin mee naar de plek waar een foto met alle
verhalenvertellers gemaakt wordt. De verhalenvertellers rijgen de dag tot één Amersfoorts verhaal.
Ze vertegenwoordigen stad en regio en vertellen het verhaal van WIJ, AMERSFOORT. Hierna volgt
een feestelijke opening van deze koningsdag
De verhalenvertellers gaan naar hun plek op de route, begeleid door de introductie van een muzikaal
thema. Alle verhalenvertellers haasten zich naar de Kleine Haag, waar zij hun ontmoeting met de
koning zullen hebben. Alleen de eerste verhalenverteller blijft staan. Onderweg naar de hoek
Zuidsingel is er volop ontmoeting met het publiek.

Wie doen er mee?
Basisschoolkinderen van verschillende scholen. De volgende basisscholen zijn betrokken:
- Katholieke Basisschool De Kinderhof
- Prins Willem Alexanderschool
- Johannes Calvijnschool
- Speciaal Basis Onderwijs Michaëlschool
- Openbare Basisschool ’t Spectrum

ZUIDSINGEL/KLEINE HAAG, STARTSEIN REGIOQUIZ
Op de hoek van de Zuidsingel en Kleine Haag is het regio startsein. De koninklijke familie bezoekt
Amersfoort én de regio Amersfoort. De regio komt naar Amersfoort en de koning toe voor een
wervelende regioquiz! Vanuit elke kern fietsen die deelnemers naar Amersfoort toe. Op de hoek van
de Kleine Haag en de Zuidsingel is hiervoor een startsein. Op een scherm is de fietstocht naar
Amersfoort te zien.

Wie doen er mee?
De teams uit Baarn, Barneveld, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest,
Woudenberg en Amersfoort

ZUIDSINGEL, WIJ ALLEMAAL
Op de Zuidsingel is het WIJ ALLEMAAL. In Amersfoort is iedereen welkom. We zijn een stad van en
voor iedereen! Méér dan 120 verschillende nationaliteiten; oud en jong; met blond, rood, zwart haar
of paars haar; mensen van boven de 2,10 m of onder de 1,60 m; mensen van verschillend geloof;
hele gewone mensen en excentriekelingen; bouwvakkers en kunstenaars, iedereen laat zich zien.
Amersfoort is van en voor iedereen. En dat doen we samen, want hier worden vreemden al snel
bekenden. Als de Koninklijke Familie over de Zuidsingel loopt zien zij het voor hun ogen: Amersfoort
is van en voor iedereen.

Wie doen er mee?
-

Verhalenverteller: Rachel Nieuwendaal, Leerkracht
Arteganza Foundation samen met een heleboel Amersfoorters

BIO VERHALENVERTELLER
"Rachel Nieuwendaal Leerkracht
Wat is er mooier dan een klas vol verschillende culturen? Niets, vindt leerkracht Rachel Nieuwendaal
van basisschool ’t Spectrum.
“Toen ik drie jaar geleden voor de eerste keer op deze school kwam dacht ik gelijk: dit is het. Hier
komt alles uit de samenleving samen. In mijn eerste jaar op deze school had ik in mijn klas kinderen
van dertien verschillende nationaliteiten Dat gaf mij zo’n trots gevoel.”
Rachel is geboren in Tanzania en als tienjarig meisje naar Nederland gekomen. Ze wist altijd al dat ze
iets met kinderen wilde doen. Na wat omzwervingen koos ze voor het vak van leerkracht. Ze is er
helemaal op haar plek, vooral op deze school in de wijk Schuilenburg.
“Van binnen zijn we allemaal hetzelfde. Dat is het belangrijkste wat ik de kinderen wil leren. Je mag
trots op je religie zijn, op je afkomst, maar respecteer ook die van anderen. Samen ben je kind, dat is
wat bindt.”
Rachel woont sinds 1995 in Amersfoort met haar gezin. Ze kozen voor de stad om haar strategische
ligging. “Ik vind het hier heel gemoedelijk. In deze stad zijn de mensen gewoon echt aardig.”

Als de Koninklijke Familie over de Zuidsingel loopt zien zij het voor hun ogen: Amersfoort is van en
voor iedereen.

ZUIDSINGEL, BOOGIEWOOGIE MONDRIAAN
Op de ZUIDSINGEL is er ook BOOGIEWOOGIE MONDRIAAN. Verschillende muziekgezelschappen
spelen met een knipoog naar Mondriaan. De wandeling wordt opgevrolijkt door muziek, die live in de
tuinen achter het water gespeeld wordt. Mondriaan hoort er natuurlijk bij op deze koningsdag. Het
geboortehuis van Mondriaan ligt op een steenworp afstand van de Zuidsingel. De boogie woogie
klinkt!

Wie doen er mee?
Fanfare Korps Nationale Reserve, DJ King ST, Showband Juliana Amersfoort, Mondriaanhuis
(Amersfoort in C).

VARKENSMARKT, RECYCLE YOURSELF
Doen en ontdekken! Hoe maak je van oude kleding iets nieuws? Hoe wek je je eigen energie op? Hoe
richt je duurzaamheid in je eigen huis, tuin en leven in?
Duurzaamheid, niet alleen op het niveau van industrie en grootschalige windparken, maar ook op het
niveau van het eigen leven, in je eigen huis en tuin;
je kan al heel veel doen zonder dat het veel geld kost! Dat laten we zien: oude kleren recyclen en een
nieuw leven geven. Vaker de fiets pakken. Deodorant of shampoo zelf maken zonder verpakkingen.
Je regenpijp afkoppelen van het riool. De zolder isoleren. En je kan zoveel lekkere gerechten maken
met de ‘restjes’ van de dagen ervoor of de spullen die in je koelkast dreigen te beschimmelen.
En dat is niet alleen bevredigend, het is ook superleuk! Dat gaan we laten zien op de Varkensmarkt.

BIO VERHALENVERTELLERS
Jessie en Nicky Kroon
Duurzame ondernemers
Deze twee ondernemende zussen hebben niet zo maar een missie. Ze willen de wereld ontdoen van
onnodig (plastic) afval. En dus ook hun eigen Amersfoort.
Jessie: “Misschien ken je die foto wel, die van een dode albatros met een plastic tandenborstel in zijn
maag. Wat schrok ik daarvan. Precies zo’n tandenborstel had ik ook in mijn badkamer staan! Dat was
voor mij de reden om me in te gaan zetten voor een zero waste levensstijl.”
Nicky: “We zijn eraan verslaafd geraakt. We willen zo graag laten zien dat er hele leuke alternatieven
bestaan. Mensen staan daar ook voor open, zien we, maar ze hebben misschien nog een klein beetje
steun nodig.”
En dat bieden de zussen met het boek ‘Het Zero Waste Project’, met communicatieadvies en met
workshops. Ook openen ze binnenkort in de Amersfoortse binnenstad een duurzame hub, waar je
alternatieven voor plastic artikelen kunt vinden en workshops van Amersfoortse creatievelingen kunt
volgen.
Een leuker leven met minder plastic, is de ondertitel van hun boek. Dat ze er gelukkiger van zouden
worden, hadden Jessie en Nicky niet verwacht toen ze aan het project begonnen. Jessie: “Maar het is
echt gebeurd. Alle troep is uit ons leven geschrapt. Zo blijft er tijd over voor de leuke dingen.”
“Duurzaamheid, niet alleen op het niveau van industrie en grootschalige windparken, maar ook op
het niveau van het eigen leven, in je eigen huis en tuin;
je kan al heel veel doen zonder dat het veel geld kost! Dat laten we zien: oude kleren recyclen en een
nieuw leven geven. Vaker de fiets pakken. Deodorant of shampoo zelf maken zonder verpakkingen. Je
regenpijp afkoppelen van het riool. De zolder isoleren. En je kan zoveel lekkere gerechten maken met
de ‘restjes’ van de dagen ervoor of de spullen die in je koelkast dreigen te beschimmelen.
En dat is niet alleen bevredigend, het is ook superleuk! Dat gaan we laten zien op de Varkensmarkt. "

Wie doen er mee?
Kringloop Amersfoort-Leusden, Nicky en Jessie Kroon

LANGESTRAAT
In de Langestraat is er gelegenheid voor het gezelschap om het publiek te ontmoeten. Zij vervolgen
hun weg naar de Krankeledenstraat.

KRANKELEDENSTRAAT, STRAATJE VAN DE GLIMLACH
De CliniClowns, met hun hoofdkantoor in Amersfoort, zetten samen met poppenspeler Lejo het
oudste straatje van Amersfoort op stelten. Een straat vol theater! Alleen toegankelijk voor
geselecteerd publiek.

Wie doen er mee?
CliniClowns en Lejo Petersen, Poppenspeler

ONZE LIEVE VROUWE KERKHOF, LIEVE VROUWEN
Aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren is het thema: zorgen voor elkaar en geloof. Het plein
biedt muziek die de juiste sfeer creeert op het plein. De Onze Lieve Vrouwetoren is letterlijk het
kadastrale middelpunt van Nederland; Spoffin Street Arts Festival geeft deze een bijzondere
theatrale invulling. Op het plein is plaats voor huiskamerontmoetingen met bijzondere vrouwen van
alle leeftijden. Er zijn meerdere gesprekken aan de tafeltjes. Met vrouwen die de handen uit de
mouwen steken voor Amersfoort en Amersfoorters: mantelzorgers, vrijwilligers, zorgverleensters,
onderneemsters die met duurzame, innovatieve en/of zorginitiatieven hun stad vriendelijker,
warmhartiger, schoner, duurzamer, kortom mooier en fijner maken.

Wie doen er mee?
Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) , Street Arts Festival Spoffin, Mirjam Kapelle en Danielle Oomen
leiden het initiatief om een grote hoeveelheid 'Lieve Vrouwen' een plekje te geven op het Lieve
Vrouwekerkhof. En de de Nederlandse Beiaardschool (HKU) verzorgt het Carillonspel

WESTSINGEL, OPERA AAN DE SINGEL
Zodra de Koninklijke familie de trappen af zijn en rechtsaf de Westsingel op gaan, worden ze begroet
door Holland Opera, een nationaal vermaard gezelschap dat zijn thuisbasis in Amersfoort heeft. Het
‘witte huis’ vormt het podium en decor voor een korte scene waarin de brug over de gracht wordt
ingezet.

Wie doen er mee?
Holland Opera

HELLESTRAAT, KUNSTPLEIN
De Hellestraat in richting Stadhuisplein is een brede straat met plek voor het Amersfoortse team
Antal Bos, Thijs Trompert en Marisja Smit. Zij maken ingenieus gebruik van schroot en andere
afvalproducten om grote kunstobjecten te maken.

Wie doen er mee?
ATM Model Art , Antal Bos, Thijs Trompert & Marisja Smit

STADHUISPLEIN, TALENT, INNOVATIE, SPORT
Amersfoort is springplank voor talent. Het is het centrum van de regio waar elke dag van alle kanten
stromen scholieren naar toe fietsen en waar jonge talenten tot bloei kunnen komen. Een gezonde
toekomst, ook op persoonlijk gebied. Op dit plein ervaren we hoe straatvoetbal, freerunners en 3x3
basketbal mensen verbindt, aangevuurd en geïnspireerd door jonge coaches. Hoe jonge kinderen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking samen met kinderen zonder beperking tot één
dansgroep worden. En waar jonge innovatieve ondernemers, ‘uitvinders’ en slimme koppen vol
hartstocht mee bezig zijn. Ook krijgt de wereldbeker vrouwenvoetbal hier een plek in het
programma, in samenwerking met de KNVB.

Wie doet er mee?
Verhalenvertellers: Wieteke Kleinhans en Ibrahim El-Khalki. Studio Pauline, Crackerjacks, GymXL,
Indebuurt033, Stichting Leaphy in samenwerking met het Corderius College

BIO VERHALENVERTELLERS
Ibrahim El-Khalki
Jongerenwerker
Als je met Ibrahim El-Khalki de stad in gaat, zeggen zijn vrienden, moet je veel geduld hebben. Hij
schudt overal handen, maakt praatjes. Veel jongeren hebben zijn telefoonnummer, ze mogen hem
altijd bellen.
“Ik wil jongeren laten zien dat ze kansen hebben in deze samenleving”, zegt de Amersfoorter. Hij werd
geboren in de wijk Liendert. Daar ontstond ook zijn interesse voor buurtactiviteiten. Vooral de
voetbaltoernooien vond hij fantastisch. “De wijk werd zoveel leuker als er iets te doen was.”
Op eigen initiatief organiseerde hij in 2013 zijn eerste voetbaltoernooi. Er kwamen meteen 200
mensen op af. “Op die dag hoorde ik mensen tegen elkaar zeggen: ‘wat leuk dat ik je weer zie, na zo’n
lange tijd’. Daar werd ik zo blij van.” Inmiddels is Ibrahims initiatief uitgegroeid tot het jaarlijkse
Zer033 Futsal Tournament op Oudjaarsdag.
Door zelf iets voor je omgeving te organiseren, het maakt niet uit wat, word je ruimdenkender,
ambitieuzer, ziet Ibrahim. “Je krijgt er energie voor terug. En je wordt zélf een voorbeeldfiguur.”
Amersfoort is in Ibrahims ogen een grote familie die elkaar ‘binnenboord’ moet zien te houden, moet
helpen waar nodig. “Daarom heb ik voor dit vak gekozen. Jongeren staan hier te popelen en ik wil hen
helpen hun talenten te ontwikkelen.” Deze stad is er een waar je je welkom voelt. “We zijn zo divers
en tegelijkertijd ook één. We schreeuwen alleen niet van de daken hoe prettig het hier is. Dat zouden
we wel wat meer mogen doen. Bijvoorbeeld op Koningsdag!”

Wieteke Kleinhans
Moeder van Lieveke

Een keer per week leeft de negenjarige Lieveke zich samen met andere special kids uit op een
‘gewone’ Amersfoortse dansschool. Haar moeder Wieteke kijkt met kippenvel toe.
“Mijn dochter is een dansfanaat. Zodra ze thuiskomt gaat de muziek keihard aan. Dan begint ze te
swingen en te stampen. Ja, ze is een heel vrolijk grietje met heel veel mogelijkheden”, zegt Wieteke
Kleinhans trots.
Bij de Amersfoortse dansschool Pauline trof Wieteke na een lange zoektocht de plek die aansluit bij
Lievekes interesses. “Ik vind dat kinderen met een beperking ook een plaats moeten hebben in de
samenleving, niet erbuiten. Pauline heeft een gewone dansschool. Dat is precies wat ik wilde voor
mijn kind, al was het ook voor mij soms wel even slikken. De eerste keer zag ik iedereen kijken, ik
voelde die blikken in mijn rug prikken. Maar ik dacht: Ik ga er wel mee door, zo is de wereld.”
Wieteke vraagt op Koningsdag de aandacht voor kinderen zoals haar dochter. “Dit is waar mijn hart
ligt. Ik vind dat zij een podium verdienen. Zij horen bij het wij-gevoel, samen vormen we één
maatschappij. En ja, ze gaan misschien naar links als iedereen naar rechts moet. En ja, ze draaien
misschien een rondje als iedereen juist stil moet staan. Maar ze genieten!”

ACHTER DAVIDSHOF, REGIOQUIZ
Via het Sint Pieters en Bloklandgasthuis loopt het gezelschap naar Achter Davidshof. Er is een
wervelende spelshow aan Achter Davidshof waarin we meer te weten komen over de regio en
waarin de verschillende gemeentes op aanstekelijke en humoristische wijze strijden om de eer. De
teamcaptains en hun teams zijn op de fiets gearriveerd uit alle omliggende dorpen om de strijd aan
te gaan!

Wie doen er mee?
Baarn, Barneveld, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg en
Amersfoort.

ACHTER DAVIDSHOF, ORANJE FESTIVAL
Achter Davidshof het hele plantsoen, de weg ernaartoe vanaf het Bloklandhuis en deels het Smalle
Pad wordt een echt Amersfoorts festivalterrein. Een festival waar van alles mogelijk is. Waar kunst en
cultuur naast foodtrucks staan. Waar je kunt dansen en waar talenten hun kunsten vertonen. En
Anna van Heel Holland Bakt bindt haar schort om! Ook is er veel muziek. Het festival blijft na het
bezoek open voor publiek.

Wie doen er mee?
Kultlab, Anna Yilmaz (Heel Holland Bakt), Gluren bij de Buren.

SMALLEPAD, NATUURLABYRINT
Aan het Smallepad presenteert Dierenpark Amersfoort het Natuurlabyrint, haar interpretatie van
koninklijke dieren.

Wie doen er mee?
Dierenpark Amersfoort

KOPPELPOORT
Historie bij de Koppelpoort: een kort theaterspektakel met bijdrage van de stadstrompetters van
Amersfoort. Met een scène met Johan van Oldenbarnevelt en Caspar van Wittel.

Wie doen er mee?
Stadstrompetters, Organisatie Johan van Oldenbarneveltjaar, KaDE/ Amersfoort in C (Caspar van
Wittel).

EEMPLEIN, WIJ AMERSFOORT
Koningsdag eindigt op het Eemplein met een korte maar wervelende en feestelijke eindshow,
muzikaal begeleid door de Marcel Fisser band. Hier komen artiesten en verhalenvertellers uit de
route weer terug. Er is ruimte voor veel publiek, samen wordt hier het Wilhelmus gezongen en
afscheid genomen.

Wie doen er mee?
Marcel Fisser band op podium, Solisten/muzikaal thema.

Wat is er nog meer te vertellen?
Natuurlijk zijn er nog veel meer namen en organisaties en activiteiten die hier de komende tijd aan
toegevoegd worden! Denk aan artiesten, organisaties en dergelijke. Daar houden we iedereen via de
social media en de website over op de hoogte.
We publiceren naar het event toe fimpjes met mooie verhalenvertellers. Vier zijn vandaag aanwezig
bij de persconferentie op 11 maart. Daar zijn we heel trots op!

