Koningsdag 2017
Na het succes van vorig jaar was het een grote uitdaging voor de organisatie om alles weer
goed voor te bereiden en te laten slagen. Het weer zat vandaag heel erg mee want we hebben
het grotendeels droog gehouden. Koning Willem-Alexander werd 50 dus dubbel feest, zeker
in Heerhugowaard ’t Kruis.
Als organisatie hadden we er dit jaar voor gekozen om het succes van vorig jaar weer iets
verder uit te bouwen. Grote meevaller hierbij was de subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds
van de gemeente Heerhugowaard. Hierdoor konden we het uitgebreide aanbod van vorig jaar,
ook dit jaar weer aanbieden. Daarnaast waren de
tenten zeer goed bevallen waardoor we niet
meer afhankelijk zijn van het weer. Tijdens
regen heeft iedereen even kunnen schuilen om
daarna weer lekker aan de slag te gaan. Een
prima oplossing!
De samenwerking met Cirkus verliep uitstekend
waarbij we weer gebruik mochten maken van de
Facebookpagina van Cirkus. Hierdoor hebben
we ons programma eerder en beter zichtbaar
kunnen presenteren om zo nog meer mensen te
bereiken. Alle leerlingen van de Familieschool
hebben een prachtige kleurplaat met het programma ontvangen. Een aantal weken van tevoren
stond het programma ook op grote spandoeken, bij zowel de ijsbaan als bij de Familieschool.
De plaatselijke media hebben ons programma geplaatst.
Wij hebben dit jaar als Oranjecomité hulp gehad van een aantal kanjers: Peter, Jan, Co, Hans,
Elly, Chantal, Kim, Jouayria, Mandy, Annemieke, Rianne, Fleur en Sem. Wij zijn ontzettend
blij met hun hulp.
De opstelling op het veld was dit jaar wat
veranderd waardoor we meer een afgeschermd
gedeelte kregen voor de spelletjes. Dit zag er
echt heel gezellig uit. Daarnaast was de
samenwerking met Cirkus voor de catering
wederom weer geweldig. Rik en Maya
verzorgden dit uitstekend! Nieuw waren de
pony’s die veel belangstelling hadden.
De middag begon om 13:00 uur met de speuren wandeltocht. Het thema was dit jaar ‘Strips’.
Er waren vragen bij voor alle leeftijden
waardoor het ook voor de ouders een uitdaging

was om de goede antwoorden te vinden. Onderweg kregen de deelnemers een keer limonade
en wat lekkers. Vooraf konden de kleurplaten ingeleverd worden. De kinderen kregen
hiervoor een zakje koekjes mee voor onderweg. In totaal hebben 35 kinderen hun
antwoordformulier ingeleverd en er liepen ook ongeveer 20 ouders/volwassenen mee.
Bij terugkomst op de ijsbaan kregen alle
deelnemers een omletterblad waarmee ze de
winnende oplossing konden vinden. In plaats
van een centrale prijsuitreiking van de speuren wandeltocht kregen nu alle deelnemers een
kleine attentie na het inleveren van hun
oplossing. Hierbij hebben we vele blije
gezichten gezien.
Op de ijsbaan konden alle kinderen een
strippenkaart van 3,00 euro kopen. Met deze
strippenkaart konden ze deelnemen aan een
aantal activiteiten, kregen ze 1x limonade en
mochten ze een zakje snoep of chips uitkiezen. Dit was een groot succes! De Koek en Sopie
wagen werd veel bezocht en had voor iedereen wel wat lekkers te bieden.
De kinderen konden doelschieten, 4 op een rij spelen, ringen gooien, Formule 1 spiraal
proberen, piratenkoppen gooien, springen op het luchtkussen, blik gooien, een ritje maken in
een echte oldtimer als racewagen, schminken of een ballon laten vouwen. Als klap op de
vuurpijl stond er dit jaar ook een Haaienrun (survivalbaan) waarbij iedereen zich lekker uit
kon leven. De kinderen genoten zichtbaar. Ook waren er 2 pony’s waarop een rondje gereden
kon worden. We hebben een paar buitjes gehad maar door de partytenten was dit geen
spelbreker.
Om 16:00 uur stonden Jan Appelman met Petrick van Dam startklaar voor onze klassieker:
Katknuppelen. Er hadden zich al veel mannen ingeschreven om de 3 vaatjes aan splinters te
gooien.
De interim-burgemeester van
Heerhugowaard, Bert Blaze, was
gekomen om de eerste knuppel te
gooien. Zo werd onze jaarlijkse traditie
geopend.
Hierna barstte de sportieve strijd los in
’t Kruis om zoveel mogelijk ringen of
zelfs de kat ervan af te gooien. Het
eerste vat duurde wat langer omdat er
eerst nog wat beter gemikt moest gaan
worden. Er waren veel toeschouwers en
er stroomden ook steeds meer mensen
toe. Die stonden mooi droog onder de partytenten en het Cirkus tapte op het veld heerlijk bier.
Rik en Maya hadden de boel goed voor elkaar. Het weer knapte op en in de zon was het
aangenaam. De mensen stonden gezellig en iedereen sprak elkaar. Wat is het toch mooi om te
zien dat Kruizenaren ieder jaar weer terugkomen voor dit evenement. Een echte trekker!

Rond 19:00 uur was Koningsdag 2017 voor ons ten einde en ging het feest nog even door aan
de overkant bij Cirkus. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en wat hebben we
het weer getroffen met de regen!
Het Oranje Comité wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken. Door hun inzet is het een
geslaagde dag geworden. Dit jaar hebben wij wat nieuwe mensen aangesproken om een
steentje bij te dragen. Als iedereen iets doet, is dit evenement te behouden voor ’t Kruis. Ook
willen wij de sponsoren Cirkus, Niels Jonker Flowers and More, Wijkvereniging HHW ’t
Kruis & Oostertocht en bouwbedrijf Offeringa bedanken!
Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die met name op de dag zelf willen helpen.
Aanmelden kan via onderstaand e-mailadres.
Het was een prachtige dag waarop we met veel plezier en trots terugkijken!
Namens het Oranje Comité Heerhugowaard ’t Kruis & Oostertocht,
Jan Appelman, Henk van der Meiden, Helen Oudhuis, Petrick van Dam, Tanja van Riesen en
Nick Zwemmer
Correspondentie: njtzwemmer@hotmail.com
N.B. Er is nog een tas blijven liggen met spelmaterialen en een sjaal. Af te halen op Jan
Glijnisweg 67A.

