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In 2018 kijken we opnieuw terug op een geslaagde Koningsdag. 27 april 2017 telde weer duizenden 

bezoekers, heel veel dorpsgenoten en de meesten met een brede blije lach op hun gezicht. Een dag 

die doet wat hij moet doen: hij verbindt ons, hij laat ons een dag lang voelen: we horen bij elkaar . 

We mogen een klein land zijn, maar mens wat zijn we groot en sterk in de wereld. Eens per jaar 

vieren we dat, vieren we dat we blij zijn dat we hier wonen. Hier in Nederland, hier in Putten. Dat is 

Koningsdag. 

Onder dat grote warme oranje kleed treffen we elkaar en vieren we “ons” feestje: Koningsdag. Met 

weer een optocht die je eigenlijk twee keer zou moeten zien omdat het te veel is om in een keer te 

bevatten. Neem nu de Beatrix pipe band. Ze lopen voorop en bij menigeen lopen toch wel de 

rillingen  over het lijf. En dan die prachtige wagens van de scholen, wat een werk, wat een fantasie en 

wat genieten die kleintjes. De individuelen, de jongens op de brommertjes, de keten, niemand 

uitgezonderd. Dat is Koningsdag. 

Vaak hoor je: “als het boekje komt dan kijk ik eerst of het er allemaal weer is”. In 2017 was het er 

weer allemaal: de kinderspelen, het schminken, de poppenkast, de muziek op het plein, de 

draaimolen, de pony’s, de lampionoptocht, het vuurwerk en als extraatje die geweldige voorstelling  

van Quattro-bar die als piraten verkleed een fantastische act opvoerden. 

Daaromheen vergaderde en regelde het bestuur alles wat er voor nodig was. Met dank aan 

bijvoorbeeld de Hertogh, de Gemeente Putten, de politie en de Boa’s, aan Gijs Evers en aan scouting, 

aan de EHBO en aan alle muzikanten.  

Toch wordt 2018 anders. In 2017 is de transitie ingezet. De eerste stappen voor een samenwerking 

met de Groene Scheg, of beter, de Oranje Scheg zijn in dit jaar gezet.  Waar ligt de grens tussen het 

behouden van het eigen karakter om de verschillende doelgroepen te bereiken en waar kunnen we 

samenwerken en elkaar versterken.  

De tweede belangrijke verandering in 2017 was de beslissing om de optredens van bands en 

discjockeys te schrappen. Niet omdat het niet leuk meer was, niet omdat we graag iets anders wilden 

als bestuur, maar uit pure noodzaak. Een dergelijk feest is anno 2018 te duur om te realiseren als je 

je budget voor iedereen in Putten in wilt zetten. 

Het was een spannend jaar voor de Oranjevereniging Putten, maar zolang we bij iedereen nog dat 

oude vertrouwde Koningsdaggevoel zien weten we waar we het voor doen. 
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