
Tijd Activiteiten
9:40 Start online uitzending met de presentator van de dag: Stan Stokvis 15:10 Diverse filmpjes van onder andere JAMmer, Neptunes, Zeewolde Atletiek en de actie van de 

Lions en de Rotary

9:45 Luiden van de Kerkklokken 15:55 De toost op Willem Allexander met heel Nederland

10:00 Het Wilhelmus, met de blueseals.

Zing mee met de karaoke versie!

16:10 LOZ het op! Koningsdag editie

Quiz mee via Kahoot en win schitterende prijzen van The Lux, Winkelhaven Zeewolde en 

Zeewolde Live

10:05 Voorstellen gedecoreerden 17:30 Bestel je eten bij een van de bezorgdiensten in zeewolde. Kijk op Horecazeewolde.nl! 

Kijk ondertussen naar de beelden die zijn binnen gekomen en korte filmpjes van eerder 

gehouden evenementen uit Zeewolde

Avondprogramma
10:10 Kroonvouwen - Roblog van Rob vd Broek

Win prijzen met het insturen van je eigen gemaakte kroon!

19:00 Kinderdisco met DJ Sten Kluts

Thuis de voetjes van de vloer om deze bijzondere koningsdag af te sluiten.

10:27 Kindertheater Lottie en Dottie 20:30 1,5 meter bingo van de Leeuw Snacks

10:42 Straatkinderen

Dans mee met UDX

21:30 Kings Eve met DJ Sten Kluts en special Guest Jody Bernal

11:15 Zumba Pasapas met Victoria Wanders

Weet je de Pasapas nog? Doe mee!

11:25 Jongleren en messenact van de Traveldudes

Probeer dit niet thuis, maar kijk mee!

12:00 Lunchprogramma

Kijk ondertussen naar leuke beelden met acties, foto's en video's van onder andere DJ Luca, 

13:00 Optreden Mike Klein

13:30 Zumba dansen met Victoria Wanders

Schitterende workout! #Vitaalinzeewolde

14:00 Optreden van Moon van Bakelen

live vanuit de Lux zo in uw woonkamer

14:50 UDX Live

Dans mee met UDX

Hoe oranje is jouw huis? Stuur je foto voor 14.00 uur op!

Heb je een leuke kroon geknutseld? Stuur een mooie foto op voor 13.00 uur!

Heb je meegezongen, gedanst of je hersens gekraakt over de vragen van LOZ het op! Stuur je foto's op voor 18.00!

Dansen, Bingo en Dansen, laat zien hoe dat er bij jou aan toegaat! Dit kan tot 23.00 uur!

Kinderprogramma met:

Programma Koningsdag 2020 - @home edition

Vervolg middag programma

Middag programma
Fotowedstrijd, maak fotos en win prijzen. 

Stuur je foto op via WhatsApp via +31 85 0640737


