
Op dinsdag 28 mei brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een 
bezoek aan de stad Groningen. Een wandelroute van een uur brengt het koninklijk 
paar in de historische huiskamer van Groningen: van het provinciehuis aan het 
Martinikerkhof, via de Grote Markt naar het stadhuis en het Waagplein. Langs  
een groot deel van de route kunt u het paar ontmoeten. Wij willen hen graag  
laten kennis maken met onze ‘Stad’. Natuurlijk op z’n Gronings: nuchter, energiek, 
creatief en verbindend. Komt u ook?

1. Fairtrade Groningen 
Op het Martinikerkhof staan 2.000 enthousiaste kinderen 
van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs.  
Dat wordt een warm onthaal. Ze laten zien dat Groningen 
al 5 jaar Fairtrade Gemeente is, als eerste in Nederland. 

2. Santelli
Jeugdcircus Santelli, een van de projecten die een Appeltje 
van Oranje ontvingen, verzorgt een optreden.  

3. Koningslinde
Midden op het Martinikerkhof is een koningslinde geplant 
die de herinnering aan de recente troonswisseling levend 
houdt. 

4. Draaiorgel Pronkjewail
Aan de voet van de Martinitoren, naast het monument van 
Sint Joris en de Draak, speelt draaiorgel ‘de Pronkjewail’ 
het Grönnens laid, ons volkslied van Stad en Ommeland. 

5. Nieuwbouw Oostwand - Groninger Forum
De oostwand van de Grote Markt wordt momenteel 
vernieuwd. Een grote operatie. Een van de nieuwe 
elementen is het Groninger Forum dat in 2017 zijn deuren 
zal openen. 

6. City of Talent - Energy
Op de trappen van het VVV-kantoor laat ‘Groningen, City  
of Talent - Energy’ zien dat Groningen een kennis- en 
energiestad van formaat is. Dit doen ze samen met o.a. 
dansacademie Lucia Marthas van de Hanzehogeschool. 

7. Big Band Prins Claus Conservatorium
Terwijl het koningspaar over de Grote Markt wandelt, 
speelt op het grote podium aan de noordkant de Big Band 
van het Prins Claus Conservatorium.  

Wandeling dinsdag 28 mei van 9:15 - 10:15 uur

8. Minerva
Aan de noordkant van het stadhuis presenteren studenten 
van Minerva, de Academie voor Beeldende Kunst, Vorm-
geving en Popcultuur, zich met een aantal van hun werken. 
De wandeling van onze eregasten gaat nu rondom het 
stadhuis. 

9. Koffie op z’n Gronings 
Lezers van het Dagblad van het Noorden zouden graag zien 
dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens 
hun bezoek aan Groningen een kopje koffie komen drinken. 
Bij het Goudkantoor en het News Café op het Waagplein 
kan dat. Publiek en koningspaar krijgen daar een lekker 
kopje Groningse koffie. En even gezellig bijpraten…

10. Gezond ouder worden
Healthy Ageing, speerpunt in samenwerking tussen 
UMCG, RUG en Hanzehogeschool. Groningen loopt met 
dit beleid en campagne voorop in Europa: Hoe word - en 
blijf - je gezond en actief oud? Met fitness laten we zien 
hoe het kan.

11. Pop-, cultuur- & festivalstad 
Presentatie over Groningen als pop-, cultuur- en festivalstad: 
Eurosonic/Noorderslag, cultuurfestival Noorderzon, foto-
manifestatie Noorderlicht en jazzfestival Swingin’ Groningen.

2

1

4

5

6

7

8

9

11

12

10

3

Welkom in Groningen 
koning Willem-Alexander 
en koningin Máxima!

Welkom in Groningen 
koning Willem-Alexander 
en koningin Máxima!

12. Gulden Boek
Op het bordes tekenen de koning en koningin het  
Gulden Boek. Hiermee worden zij ereburgers van de stad 
Groningen. Eerder tekenden ook koningin Juliana, prins 
Bernhard, koningin Beatrix en prins Claus het Gulden Boek 
van de stad Groningen.

Meer info
Websites www.groningen.nl/evenementen en 
www.provinciegroningen.nl/koninklijkbezoek

Twitter
Twittert u mee voor, tijdens en na het bezoek? Gebruik dan 
de hashtag #KoninInGn


