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Geachte bezoeker, welkom! We hopen dat u een prettige middag in Lombok zult ervaren! 
Houdt er rekening mee dat het druk kan worden. Hieronder ziet u de route welke het Koningspaar zal 
lopen in 20 minuten. Via de stoepen kunt u het bezoek volgen. Laat u verrassen door de artiesten, 
ondernemers, bewoners en ontwerpers van Lombok!

Start Lombokstraat

Vak 1 - Jopies Bloemenhuis: De Utrechtse Volkszanger Martin van Doorn verwelkomt de gasten met 
‘Ik hou van Lombok’ en wordt ondersteund door Ruben Heimans, Johan Perk en Jan Koen de Haan, 
drie muzikanten uit de wijk. Twee tangodansers van dansschool El Gancho zullen prachtig 
tangodansen op deze muziek.  

Vak 2 - Wandy Kapsalon: De kinderen uit Lombok zingen, onder leiding van Jan Hoek, Wishing Well 
West en het Wilde Westen  ,   een koningslied en maken kunst voor het koningspaar. 

Vak 3 en vak 4 - Bakkerij Marhaba: Soulzanger en percussionist Alex Siegers brengt een ode aan de 
vrouw en zingt: ‘This is a man’s world’ (but it wouldn't be nothing without a woman or a girl). Aan de 
overkant voor de winkel Hajar Paleis  zitten 25 dames die veel betekenen voor de wijk.

Vak 5 - Royal: Samba Sabor is een 15 koppige percussieband uit Utrecht die zijn oorsprong vindt in 
Lombok. Het is ontstaan uit een passie voor de aanstekelijke sambamuziek uit Brazilië waarbij stil 
zitten echt onmogelijk is!

Vak 6 - Persepolis en Simit Delight: Stichting Turquaze Utrecht geeft lessen volksdansen aan 
kinderen in de leeftijd van 10 – 18 jaar en begeleiding met school en studie. De groep heeft 
traditionele kleding en wordt muzikaal ondersteunt door twee Turkse muzikanten op Zurna en Davul.

Vak 7 - Nissa Fashion en Le Boutique: The Dance Factory is een project van Sushma Bhatti waarbij 
jonge meiden uit de buurt die van dansen houden worden begeleid om zelfstandig laagdrempelige 
danslessen te verzorgen. Seizoensafsluiting is een grote show en Sushma Bhatti geeft samen met een 
aantal kinderen vast een voorproefje.

Winkel bezoek 
Aarti: Zo’n 30 jaar geleden heeft Albert Maggan, vader van deze oergezellige familie een melkhandel 
overgenomen om er een Surinaams Eethuis van te maken. Dankzij de kookkunsten van moeder 
Malta Maggan wordt er elke dag heerlijk vers Surinaams eten gemaakt en de roti is een begrip in de 
stad. 

http://www.eethuis-aarti.nl/
http://broedplaatsutrecht.nl/?p=224
http://www.facebook.com/leboutique.nl
http://www.nissa-fashion.nl/
http://www.facebook.com/stichtingturquaze.utrecht
http://www.simitdelight.nl/
http://www.sambasabor.nl/
http://www.hajarpaleis.nl/
http://www.siegersworkshops.nl/
http://www.hetwildewesten.nl/
http://www.wishingwellwest.com/
http://www.wishingwellwest.com/
http://www.janhoekspeelt.nl/
http://www.wandykapsalon.nl/
http://www.elgancho.nl/
http://www.sonaracoustic.nl/
http://martinvandoorn.wix.com/martinvandoorn2009
http://www.jopiesbloemenhuis.nl/


Vak 8 en Vak 9 - Wafae: DJ Gerard bekend van de Easy Alloha’s draait World Beat Vinyl en Najib 
Cherradi (Marokkaanse klasiek geschoolde zanger) zingt, improviseert hierop. Flamenco danseressen 
van Masflamenco dansen en toveren een puur Andalousische steer voor de deur van het 
Mediterraanse restaurant Orkide  .   

Vak 10 - Besseling: Winkeliersvereniging Lombok bestaat 87 jaar en zijn de oudste 
ondernemersvereniging in Utrecht. Zie voor een overzicht van veel ondernemers: 
www.winkelierslombok.nl.     Maureen Baas van de Metaalkathedraal staat erbij in een prachtig 
kostuum als Mademoissele Bottleshot.

Vak 11 - Daily Vlaai: Brassband New Le_Gends bestaat uit een groep jongens en meisjes onder 
leiding van Lenny Watkin. Samen met twee danseressen van the Dance Factory zullen ze het 
koninklijk paar bij het instappen voorzien van vrolijke zomerse klanken! 

Design van vakken door ontwerpers: Wim Sontrop, Anneke van der Lende, Jan Coolen en Steffen 
Donker.
Organisatie en Concept: Else Huisman van Wishing Well West, Peter Hagenaar van Kanaalstraat 
Producties, Wendy Veerhuis van 5GRADENOOST  .   

Route beschrijving van CS naar de Kanaalstraat

http://www.5gradenoost.nl/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=84559733&locale=en_US&trk=tyah
http://www.linkedin.com/profile/view?id=84559733&locale=en_US&trk=tyah
http://www.wishingwellwest.com/
http://steffendonker.nl/
http://steffendonker.nl/
http://www.jancoolen.nl/
http://anneke-made-it.exto.nl/
http://wimsontropkasten.nl/
http://www.bateria.nl/Promotion/NL_G.html
http://www.dailyvlaai-utrecht.nl/
http://metaalkathedraal.wordpress.com/de-ateliers/maureen-baas/
http://www.winkelierslombok.nl/
file:///nl-nl.facebook.com:slijterijbesseling? en http/::www.blogbird.nl:slijterij
http://www.orkide.nl/
http://www.masflamenco.com/
http://www.myspace.com/n.cherradi
http://www.myspace.com/n.cherradi
http://www.easyalohas.com/
http://www.wafae.nl/
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