
 

Dinsdag 21 april 2020 

 

#koningsdagthuis 

 

Beste leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 

De coronacrisis raakt iedereen. Het kabinet heeft de maatregelen opnieuw verlengd. Er is veel 

verdriet en zorg. Tegelijkertijd is het maandag Koningsdag. Een dag waarop velen er normaal 

gesproken op uit gaan om mee te doen aan onze activiteiten, maar nu blijven we met z’n allen 

thuis.  

Vandaag is het platform www.koningsdagthuis.nl gelanceerd. Jullie hebben daarover kunnen 

lezen in het persbericht dat is toegestuurd. De Oranjebond is benaderd om samen te werken 

met Google en Youtube, Incentro, SparkOptimus om te komen tot dit platform om 

Koningsdag thuis te beleven. Je kunt op dit platform kijken naar wat er bij jou in de buurt 

gebeurt. Een meisje dat viool speelt, een creatieve verwerking of een interessante lezing.  

Maar juist jullie kunnen ook een mooie bijdrage aan dit platform gaan leveren. Misschien 

hebben jullie als Oranjevereniging een leuk idee dat je uit gaat voeren; maak daar dan een 

filmpje van en laadt dat op dit platform. Zo hopen we over heel Nederland juist lokaal te zien 

wat er allemaal plaatsvindt op deze bijzondere Koningsdag. Vraag bijvoorbeeld jullie 

burgemeester om de koning te feliciteren en de mensen die een lintje hebben gekregen te 

noemen in een videoboodschap. Deze video kan dan ook op www.koningsdagthuis.nl 

geplaatst worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan filmpje van het klokkenluiden of het 

beiaardspel, binnen-optredens musici conform richtlijnen RIVM (houdt het fijn voor de buren 

;-) ) en van de nationale toost om 16.00 uur. Zo kunnen we thuis zien wat er overal in 

Nederland, bij jullie, gebeurt. 

Vanaf woensdag 22 april om 12.00 uur is het mogelijk een video te uploaden. Daarin kun je 

bijvoorbeeld vertellen wat je gaat doen. Of draag mee de boodschap uit dat we Koningsdag 

thuis vieren. Zoals enkele bekende Nederlanders dat nu al doen op de site.  

We vinden jullie input heel belangrijk, want juist dan gaat dit platform doen waar het voor 

bedoeld is.  

 

 

 

http://www.koningsdagthuis.nl/
http://www.koningsdagthuis.nl/


Voorts informeren we jullie ook nog over een paar andere initiatieven.  

De actie ‘vertel het de koning’ waarbij we kinderen tot 12 jaar uitnodigen om een tekening te 

maken voor of een brief te schrijven aan de koning waarbij ze ingaan op de corona-tijd 

verloopt boven verwachting goed. We worden overspoeld met brieven en tekeningen. 

Natuurlijk kan er nog meer bij, dus breng het onder de aandacht van de kinderen in jullie wijk, 

dorp of stad. 

Graag maken we jullie attent op de online-les ‘Ik ben een koning’. Erg leuk voor kinderen om 

te doen. Zie https://www.jongondernemen.nl/nl/ikbeneenkoning voor meer informatie.  

Ook zijn we attent gemaakt op Quizzzit. Er wordt op Koningsdag een live online Quiz Show 

gestreamd waar Oranjeverenigingen aan mee kunnen doen. Er is een advertentie op onze 

website geplaatst hierover. Zie https://www.oranjebond.nl/quizzzit/ 

Deze week volgen nog meer updates, want we houden jullie graag op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  

We zouden het echter ook zeer op prijs stellen als jullie ons op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen bij jullie. We ontvangen graag reacties op de vraag wat jullie gaan doen. Mail 

dat naar het secretariaat of deel het op onze Facebookpagina Oranjevrienden.  

We zullen dan een en ander delen in de volgende update.  

 

We wensen jullie allen sterkte in deze moeilijke coronatijd en vooral een goede gezondheid! 

 

Voor nu een hartelijke Oranjegroet, tot de volgende brief! 

 

Namens het bestuur, 

 

Dick Steenks, secretaris 
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