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Secretariaat  

Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen  

in Nederland 
 

  

Wemeldinge, 24 april 2020 

 

  Aan alle leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland  

 

 

 #koningsdagthuis  

 

Beste leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen  

 

Dinsdag schreven we u over het platform www.koningsdagthuis.nl. De plek om op 

koningsdag aan uw buurt, gemeente of het hele land te laten zien wat koningsdag voor u 

betekent. Om samen een programma te kunnen volgen en dit met elkaar te delen.  

Inmiddels is bekend gemaakt door de RVD dat de koning rond 10.00 uur een korte boodschap 

zal uitspreken op koningsdagthuis.nl. Gedurende de dag worden beelden gedeeld van de 

viering van Koningsdag door het Koninklijk gezin middels televisie, de Nederlandse 

beeldbanken, berichten op de socialmediakanalen van het Koninklijk Huis en dus ook het 

platform www.koningsdagthuis.nl. Om 16.00 uur sluit de Koning Koningsdag af door het glas 

te heffen tijdens de Nationale Toost, ook te zien via Koningsdagthuis.nl.  

De familie zal dus aanwezig zijn op het platform. Achter de schermen bent u mogelijk al 

bezig met het maken van filmpjes en het organiseren van bijdragen. Dit zijn mooie berichten 

om te horen en maken het feest compleet. Want het platform zal een groot bereik kennen.  

Wij weten dat bij de verenigingen veel creativiteit en kracht ligt in het bouwen van geweldige 

evenementen die iedereen raken. Wij roepen u op om dit maandag ook online te blijven doen. 

Om uw buurt en stad, uw land en de koninklijke familie te laten zien dat we ondanks de 

corona toch samen kunnen zijn.  

Blijf dus vooral die filmpjes ontwikkelen en ze plaatsen op www.koningsdagthuis.nl. Een 

aantal verenigingen verwijst al heel actief naar de website van koningsdagthuis: ga zo door en 

doe mee!  

Ter inspiratie:  

Een filmpje met uw burgemeester om de koning te feliciteren  

Een videoboodschap van of voor mensen die een lintje hebben gekregen  

Een verslag van het luiden van de klokken of zingen van het wilhelmus 

Opnames van de nationale toost om 16.00 uur.  

Beelden van de steunbetuigingen van hen die het zwaar hebben in deze tijden.  
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Zo kunnen we samen thuis zien dat we samen één Nederland zijn, met een koningsdag zoals 

nooit tevoren. 

Inmiddels is het mogelijk een video te uploaden.  

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

bedoeld is.  

 

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

En voor wie aan de slag gaat: we kijken uit naar jullie bijdrage. 

 

Voor nu een hartelijke Oranjegroet!  

 

Namens het bestuur,  

Dick Steenks, secretaris  
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