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Oranjeplein

Ter inleiding

Vooraf

2013: Koning Willem-Alexander wordt ingehuldigd.
Dat betekent: Koningsdag nieuwe stijl.
Behouden wat goed is, nieuwe elementen toevoegen.
Koningsdag nieuwe glans geven met een andere opzet.
Met een knipoog kijken naar het verleden én de toekomst.
Rekening houden met kleine en grote(re) budgets.
Voor élke Oranjevereniging keuzemogelijkheden die inspiratie
kunnen bieden voor ‘méér en/of anders’.
Wel met eenzelfde rood-wit-blauwe draad, herkenbaarheid.
Activiteiten voor heel jong, jong en (wat) ouder.
Te realiseren binnen relatief korte tijd.
Met kleine en grotere groepen vrijwilligers.
De ultieme oranje-gedachte centraal.
Doel? Een kleurrijke Koningsdag voor iedereen!

Nederland kent een ‘Cruyff-Court’, het ‘Marc-Lammers-Plaza’, de
‘Krajicek-Playground’, de KBOV gaat voor het ‘Oranjeplein’.
Opgedeeld in ‘PLACE ORANGE’ en ‘ORANGE-TIMES-SQUARE’.

Place Orange
Idee: pleinen realiseren.
Apart van elkaar en toch mét elkaar.
Voor de kleintjes onder de noemer: PLACE ORANGE.
De jongeren kunnen terecht op het ORANGE-TIMES-SQUARE.
Spel, sport en cultuur samen met horeca en bedrijvigheid.

Place Orange
De keuze voor de Franse benaming ligt in de historische banden met
de plaats ‘Orange’ in Frankrijk.
1544: Prins René van Chalon erft het soevereine prinsdom van zijn
oom Philibert.
En omdat hij kinderloos blijft gaat zijn erfenis weer over in de handen
van zijn Duitse neef Willem van Nassau.
Deze is weer de stamvader van het Huis van Oranje, en door het aanvaarden van de erfenis wordt hij ‘Prins van Oranje’.
Een triomfboog (Oranjepoort) kan de royale entree worden naar een
sfeervol plein…
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Op die ‘Place Orange’ oude, bekende en immer populaire kinderspelen
in een nieuw jasje.
Het schilderij van Pieter Bruegel (de Oude) uit 1560 kan hierbij de
inspiratiebron zijn. (Kunsthistorisches Museum Wenen)
Op dit schilderij zijn 80 spelletjes te zien, materiaal genoeg om ‘Place
Orange’ kleur te geven.

Oranjeplein

Daarnaast betekenen spelletjes met een typisch Koninklijk en/of
Nederlands tintje altijd herkenbaarheid én plezier.
Hierbij valt te denken aan: het kroontjesspel, klompgooien en het
knikker- of hinkelparcours, (oranje) zaklopen.
Ook hiervoor: bezoek onze website.
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En de ouders, begeleiders? Die vertoeven heerlijk op het midden van
het plein onder het genot van een drankje met goed zicht op de kleintjes.
Oranje Oliebollen zijn dan weer eens iets anders!

Wat te denken van: blindemannetje, haasje-over, hoepelen, zweep-en
priktollen, tikkertje, steltlopen, stokpaardje rijden.
Voor een moderne variant van ‘molentjes draaien’, ‘brooiken bijt’,
‘bikkelen’, ‘met de vollaard lopen’, ‘bellenblaas’ en ‘paar of onpaar’ zie
onze website.
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Orange-Times-Square

Activiteiten

Kinderen van de bovenbouw van de basisschool en jongeren gaan voor
Koningsdagactiviteiten:
• die flitsend zijn
• die je veilig kunt bezoeken zónder je ouders
• waar je sámen naar toe gaat met vrienden
• met een mix van doen, beleven, chillen
• een sportief én competatief karakter
• een eigen plek waar (gezonde) snacks te vinden zijn.
Het ORANGE-TIMES-SQUARE idee staat voor al deze elementen.
Ultieme voorbeeld hierbij: Times Square New York.
Een afgebakend geheel, aan de zijkant banieren, vlaggenmasten,
(digitale) schermen: videoclips en commercials van (evt.) sponsoren.
Langgerekt, één geheel, één ingang. Toegang? Polsbandje!
Extra: aan één kant van het (langgerekte) terrein een zuil met een
enorme klok, daaronder zitgelegenheid (tribune-idee eventueel).
In het midden een ‘snack-plaza’ waar gestaan of gezeten kan worden
bij een ‘snack-kar’.

Sportieve activiteiten met een écht Hollands tintje die door Oranjeverenigingen in eigen beheer te vervaardigen en te begeleiden zijn zoals:
multi korfspel, tangram / puzzelwand met afbeeldingen van de Nederlandse leeuw, vlag of een kroon, Orangebike trajecten. In hometrainer
model of langs een hindernisparcours.
Via attractieverhuur (mét professionele begeleiding!) een stormbaan,
klimwand of touwwand.
Met sponsoren én plaatselijke sportverenigingen kan langs de randen
van het ORANGE-TIMES-SQUARE een mini ramp skate park worden gerealiseerd, minitenniscourt en trapveldjes. Ping-pong en mini
hockeycourts.
Ruimte voor een silent-disco.
Sámen met sponsoren kan gezocht worden naar gadgets die als aandenken aan een Koningsdag óf gewonnen, óf gekocht kunnen worden.
Brillen, petjes, oranje Solargadgets.
Op de ‘snack-plaza’ vooral aandacht voor gezonde zaken i.c.m. aandacht voor het milieu. Mogelijkheden te over: smoothies, flesjes water,
fruit, 0% sugar fruitdrinks, fruitbars.
Kortom: divers, sportief, nieuw, relaxed, en… ouders mogen komen
kijken, maar het hoeft niet!
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