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Secretariaat  

Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen  

in Nederland 
 

 

 

Wemeldinge, 14 april 2020 

 

  Aan alle leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland  

 

 

Betreft: Koningsdag 2020  

 

 

Beste leden, 

 

Hierbij ontvangt u informatie over de alternatieve Koningsdag 2020 onder het motto: 

Koningsdag wordt Woningsdag.  

 

In de brief van 16 maart jl. schreef ik: ‘….we ontwaren een bijzondere veerkracht en 

creativiteit in ons land. En we zijn ervan overtuigd dat Oranjeverenigingen en – stichtingen 

die ook hebben en dat er een waardige alternatieve veilige Koningsdag 2020 ontstaat op al die 

plekken in ons land waar “Oranje” organiseert.’  

 

Dat deze woorden waar zijn blijft uit de overwegende positieve reacties die we ontvingen op 

de digitale brainstorm. Ook ontvingen we enkele reacties van mensen die feesten op dit 

moment niet passend vinden. Daar hebben we begrip voor! Tegelijk zijn er ook allerlei andere 

ideeën om júist nu samenbindend bezig te zijn.  

 

In de bijlage bij deze brief vindt u alle ideeën die zijn aangedragen via de padlet. Verder 

hebben we vele mails ontvangen. De reacties waren overweldigend! U kunt daar als lokale 

vereniging een keuze uit maken. Hopelijk werkt het stimulerend en inspirerend! 

 

Top 8 

Hieronder de top 8 van ideeën. Een deel van deze ideeën hebben we als KBOV betrokken bij 

het voorstel voor de alternatieve landelijke viering (zie onder). 

1. Luiden van de klokken voor ons Koningshuis, de zieken, de nabestaanden van mensen 

die overleden zijn en allen die in de zorg werken.  

2. Uithangen van de  of een bepaalde vorm van versiering, wat blijk geeft aan 

betrokkenheid bij en op elkaar.  

3. Zorg voor een nationaal zangmoment en zet lokale musici in.  

4. Zend op TV iets uit over ons Koningshuis, bijvoorbeeld een overzicht van Koninginne- 

en Koningsdagen. 

5. Digitale bingo met prijzen van plaatselijke winkeliers 
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6. Combinatie aandacht geven, steun bieden en hulp geven. Ga trakteren, bijvoorbeeld bij 

zorginstellingen.  

7. Lokale posters achter ieder raam of bonnen verloten van mensen die vlaggen of 

versieringen ophangen.  

8. Placemat huis aan huis bezorgen (A3, dikker papier) met tekeningen, puzzels, tips etc. 

wat kinderen op Koningsdag kunnen doen. Geef dat echt een lokaal tintje, met 

bijvoorbeeld een gedicht van de stads- of dorpsdichter of een oproep van de 

burgemeester.  

De padlet geeft u hopelijk lokaal allerlei ideeën om zaken op te pakken. Laat u inspireren 

door uw collega’s uit het hele land!  

Als KBOV onderstrepen we opnieuw dat het van het grootste belang is dat iedereen zich 

houdt aan de voorschriften van het RIVM en de overheid. Daarnaast is goed overleg met de 

plaatselijke autoriteiten van groot belang.  

Landelijk  

Landelijk komt het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen met de 

volgende programmering in samenwerking met andere partijen: 

 

06.19 uur  Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en wimpel voor de Koning 

   en voor elkaar 

 

09.45-10.00 uur Klokgelui in geheel Nederland en in op de Antillen. 

10.00 uur  EO/KBOV Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en balkons zingen 

   of spelen we het Wilhelmus met het Koninklijk Concertgebouworkest. 

   Vanuit Gouda feliciteert burgemeester Pieter Verhoeve (voorzitter 

   Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen) feliciteert Zijne Majesteit 

   met zijn verjaardag.  

10.00-18.00 uur Start digitale kleedjesmarkt (uitwerking is in ontwikkeling) 

11.00 uur  NOS: Compilatie Koningsdag  

13.00 uur  Overhandiging bundel ‘Koningsbrieven’. Zie toelichting hieronder.  

15.00 uur  Zingen voor saamhorigheid; tegen het eenzaamheidsvirus.  

   Artiesten treden in heel Nederland solo op voor verzorgingstehuizen; 

   onder leiding van Ali B. Zie toelichting hieronder.  

16.00 uur  Nationale Toost (www.nationaletoost.nl) 

Vertel het de Koning 

Kinderen van Nederland schrijven aan en tekenen voor de Koning. In maximaal 15 regels 

schrijven of tekenen kinderen hun verhaal, hun ervaring over de coronacrisis. Over de tijd dat 

ze thuis moest zijn, hoorde over mensen die ziek waren, niet naar school mochten, papa of 

mama die thuis moest blijven of juist heel veel moest werken. Ze kunnen dat opsturen naar de 

Oranjebond. Zie voor meer informatie de bijlage ‘de Koningsbrief’.  

We zouden het zeer op prijs stellen als u dit initiatief onder de aandacht van de kinderen in 

uw dorp of stad zou willen brengen.  
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Zingen voor saamhorigheid 

In samenwerking met rapper Ali B. heeft de KBOV in de persoon van Pieter Verhoeve 

(burgemeester van Gouda) aan alle burgemeesters van Nederland het voornemen voorgelegd 

om in iedere gemeente (bekende) plaatselijke musici en artiesten een solo-optreden te laten 

verzorgen voor de verzorgingstehuizen. Dit staat gepland tussen 15.00 uur en 16.00. Via 

landelijke media zal Ali B. vragen artiesten zich aan te melden. Ook kan een gemeente zelf 

een bekende muzikant voordragen. Op die manier komt er een landelijk dekkend netwerk van 

saamhorigheidsconcerten. Voor organisatorische hulp wordt er wellicht een beroep doen op 

de plaatselijke Oranjevereniging of het Oranjecomité. Hierover volgt later nog meer 

informatie. Vraag uw plaatselijke gemeente of ze aan dit ‘zingen voor saamhorigheid’ mee 

willen doen. Coördinatie wordt verzorgd door het secretariaat van de Oranjebond.  

Tot slot 

Landelijk is een en ander is nog in ontwikkeling. Volg daarom onze website 

www.oranjebond.nl want daar staat alle actuele informatie op.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

We hopen dat “Woningsdag 2020” een bijzondere Koningsdag wordt met nadruk op 

gemeenschapszin en saamhorigheid.  

 

Met een hartelijke Oranjegroet,  

 

 

 

Dick Steenks 

secretaris Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 
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