PERSBERICHT
Koningsdag 2020
De Oranjebond kijkt terug op een bijzonder verjaardagsfeest van onze Koning. Ondanks de
situatie waarin we verkeren, is het een indrukwekkende en warme Koningsdag geweest. We
zijn zeer vereerd dat het Koningshuis zich van zo nabij heeft laten zien en aanwezig was op
het platform Koningsdagthuis.nl
Het Koninklijk gezin vierde vandaag – samen met honderdduizenden Nederlanders – de
verjaardag van Koning Willem-Alexander op Koningsdagthuis.nl
Het Concertgebouw startte de dag met het Wilhelmus, waarna Koning Willlem-Alexander een
toespraak gaf. Vervolgens zijn er door het platform Koningsdagthuis.nl ontmoetingen
georganiseerd tussen mensen met gemeenschappelijke interesses en hobby’s. Onverwachts
leidde dit tot een leuke verassing, toen diverse leden van de Koninklijke Familie aansloten.
-

Prinses Amalia ging in gesprek met paardenliefhebbers bij Anky van Grunsven.
De Koning is langsgegaan bij de bakliefhebbers van Anna Yilmaz van Heel Holland
Bakt en de wetenschapsfans van Diederik Jekel.
Koningin Máxima heeft samen met de deelnemers van Jeroen van der Boom muziek
gemaakt en samen met Prinses Alexia de enthousiastelingen van Enzo Knol bezocht
Prinses Laurentien en prins Constantijn hebben samen met een aantal ruimte-fans
meegespeeld met de pubquiz van André Kuipers
Prins Maurits en prinses Marilène gingen langs bij de workshop van Patrick Stoof,
waar ze samen met een groep kinderen een knutselworkshop volgden
Daarnaast sloten de Koning en Koningin aan bij de koffiepauze van zorgmedewerkers
van het UMC Maastricht
Prins Floris en Prins Pieter-Christiaan hebben plaatjes gedraaid
De dag werd afgesloten met de Nationale Toost en een kort afsluitend dankwoord door
de Koning

Er was veel belangstelling voor de vele uploads op het platform, met de populairste
video’s:
o
o
o
o

Jeroen van der Boom (>25K views)
Keep distance dance (>21K views)
Paul de Leeuw (>17K views)
Lied voor de Koning – Limburgse Koorschool (>15K views)

Men kan tot het einde van de dag nog genieten van alle mooie evenementen op
Koningsdagthuis.nl, zoals de mooie beelden van de meet & greets, concerten, en meer!

Op ons platform Koningsdagthuis.nl hebben we verbinding tussen mensen gezocht én
gevonden mede dankzij de leden van de Koninklijke Familie.
De Oranjebond kijkt daarom intens tevreden terug op Koningsdag 2020 waarbij het bestuur
van de Oranjebond een bijzonder groot woord van dank wil uitspreken aan SparkOptimus,
Google en Incentro die hier belangeloos en in korte tijd hard aan hebben gewerkt.

