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Wemeldinge, 21 april 2022 

Koningsdag 2022: opnieuw een vertrouwd Oranjefeest 

'In honderden plaatsen in Nederland zullen dit jaar op 27 april weer traditionele oranjefeesten 

zijn, zegt voorzitter Pieter Verhoeve van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. 

‘Nederland heeft zin in saamhorigheid!’ 

Na twee jaar afstel hebben Oranjeverenigingen in het hele land zich weer voorbereid op een 

prachtige Koningsdag 2022. Hoewel in diverse steden Koningsdag door de plaatselijke, 

professionele horeca wordt georganiseerd, blijft de organisatie op veel plaatsen een grootse 

operatie waarbij op vele duizenden enthousiaste vrijwilligers kan worden gerekend. 

De KBOV roept mensen op te vlaggen - de Nederlandse vlag met oranje wimpel - vanaf 

zonsopkomst. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt aan de Oranjebond ook de vraag gesteld 

of ook het blauw-geel kan worden gehesen.  ‘Dit mag natuurlijk in een vrij land,’ zegt 

Verhoeve. ‘Koningsdag is echter een nationale feestdag. We kunnen het ons goed voorstellen 

dat mensen hun verbondenheid met Oekraïners willen vormgeven, bijvoorbeeld door het 

aanschaffen van zonnebloemen in huis.’ 

Om 9.00 uur worden op tal van plaatsen de klokken geluid als symbool van eenheid en hoop. 

In veel gemeenten is er daarna ook een aubade waarbij onder meer het volkslied gezongen zal 

worden. 

Om 16.00 uur is er weer een Nationale Toost, een nieuwe traditie die in het leven is geroepen 

tijdens Koningsdag Thuis, aan het begin van de coronacrisis in 2020. ‘Laten we dat moment 

gebruiken om op de gezondheid van onze koning en van elkaar te toosten en zo deze 

feestelijke dag te omlijsten,’ aldus Verhoeve. 

De Oranjebond roept mensen op om foto’s van ‘klein geluk’ te maken en deze in te sturen. 

‘Denk aan de koningsnacht; de vrijmarkten, de spelletjes, de straatborrels. Leg het unieke 

oranjegevoel vast en deel dit met ons via de sociale media met #kleingeluk of mail naar 

secretariaat@oranjebond.nl’ De jury, onder voorzitterschap van de bekende royaltyfotograaf 

Patrick van Katwijk, zal later de winnaar bekend maken.  

*** 

Voor de pers: 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de secretaris van de KBOV, drs. 

D. Steenks, via secretariaat@oranjebond.nl of 06 20 84 61 18.  

Voor woordvoering kunt u contact opnemen met de voorzitter van de KBOV mr. drs. P. 

Verhoeve, 06 42 36 86 13 
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