
Koningsdag / Woningsdag in Spaarndam  
 

27 april 2020 

Hierbij informeren wij u over Koningsdag. Zoals u in de media heeft kunnen lezen, zal het dit jaar 

Woningsdag zijn, waarbij we thuis de verjaardag van de Koning kunnen vieren.  

Op de Kolk zullen geen activiteiten plaatsvinden en we verzoeken u dan ook dringend daar niet naar 

toe te komen.  

 

Het programma is als volgt: 

6.19 uur  Vanaf zonsopgang wappert vlag en wimpel voor de Koning en voor elkaar  
 
9.45 uur Klokgelui in geheel Nederland en op de Antillen 
  
10.00 uur  Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en balkons zingt of speelt iedereen het 

Wilhelmus met het Koninklijk Concertgebouworkest.  
 
10.00 uur Commissie Koningsdag Spaarndam LIVE op onze Facebookpagina met een live 

uitvoering van het Wilhelmus. (https://www.facebook.com/koningsdagspaarndam/) 
De filmbeelden zullen ook op onze website (www.koningsdag-spaarndam.nl) 
verschijnen.  

 
10.00 uur Start digitale kleedjesmarkt  
  
11.00 uur  NOS: Compilatie Koningsdag  
  
13.00 uur  Overhandiging bundel ‘Koningsbrieven’ 
  
16.00 uur  Nationale Toost (www.nationaletoost.nl)  
 
16.00 uur Spaarndamse toost met een filmpje op onze facebookpagina en website 
 
 
Landelijk is een en ander nog in ontwikkeling. Volg daarom de website www.oranjebond.nl voor de 
actuele informatie.  

https://www.facebook.com/koningsdagspaarndam/
http://www.koningsdag-spaarndam.nl/
http://www.nationaletoost.nl/
http://www.oranjebond.nl/


Koningsdag thuis 
De verjaardag van onze koning is dit jaar anders dan anders. We blijven thuis en halen 
Koningsdag 2020 naar binnen. Op www.koningsdagthuis.nl kan iedereen online 
samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook nu te beleven. Op het platform kan 
iedereen delen hoe zij Koningsdag 2020 thuis vieren. Jong of oud, bekend in heel Nederland 
of bekend in je eigen buurt. Optredens, spelletjes, muziek: er is allemaal plaats voor op het 
platform. Burgemeesters kunnen mensen online in het zonnetje zetten of een toespraak 
houden. Alle Nederlanders kunnen deze activiteiten digitaal bijwonen.  
 
 
Vertel het de Koning  
Ben je 12 jaar of jonger en wil je meedoen aan het schrijven en tekenen van een boek?  
Doe mee! Schrijf in maximaal 15 regels of teken jouw verhaal, jouw ervaring op over de 
coronacrisis. Over de tijd dat je thuis moest zijn, hoorde over mensen die ziek waren, niet 
naar school mocht, papa of mama die thuis moest blijven of juist heel veel moest werken. 
Schrijf of teken iets moois en stuur dit op voor 22 april, maak er een foto van en stuur je 
verhaal op naar secretariaat@oranjebond.nl (o.v.v. naam, leeftijd en woonplaats). Met het 
inzenden van je verhaal gaan je ouders akkoord dat het gepubliceerd wordt in het Boek voor 
de Koning. 
 

Chocola voor Zonnebloem leden  

Even als vorig jaar trakteert het Oranjecomité Zonnebloem leden op een heerlijke reep 

chocolade van Jumbo. De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen ervoor dat de romig 

gevulde chocola deze week bij de mensen terecht komt. Fijne Koningsdag! 

 
Kleurplaat voor Koningsdag 
Haarlemse tekenaar Eric Coolen heeft twee speciale Koningsdag kleurplaten gemaakt: één 
met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima met de Sint Bavo en duiven en één met 
Corona’s. Deze kleurplaten zijn te vinden onze facebookpagina en website.  
 
 
Wilhelmus 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den Vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.  
 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar ‘t aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt.  

 


