
KONINGSDAG 2021     # ORANJEBUITEN 

 
De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen brengt bij gelegenheid voor Koningsdag 2021 
landelijke organisaties bij elkaar die allen op geheel eigen wijze invulling geven aan veilige, 
mooie, gezellige en sportieve activiteiten voor jong én oud op 27 april.  

 
09.30-10.00: een Nationaal Beiaardconcert door het gehele land. Eén van de muziekstukken 
is het ‘Kinderen voor Kinderen’ lied ‘Zij aan zij’ .  

 09.55: Overal klinkt het Wilhelmus vanaf de beiaards. Een nationale uitnodiging tot  
 het meezingen van ons volkslied.  

https://www.klokkenspel.org/nieuws/192-koningsdag-2021-oranjebuiten-in-samenwerking-
met-de-oranjebond  

Kinderen voor Kinderen info: https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o   / 
https://www.zapp.nl/programmas/kinderen-voor-kinderen 

 
Vanaf 10 uur gaan we naar buiten! In eigen tuin, op de stoep, in de buurt of op openbare plaatsen 
waar dat kan en mag. Lekker spelen, lekker bewegen, veilig op afstand! Wil je weten wat je 
allemaal kunt doen en beleven? Bekijk onderstaande links! Veel plezier! 

# ORANJEBUITEN 
 
   https://www.oranjebond.nl/oranjebuiten/ 
   Gezellig buiten spelen, bekijk alle speeltips! 
 

https://jantjebeton.nl/pers/koningsdag-2021-oranjebuiten 
‘ik wil spelen’ / ‘ik stop nooit met spelen’! 

   
https://www.nuso.nl/2021/03/12/koningsdag-2021-oranjebuiten/ 
Koningsdag 27 april 10.00 uur: buiten spelen! 

 
https://www.scouting.nl/nieuws/oranje-boven-alle-kinderen-naar-buiten 
Oranje boven: alle kinderen in Nederland naar buiten! 

 
https://ymca.nl/koningsdag/ 
Het Koningsdag spellenboek staat online! 

 
https://www.skbl.nl/koningsdag-oranjebuiten/   
Koningsdag activiteit! Online, op kasteel, landgoed en buitenplaats.  

 
Let op: veel activiteiten lopen ook door in de meivakantie. Maak er gebruik van! 

In de aanloop naar Koningsdag 2021 via TV en Internet…. 
  

In samenwerking met Omroep Max: 23-24 en 26 april 
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/oranje-boven/  Een drieluik over de geschiedenis van 
Koningsdag. KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve neemt de kijker mee door de tijd. 

 
  www.postvoorhetpaleis.nl : Ouderen schrijven brieven aan de koning. Over ervaringen en lessen uit de 
  coronatijd, herinneringen…  
 

✓ Met dank aan de organisatie van de Koningsspelen die # Oranjebuiten een warm hart toedraagt. 
✓ Werkt een link niet? Kopieer en plak het in de browser.  

✓ Voor meer informatie: www.oranjebond.nl / secretariaat@oranjebond.nl / 21 april 2021 © KBOV.  
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