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KONINGSDAGPROGRAMMA

Ons Tweede Th u is

Koningsdag ziet er dit jaar anders uit dan je gewend bent. Toch wordt het een feestelijke dag. 
In dit programma staan tips voor wat je op Koningsdag kunt doen. Een activiteit in je eentje 
of met een klein groepje. Soms ben je zelfs met veel mensen tegelijk bezig. 
Iedereen vanuit zijn eigen huis, tuin of balkon. 
Met dit Koningsdagprogramma heb je alles op een rijtje staan. 

Kijk wat je leuk vindt en veel plezier!

Als de zon op is, kun je de Nederlandse vlag laten wapperen. Voor de 
koning maar ook voor elkaar. 
Zo houden we elkaar op de been en brengen we kleur.

6.19 uur Hang de vlag uit!

9.00 uur  Koninklijke ochtendgymnastiek met Mimi

Heb je zin om op een feestelijke manier te bewegen? Doe dan mee met Mimi.
https://youtu.be/4cuf7YLqubY

10.00 uur Wilhelmus zingen op je balkon of in je tuin

Het Koninklijk Concertgebouworkest speelt om 10 uur het Wilhelmus. 
Iedereen die een muziekinstrument bespeelt, kan dan meedoen. 
Natuurlijk niet met elkaar maar wel tegelijk. En al die andere Nederlanders? 
Die zingen het Wilhelmus! Jij toch ook?
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-
koningsdag

10.15 uur  Koningsdag thuis

Op de website Koningsdag Thuis kun je de hele dag kijken hoe andere mensen 
Koningsdag vieren.
Bekende en onbekende Nederlanders laten bijvoorbeeld zien wat ze kunnen. 
Ze maken muziek, zingen, vertellen iets grappigs of bakken iets lekkers. 
Om 10.15 uur kunnen de burgemeesters op deze website de koning feliciteren. 
Hoe ze dat doen? We gaan het zien.
www.koningsdagthuis.nl

11.00 uur Koningskleedspel

Het Koningskleed is een koninklijk beweegspel van Ons Tweede Thuis.
Je kunt het spelen bij je thuis of op je woning. Je speelt het met twee of meer 
mensen.
Iedereen kan op zijn eigen manier mee doen.
Het gaat er om wie er als eerste met het koningskleed genoeg kroontjes 
verdiend heeft.
https://samenthuis.onstweedethuis.nl/koningsdag/activiteiten-2/
koningskleed-spel/

13.00 uur Informatie over Koningsdag

Dat het Koningsdag is, weten we allemaal wel. Maar waarom vieren 
we het eigenlijk? 
En hoe kunnen we het dit jaar vieren? De ACADEMIE legt het uit.
https://samenthuis.onstweedethuis.nl/koningsdag/informatie-over-
koningsdag/academie/

14.00 uur Koningsspelen bij kinderboerderij 
  Boerenzwaluw

Bij kinderboerderij Boerenzwaluw gaan ze de Koningsspelen doen. 
Daar kun je natuurlijk niet echt bij zijn maar je kunt het wel zien. Hoe? 
Vanaf twee uur kun je het volgen op Facebook.  
https://www.facebook.com/Boerenzwaluw

16.00 uur Nationale Toost

Je kunt in je eentje een toost uitbrengen maar je kunt het ook samen 
met heel veel mensen doen. 
In heel Nederland brengen mensen om vier uur een toost uit. Niet alleen 
op de koning maar ook op de gezondheid van iedereen. Het maakt niet 
uit waar je bent. Schenk je glas vol en toost!
https://www.nationaletoost.nl/

20.00 uur Filmpjes over Koningsdag

Heb je de smaak te pakken en wil je meer weten over Koningsdag? 
We hebben allemaal filmpjes voor je klaar staan om de hele avond 
zoet mee te zijn.
https://samenthuis.onstweedethuis.nl/koningsdag/informatie-over-
koningsdag/andere-websites-en-informatie/
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