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Beste lezer,

ORANJE...

de kleur van sappige sinaasappels, 

de kleur van net niet door rood rijden,  

de kleur van ons Nederland, 

de kleur van Willem’s stropdas,

(speciaal voor dit magazine de kleur van Esens Design),

maar vooral...
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DE KLEUR VAN KONINGSDAG!

Dit jaar zal er helaas weinig oranje te zien zijn 

op en in de straten van ons land.  

Dus speciaal dit jaar vieren we... 

WONINGSDAG

Wij hebben oranje in ons hart gesloten, daarom hebben we een  

verzameling gemaakt van tips, weetjes, activiteiten en nog veel  

meer over Koningsdag, zodat we jullie een beetje kunnen  

helpen om er thuis een feestelijke dag van te maken!
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WILHELMINA
Op 31 augustus 1885 werd in Nederland ter gelegenheid 
van de vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste 
Prinsessedag gevierd. Deze dag was de voorloper van 
Koninginnedag. Het initiatief komt van de liberalen, die 
met het feest de nationale eenheid wilden benadrukken. 
Na het overlijden van Koning Willem III op 23
november 1890 werd Wilhelmina Koningin, onder regent-
schap van haar moeder Koningin Emma. In 1891 werd in 
Nederland de eerste echte Koninginnedag gevierd. Konin-
gin Wilhelmina en haar familie waren niet aanwezig bij de 
festiviteiten op Koninginnedag. Koninginnedag
was in die jaren ook de laatste dag van de schoolvakan-
tie, waardoor deze dag al snel een feestdag voor kinde-
ren werd. Op 31 augustus 1902 groeide Koninginnedag uit 
tot een echt volksfeest. De bevolking vierde toen name-
lijk ook het bericht dat Koningin Wilhelmina net hersteld 
was van een ernstige ziekte.

JULIANA
In september 1948 volgde Koningin Juliana haar moeder 
op. Zij vierde net als Koningin Wilhelmina Koninginnedag 
op haar eigen verjaardag: 30 april, voor het eerst in 1949.
De Koningin en haar familie namen op het bordes van 
Paleis Soestdijk een defilé af. Veel Nederlanders liepen in 
een kilometerslange rij langs het bordes en gaven de Ko-
ninklijke Familie bloemen en geschenken. Dit bloemen-
defilé was vanaf midden jaren ‘50 op de televisie te zien. 
Onder Koningin Juliana werd Koninginnedag een officiële 
vrije dag en de viering groeide uit tot een nationale feest-
dag, die in het teken staat van saamhorigheid.

BEATRIX
Koningin Beatrix besloot bij haar aantreden als Koningin, 
uit respect voor haar moeder, Koninginnedag op 30 april 
te blijven vieren. Ze koos ervoor niet de mensen naar 
haar toe te laten komen, maar juist zelf naar de mensen
toe te gaan. Een praktische overweging bij deze datum 
was dat de activiteiten die onlosmakelijk met deze dag 
waren verbonden doorgaans in de buitenlucht plaats-
vonden en dus gebaat waren bij een gerede kans op 
weersomstandigheden die zich hiervoor lenen. Samen 
met andere leden van de Koninklijke Familie bezocht ze
ieder jaar een of twee gemeenten in Nederland, om daar 
Koninginnedag te vieren.

BRON: KONINKLIJKHUIS.NL/ONDERWERPEN/KONINGSDAG/GESCHIEDENIS-KONINGSDAG

DE GESCHIEDENIS  
VAN KONINGSDAG

KONINGSDAG IS
IN 1885 BEGONNEN
ALS PRINSESSEDAG 
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2012 Rhenen en Veenendaal
2011  Thorn en Weert
2010 Middelburg en Wemeldinge
2009 Apeldoorn
2008 Makkum en Franeker
2007 Woudrichem en Den Bosch
2006 Zeewolde en Almere
2005  Den Haag en Scheveningen (tevens viering 25-jarig regeringsjubileum)
2004  Warffum en Groningen
2003  Wijhe en Deventer
2002  Hoogeveen en Meppel
2001  Het bezoek Hoogeveen en Meppel werd uitgesteld tot 2002 in verband met MKZ-epidemie
2000  Katwijk en Leiden
1999  Houten en Utrecht
1998  Doesburg en Zutphen
1997  Marken (gemeente Waterland) en Velsen
1996  Sint-Maartensdijk (gemeente Tholen en Bergen op Zoom
1995  Eijsden en Sittard
1994  Emmeloord (gemeente Noordoostpolder) en Urk
1993  Vlieland en Sneek
1992  Rotterdam
1991  Buren en Culemborg
1990  Haren en Loppersum
1989  Goedereede en Oud-Beijerland
1988  Genemuiden en Kampen en informeel Amsterdam (ook viering 50e verjaardag Koningin Beatrix)
1987  Breukelen (ook viering 50-jarig huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard op Paleis Soestdijk)
1986  Deurne en Meijel
1985  Anna Paulowna, Callantsoog en Schagen
1984  ‘s-Gravenhage (ook 75e verjaardag PrinsesJuliana)
1983  Lochem en Vaassen
1982  Harlingen en Zuidlaren
1981  Veere en Breda

Van 1981 tot 2013 heeft Koningin Beatrix 
in de volgende plaatsen Koninginnedag gevierd:
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2013

KONINGSDAG
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DOOR DE JAREN HEEN...

2014

2018 2019

2015 2016
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ZING JE MEE?
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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.
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INGREDIËNTEN
• 4 plakjes Koopmans Bladerdeeg

• 1 zakje Dr. Oetker Banketbakkersroom

• 400 ml water

• 1 zakje Dr. Oetker Glazuur Wit

• Dr. Oetker Kleurstoffen (1 rood, 1 geel)

BAKGEREI
• Bakpapier

• Bakplaat

• Beslagkom

WILLEM’S 
ORANJE 
TOMPOUCE
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BAKGEREI
• Bakpapier

• Bakplaat

• Beslagkom

BEREIDING
•  Verwarm de oven voor (elektrisch 200°C / 

hetelucht 180°C) en bekleed de bakplaat met 
bakpapier.

•  Verwijder het folie en ontdooi 4 plakjes bla-
derdeeg op het werkblad een minuut of 10.

BLADERDEEG BAKKEN
•  Snijd de plakjes doormidden en prik met  

een vork gaatjes in het bladerdeeg. 
Leg de bladerdeegplakjes op de bakplaat  
en plaats 8 minuten in de oven.

•  Haal de bakplaat uit de oven, druk met een 
doek alle lucht uit het bladerdeeg en plaats 
opnieuw in de oven.

•  Bak vervolgens nog een minuut of 10 totdat 
het goed goudbruin en knapperig is. Haal uit 
de oven en laat de plakjes goed afkoelen.

BANKETBAKKERSROOM MAKEN
•  Doe het water en de mix voor banketbakkers-

room in een beslagkom en meng met een 
mixer met garden op de middelste stand  
tot één geheel.

•  Klop het geheel één minuut op de hoogste 
stand tot een glad mengsel.

•  Laat de banketbakkersroom ca. 5 minuten 
opstijven in de koelkast.

MAAK EEN ORANJE TOMPOUCE
•  Verdeel de banketbakkersroom over vier  

plakjes bladerdeeg en leg de andere 
plakjes erop.

•  Leg het zakje glazuur in een kom met heet 
water tot deze goed vloeibaar is. 
Kneed even goed door, open dan het zakje  
en giet het glazuur in een schaaltje.

•  Roer een aantal druppels rode en gele  
kleurstof door het glazuur totdat je een 
mooie diep oranje kleur hebt.

•  Bestrijk iedere tompouce met een flinke  
laag van het oranje glazuur.

KLAAR OM VORSTELIJK TE SERVEREN!

BRON: BAKKEN.NL/RECEPT/ORANJE-TOMPOUCE
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DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE
De hoogste Nederlandse onderscheiding voor dapperheid.

 
Militairen die heel dapper zijn en bijzondere dingen hebben gedaan in oorlogssituaties kunnen be-

noemd worden in de Militaire Willems-Orde. Ook burgers kunnen deze onderscheiding krijgen, maar 
dan moeten ze wel iets dappers hebben gedaan dat te maken heeft met de strijd.

RIDDER GROOTKRUIS           COMMANDEUR         RIDDER 3e KLASSE        RIDDER 4e KLASSE

BRON: LINTJES.NL/SPREEKBEURT/SOORTEN-LINTJES

KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDINGEN



DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De hoogste onderscheiding voor verdienste aan de Nederlandse samenleving.

 
De Orde van Oranje-Nassau werd in 1892 ingesteld. Om een onderscheiding te kunnen krijgen in de Orde van  

Oranje-Nassau moet je je bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Bij de Orde van Oranje- 
Nassau horen zes soorten onderscheidingen. Je kunt ook zeggen dat de Orde van Oranje-Nassau zes graden heeft.

DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW
De hoogste onderscheiding voor bijzondere prestaties, talent of uitzonderlijke verdiensten voor Nederland.

 
Bij de Orde van de Nederlandse Leeuw horen drie soorten onderscheidingen, 
ook wel graden genoemd. Bij iedereonderscheiding hoort een aparte medaille.

RIDDER GROOTKRUIS              COMMANDEUR                RIDDER

RIDDER GROOTKRUIS           GROOTOFFICIER            COMMANDEUR    OFFICIER         RIDDER      LID



Om iedereen de mogelijkheid te bieden Koningsdag toch 
te kunnen vieren dit jaar wordt het Kingsday VR Festival 
gehouden. Dit unieke live-evenement vindt op 27 april a.s. 
van 20.00 tot 23.00 uur plaats op de Dam in Amsterdam, 
in virtual reality. Optredens van Kwambo, Vangrail en een 
bijzondere mystery guest zijn tot nu toe bevestigd. 
Ook kunnen bezoekers Koning Willem-Alexander virtueel 
feliciteren met zijn verjaardag. Opmerkelijk: wereldwijd 
vond nog nooit eerder een VR-festival plaats. 

Alle opbrengsten worden gedoneerd aan de Voedselbank.

EEN FESTIVAL VOOR HET GOEDE DOEL 
MET KONINGSDAG: IN VIRTUAL REALITY

BRON: EMERCE.NL/WIRE/FESTIVAL-GOEDE-DOEL-KONINGSDAG-VIRTUAL-REALITY
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THUIS FEESTEN = 
538 KONINGSDAG 2020!

Het nieuwe, gratis en corona-proof Oranjefeest volg je 
maandag 27 april live vanaf 15:00 uur op Radio 538, 
TV 538, YouTube, de 538-app of hier op 538.nl! 
Vanuit je eigen huis, tuin of balkon kan je genieten van op-
tredens van nationale én internationale artiesten! 
De complete line-up wordt binnenkort bekendgemaakt, 
maar 538-dj Tiësto, Duncan Laurence, Davina Michelle, 
DI-RECT, 538-dj’s Lucas & Steve én internethit Orgel Joke 
zijn er sowieso bij!

ORANJEKATER KONINGSDAG 2020 LIVE STREAM

Ook in tijden van crisis houden we de moed erin. 
Oranjekade festival kan helaas niet door gaan, en dat is 
balen maar heel begrijpelijk. Gelukkig hebben we een 
oplossing om toch een beetje samen te zijn op onze 
nationale feestdag. Met de Oranjekater live stream 
proosten wij samen vanuit huis op Koningsdag! 
We brengen het oranje gevoel rechtstreeks bij jou 
de huiskamer in.

BRON: 538.NL/KONINGSDAG/THUIS-FEESTEN-IS-538-KONINGSDAG-2020

BRON: FACEBOOK.COM/EVENTS/522784965067952/
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DOE MIJ MAAR EEN 
GLAASJE ORANJE!

PRINCESSE 
BIER

ORANJE
BITTER

KONINGSDAG MAGAZINE



PRINCESSE 
BIER
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BENODIGDHEDEN
• 8 biologische sinaasappelen
• 450 gram suiker
• 1 liter pure alcohol (96%)
• 1,2 liter water
• Bak of pot met luchtdichte sluiting
• Een fijne zeef

GEEN LIMON MAAR...
ORANCELLO
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VOORBEREIDEN
•  Giet de alcohol in een ruime plastic bak of glazen pot 

(die je kunt afdekken met een deksel).
•  De sinaasappelen heel dun schillen, zo min mogelijk  

wit meenemen en de schillen bij de alcohol doen.  
Je kunt er desgewenst een half vanillestokje bij doen.

•  De deksel er meteen op doen, de bak moet luchtdicht 
zijn, want alcohol verdampt snel.

•  Laat dit mengsel een week staan.

MIXEN
•  Zet daarna 1,2 liter water op met de suiker.
•  Laat het ongeveer 15 minuten zachtjes koken totdat  

de suiker helemaal is oplost.
•  De suikerstroop af laten koelen en bij de schillen gieten.
•  De schillen uit de orancello halen door de massa door 

een fijne zeef te laten lopen.

VRIEZEN
Het troebele zachtoranje drankje in flessen gieten  
en in het vriesvak leggen: ijskoud is je zelfgemaakte  
orancello het lekkerst.

EN NU... GENIETEN!



ARMBANDJES
VAN STRIJKKRALEN

STRIJKKRALEN 
KROONSPELDJE

WC-ROL KONINGSPAAR

KONINGSDAG MAGAZINE

KNUTSELEN MET DE KIDS!

KONINKLIJKE SLINGERS



HOLLANDSE TULPEN

NEDERLANDSE VLAG
VAN IJSSTOKJES

ORANJE LEEUW

DE KROON VAN WILLEM

ESENS DESIGN

BRON EN UITLEG: LADYLEMONADE.NL/KNUTSELEN-KONINGSDAG/
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KLEUREN! 
ZIE JIJ AL 
WAT HET 
WORDT?



ORANJE 
BORRELHAPJES
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INGREDIËNTEN
1 emmer snackpaprika’s 10 stuks • 300 gr
rundergehakt • 1 uitje • 1 teen knoflook
• 1 eetlepel tomatenpuree • 50 ml water
• Snuf paprikapoeder • Snuf komijn • Snuf 
oregano • peper en zout • Handje geraspte 
kaas • 125 ml zure room • 10 zwarte olijven  
• Paar plakjes jalapeño pepers • Optioneel: 
verse koriander of peterselie

BEREIDEN
Verwarm de oven op 200 graden. 
Snipper de ui en knoflook en fruit deze aan 
in een pan. Voeg het gehakt toe en bak rul. 
Kruid het vlees met de kruiden. 
Roer de tomatenpuree er door en het water.  

Laat dit 10 minuutjes pruttelen. Snijd de 
snackpaprika’s door de lengte doormidden, 
verwijder eventuele pitjes en leg ze op een  
bakplaat (of ovenschaal). 

Vul ze met het gehaktmengsel en beleg  
met een paar plakjes olijf en jalapeño en 
bestrooi met wat kaas. Zet ze 10 minuten  
in de oven tot de kaas gesmolten is. 
Serveer ze met wat zure room en 
peterselie of koriander.

Tip: in plaats van alle ‘losse’ kruiden kun 
je ook een taco kruidenmix gebruiken.

SNACKPAPRIKA’S
MET TACO VULLING

BRON: LEUKERECEPTEN.NL/RECEPTEN/SNACKPAPRIKAS-MET-TACO-VULLING



INGREDIËNTEN
3 velletjes bladerdeeg • 12 kleine abrikoosjes 
op sap • 1 ei • 150 ml melk • 10 gr custard-
poeder • 1 eetl suiker • poedersuiker

BEREIDEN
Laat de velletjes bladerdeeg ontdooien, 
verwarm de oven op 200 graden en laat de 
abrikoosjes uitlekken. Snijd de velletjes in 
vieren zodat je in totaal 12 kleine vierkantjes 
hebt. Roer de custardpoeder met 2 eetl melk 
en 1 eetl suiker tot een papje. Verwarm de 
rest van de melk in een pannetje en giet het 
custardpapje er bij. Verwarm al roerend met 
een garde door. Als de custard pudding 
genoeg is ingedikt zet je het vuur uit.

Halveer de abrikoosjes. Schep een beetje 
van de pudding in het midden van de plak-
jes bladerdeeg en leg er een halve abrikoos 
op met de bolle kant naar boven. Vouw de 
hoekjes naar boven en vouw ze een beetje 
over de abrikoos. Knijp de punten een beetje 
tegenelkaar zodat het bladerdeeg goed
omhoog blijft staan. Klop het eitje los en 
bestrijk de bladerdeeghapjes aan de boven-
zijde. 

Bekleed een bakplaat met bakpapier en zet 
de hapjes ongeveer 20 minuten in de oven. 
Laat ze daarna afkoelen en bestrooi met 
poedersuiker.

ORANJE KROONTJES
MET ABRIKOOSJES

BRON: LEUKERECEPTEN.NL/RECEPTEN/ORANJE-KROONTJES-MET-PERZIK/
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INGREDIËNTEN
• 300 gr geraspte belegen kaas
• 2 eitjes
• 1 theel bakpoeder
• 25 gr bloem om te bestuiven
• Zonnebloem olie om te frituren

BEREIDEN
Klop de eieren met het bakpoeder los met 
een vork of garde. Voeg de kaas toe en meng 
alles goed door elkaar. Doe de bloem erbij 
zodat er een stevig mengsel ontstaat. Doe 
wat bloem op je handen en een bordje en 
maak balletjes van het kaasmengsel.

Mocht er mengsel nog erg nat zijn dan kun je
nog wat extra bloem toevoegen maar maak 
het mengsel niet te droog. Verhit de olie in 
een frituur pan of pan met dikke bodem. Bak 
de balletjes in porties in ca 4 minuten goud-
bruin. Laat ze uitlekken en serveer ze warm.

ORANJE
KAASBALLETJES

BRON: LEUKERECEPTEN.NL/RECEPTEN/ORANJE-KAASBALLETJES/
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ORANJE 
COCKTAILS

MIMOSA

KONINGSDAG MAGAZINE

INGREDIËNTEN
160 ml mousserende wijn (Champagne, 
cava of prosecco) • 60 ml vers sinaas-
appelsap • 5 ml Cointreau
 
BEREIDEN
1. Schenk het sinaasappelsap in een  
 champagneflûte.
2. Vul langzaam aan met Champagne  
 zodat het niet overstroomt.
3. Roer de cocktail voorzichtig door.
4. Schenk de Cointreau er als laatste  
 voorzichtig bovenop.
5. Garneer met de sinaasappelzest.

NOTE:
Ook lekker zonder Cointreau!

BRON: GALL.NL/ONTDEK/COCKTAILS/MIMOSA/



DE JUISTE DRANK NIET IN HUIS? GEEN PROBLEEM!  
KLIK HIER EN MAAK JOUW EIGEN COCKTAIL!  

Geef aan welke dranken je in huis hebt, druk op MAKE ME A COCKTAIL  
en zie daar: de cocktailrecepten van de dranken die jij in huis hebt!

AMARETTO
SOUR

ESENS DESIGN

BRON: GALL.NL/ONTDEK/COCKTAILS/AMARETTO-SOUR/

INGREDIËNTEN
50 ml Disaronno (amaretto) • 40 ml  
vers citroensap • 20 ml Monin suiker- 
siroop • Dash Angostura bitters • 1 eiwit 
• Sinaasappel schil
 
BEREIDEN
1. Vul een shaker met 50 ml Disaronno,  
 40 ml vers citroensap, 20 ml Monin 
 suikersiroop, 1 scheutje Angostura 
 bitters en het  eiwit van een vers ei.
2. Shake, voeg vervolgens ijsblokjes toe  
 en shake opnieuw totdat de shaker  
 goed koud aanvoelt.
3. Schenk uit en zeef in een rocks glas  
 gevuld met ijsblokjes.
4. Garneer tenslotte met een dun 
 gesneden schilletje sinaasappel.



 OUD HOLLANDSCHE
SPELLEN
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Teken een grote ezel (zonder staart) op een 
stuk karton, doek of zacht bord. De eerste 
speler krijgt een blinddoek om en een  
‘prikvoorwerp’ met daaraan draadjes of  
iets anders (het moet de staart van de ezel 
voorstellen). De eerste speler probeert nu 
om geblinddoekt de staart van de ezel op  
de juiste plek te prikken. Teken een cirkel of
markeerteken waar de staart in de ezel  
geprikt is. Na de eerste speler volgen de  
andere spelers. De speler die het dichtst  
bij de plek van de staart heeft geprikt is  
de winnaar.

Verdeel de groep met kinderen in twee  
groepen. Zet een parcours uit, bijvoorbeeld 
met pionnen waar de kinderen omheen  
moeten springen.  Stel de groepen in rijen op 
geef het eerste kind van iedere rij een grote 
jutenzak. Hier moeten zij in gaan staan en al 
springend het parcours afleggen.

Omvallen betekent puntenverlies of opnieuw
beginnen. Het parcours wordt afgewerkt  
in estafettevorm, de groep kinderen die  
het snelst het parcours hebben afgelegd 
hebben gewonnen.

EZELTJE PRIK ZAKLOPEN

Mobieltjes, ipads en online spellen aan de kant, want met deze  
Oud Hollandsche spellen maak je jouw Koningsdag ouderwets gezellig!

ESENS DESIGN
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 OUD HOLLANDSCHE
SPELLEN

Bind bij ieder kind of bij kinderen om de 
beurt een touw (niet te lang) om de middel 
met daaraan een spijker. Zet nu een lege fles 
(colafles of iets lastiger: een bierflesje) op 
de grond. De kinderen moeten proberen om 
de spijker in de fles ‘te poepen’. Het kind dat 
het snelste is heeft gewonnen. Ook kun je 
een tijdlimiet opgeven; bijvoorbeeld door te 
zeggen: ‘Wie de spijker het vaakst in de
fles krijgt in 3 minuten heeft gewonnen’.

Haal de oude sjoelbak maar uit de kast of 
leen ‘em bij opa en oma. Zorg ervoor dat de 
puntentelling van de vakken goed zichtbaar 
zijn en laat de kinderen om de beurt met 
de brikken sjoelen. Het kind met de meeste 
punten heeft gewonnen. Je kunt het sjoelen 
herhalen en de punten bij elkaar op tellen. 
Het is ook leuk om in het midden van de
sjoelbak een springveer te plaatsen met 
daarop een negerzoen. Degene die de 
springveer raakt laat de negerzoen vliegen 
en mag deze opeten.

SPIJKER POEPEN SJOELEN



ESENS DESIGN

 OUD HOLLANDSCHE
SPELLEN

SNOEPHAPPEN BLIKGOOIEN

Neem een grote bak met water en leg onder-
in de bak snoepjes. Het moeten snoepjes 
zijn die tegen water kunnen. Blinddoek de 
kinderen en laat ze om de beurt (of wed-
strijdje tegen elkaar) snoepjes uit de bak met 
water ‘vissen’. Ze moeten dus onderwater 
met hun hoofd en proberen de snoepjes  
met hun mond te pakken te krijgen.  
 
Een leuke variatie op dit spel is in plaats  
van water vla of iets anders te nemen.

Stel een stapel blikken op, op een tafel 
bijvoorbeeld. Bouw ze als een toren 
4-3-2-1 op. Laat de kinderen om de beurt 
met een balletje of pittenzakjes gooien 
vanaf een bepaalde afstand. Je kunt de
kinderen ook meerdere keren laten gooien. 

Het kind dat de meeste blikken om kan 
gooien is de winnaar.



WIJ WENSEN 
JE EEN 

GEWELDIGE, 
LIEFDEVOLLE 
EN GEZONDE 
KONINGSDAG 

TOE!

#0P1,5METER 
#WIJHOUDENVANORANJE
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