
 

 

KONINGSDAG 2021 EN CORONA 

Beste buurtgeno(o)t(e), 

Plannen  

Inmiddels hebt u kennis kunnen nemen van de plannen van het Bos en Vaart Oranjecomité voor 
Koningsdag 2021. Die plannen komen erop neer dat we bewoners ondersteunen bij het organiseren 
van activiteiten in de eigen straat en dat het Oranjecomité met enkele hooggeplaatste gasten een 
bezoek brengt aan alle straten van de wijk. We ontvangen ontzettend veel enthousiaste reacties, 
maar ook vragen in verband met de naleving van de coronabeperkingen. Voor de Wijkraad en het 
Oranjecomité staat voorop dat bij het plaatsvinden van alle activiteiten op en rondom Koningsdag de 
geldende coronamaatregelen in acht genomen moeten worden. Lees hieronder hoe we dat doel 
willen bereiken en wat u kunt doen om daarbij te helpen.    

Voorbereiding 

Op de avond voorafgaand aan Koningsdag coördineren de Koningsdagstraatcoördinator(en) de 
versiering van hun eigen straat met de materialen uit het Koningsdagstraatpakket. Alle betrokkenen 
zijn zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de 1,5 meter-regel.  

Beperkingen op Koningsdag 

Om groepsvorming op Koningsdag te voorkomen zal het Oranjecomité gedurende de dag in 
beweging blijven. Alleen kinderen die naar de basisschool gaan mogen (met toestemming en op 
verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers) met het comité meelopen. Daarnaast vragen we 
alle bewoners de volgende beperkingen in acht te nemen. 

- De leden van elk huishouden (met uitzondering van kinderen die naar de basisschool gaan) 
blijven in de voortuin of op het balkon van of de stoep voor de eigen woning staan. 

- Er vindt geen vrijmarkt plaats en er worden geen dranken en etenswaren aangeboden. 

- Bij de straatbingo worden de cijfers omgeroepen met een microfoon of megafoon en de 
bingokaarten worden van tevoren bij de deelnemende huishoudens bezorgd. 

- De spelletjes voor de kinderen worden zo georganiseerd dat de begeleiders voldoende 
onderlinge afstand kunnen houden. 

- Het Oranjecomité kan aanwijzingen geven met het oog op de naleving van coronamaatregelen. 

Loterij 

Op Koningsdag zelf zullen geen prijzen worden overhandigd. Wel zullen de winnaars van de Bos en 
Vaart Koningsdagloterij bekend worden gemaakt (door middel van een schriftelijke aankondiging). 

Na afloop 

Aan het einde van de dag coördineren de Koningsdagstraatcoördinatoren voor hun eigen straat de 
verwijdering van de versiering en afval. Alle betrokkenen zijn opnieuw zelf verantwoordelijk voor de 
inachtneming van de 1,5 meter-regel.  

Vragen 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te 
nemen met de Koningsdagstraatcoördinator voor uw straat. 

We rekenen op uw medewerking om van Koningsdag 2021 op verantwoorde wijze een mooi feest te 
maken! 

Met feestelijke Oranjegroet! 

Bos en Vaart Oranjecomité 

Robert Steeg, Arthur van den Boorn, Selma Koedijk, Claire Lutje Schipholt, René Huurdeman, 
Laurens Kelterman, Suzanne Wisse en Martine Lambrechtsen 


