week 16 – 16 april 2018 – tekst niveau A

Nederland kleurt weer oranje
Vrijdag 27 april is het weer Koningsdag. Op deze dag
wordt in heel Nederland de verjaardag van koning
Willem-Alexander gevierd. Koningsdag is een
nationale feestdag.
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27 april
Koning Willem-Alexander
Koningsdag wordt elk jaar gevierd op 27 april. Dat is de
op Koningsdag vorig jaar
verjaardag van koning Willem-Alexander. Bijna alle mensen
zijn op deze dag vrij. Er is die dag van alles te doen. Op veel plaatsen is er bijvoorbeeld een
vrijmarkt. Op een vrijmarkt kun je spullen verkopen zonder vergunning. Ook zijn er festivals met
optredens van bekende artiesten. En vaak kun je deelnemen aan leuke spelletjes en activiteiten.
Oranje
Op Koningsdag hangen veel mensen de vlag uit. Vaak mét oranje wimpel. Op die dag zie je de
kleur oranje overal. Hoe komt dat eigenlijk? Willem-Alexander hoort bij het Huis Oranje-Nassau.
De kleur zit dus in de naam van de koninklijke familie. Daarom zie je op Koningsdag overal de
kleur oranje. En niet alleen op die dag! Denk bijvoorbeeld maar aan de shirts van het
Nederlands voetbalelftal en de supporters.
Bezoek van de koning
Op Koningsdag gaan koning Willem-Alexander en koningin Máxima het land in. Dit jaar gaan ze
naar Groningen. Daar nemen ze deel aan een aantal festiviteiten. Dat doen ze samen met
andere leden van de koninklijke familie. Het bezoek is rechtstreeks op tv te zien.
Koningsspelen
Ieder jaar wordt op de vrijdag voor Koningsdag een grote
sportdag gehouden: de Koningsspelen. Dit jaar zijn ze op
vrijdag 20 april. De Koningsspelen zijn bedacht toen
Willem-Alexander koning werd. Alle basisscholen kunnen
eraan meedoen. De koning geeft op 20 april het startsein
voor de Koningsspelen. Dat doet hij op een basisschool in
de plaats Twello in de provincie Gelderland. Het thema van
de Koningsspelen is dit jaar ‘Binnenstebuiten’. Daarmee
wil de organisatie extra aandacht vragen voor buiten spelen.
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De Koningsspelen:
een grote sportdag

Lintjesregen
Op de dag voor Koningsdag krijgen ongeveer 3 duizend Nederlanders een koninklijke
onderscheiding. Ze krijgen dan een lintje. Het zijn mensen die iets bijzonders hebben gedaan.
Zoals een sporter die een gouden medaille heeft gewonnen. Of iemand die veel voor andere
mensen doet. Omdat er op 26 april zoveel lintjes worden uitgereikt, heet deze uitreiking
‘lintjesregen’. Je mag niet zelf vragen of je een lintje krijgt. Iemand anders moet een lintje voor je
aanvragen. Ken jij iemand die een lintje heeft?
Bron: jeugdjournaal.nl, nos.nl, koningsdag.groningen.nl, wikipedia.nl. lintjes.nl

de vergunning = de toestemming om iets te doen
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