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Eindhoven kleurt Oranje
We gaan KennisMaken. Met Eindhoven, de stad die letterlijk kennis blijft maken, en
met de initiatieven rondom Koningsdag. Voor dat laatste hebben we deze nieuwsbrief
bedacht. We willen ‘m elke week laten verschijnen tussen nu en 27 april. Het
belangrijkste doel is om elkaar bij te praten over alle ontwikkelingen achter de
schermen. Want dat er al heel veel organisaties bezig zijn met de voorbereidingen op
Koningsdag, dat weten we inmiddels wel. Maar wat ze precies aan het doen zijn, dat
nog niet. De komende weken zullen we dus proberen jullie elke donderdag even bij te
praten over de laatste nieuwtjes uit de kokers van de organisatoren.

Om er zeker van te zijn dat we iedereen daarvan kunnen bereiken, is het fijn als je de
nieuwsbrief kunt delen met jullie achterban. Zelf iets bijdragen aan de volgende
nieuwsbrief? Mail je tekst of foto dan naar h.gijbels@innovationorigins.com.

Nominaties stromen binnen voor Koning voor 1 dag

De website van Koning voor 1 dag stroomt vol met vrolijke nominaties. Zo is koningin
Marion de liefste juf volgens haar leerlingen. En zou koningin Saida wel voor de hele
wijk willen koken. Nomineren kan nog tot 3 april!

Iedereen in Eindhoven mag een bijzondere buurtgenoot nomineren. Het nomineren
gaat online: via Facebook en Instagram instagram. Maar in een groot aantal wijken
gaan “De Hartendames” ook live de straat op om nominaties op te halen. Ze spreken
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mensen aan en zetten ze koninklijk op de foto. Zo bereiken we ook mensen die wat
minder handig zijn met social media. Inmiddels zijn we al in tien buurten langs
geweest en staan er nog twintig op de planning.

Online Buurten Battle
Alle nominaties staan op Koningvoor1dag.nl. Een jury wijst in iedere buurt van
Eindhoven een koning van de buurt aan. De koningen van de buurt gaan online de
strijd met elkaar aan tijdens de Buurten Battle. Een leuke en spannende quiz waarbij
we jullie kennis van Eindhoven en het koningschap testen. Studenten van het Summa
College helpen de wat minder digitaal vaardige koningen op weg.

Grote finale op koningsdag
In de halve finale strijden de 17 wijken tegen elkaar en op Koningsdag is de grote
finale. Dan strijden de overgebleven koningen uit de stadsdelen tegen elkaar. Wie
gaat er winnen? Wordt het de koning van Strijp of de koning van Stratum? Of
misschien wel Woensel of nog een ander stadsdeel... We gaan het zien!

Stichting Oranje Comité Eindhoven: Koningsdag van Boven

Samen kleuren we Eindhoven oranje! Iedereen wordt opgeroepen om hun tuin,
balkon en huis te versieren. Door Stichting Oranje Comité Eindhoven wordt in
samenwerking met het project ‘Koning voor 1 dag’, de straat en het huis van ‘de
koning van de buurt’ versierd.

Tijdens koningsdag zal er een drone overvliegen om beelden te maken van de
versierde straten onder het motto Koningsdag van boven. We vragen dus ook
iedereen in Eindhoven om hun eigen huis te versieren zodat heel Eindhoven oranje
kleurt. Deze dronebeelden zullen zelfs in de koningsdag-uitzending van de NOS te
zien zijn!

Voedselbank
Namens Stichting Oranje Comité Eindhoven willen we ook de cliënten van de
Voedselbank in Eindhoven ondersteunen om ons oranje doel te realiseren en hiervoor
een versierpakket overhandigen om hun eigen huis/tuin/balkon te versieren. In het
pakket zit een Nederlands vlag, oranje en rood-wit-blauw gekleurde vlaggetjes, oranje
ballonnen en stoepkrijt om een leuk bericht voor de Koning op de stoep te schrijven.

EindjeMinecraft: zelf bouwen aan een Eindhoven in
Koningsdag-sferen

EindjeMinecraft bestaat sinds kerst 2020 en is net als een echte stad oneindig! We
werken nu aan een zo creatief mogelijke stad voor het bezoek van de Koninklijke
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familie op 27 april. Op Koningsdag hopen we dat ze zelf een kijkje nemen in
EindjeMinecraft en dan zijn er op de server ook allerlei extra’s in Koningsdag-sfeer.

Maar voor het zover is, moet er nog volop
gebouwd worden. Dat gebeurt samen met een
groep enthousiaste Eindhovense docenten. De
server EindjeMinecraft is zo ingericht dat deze
toegankelijk is voor spelers van de ‘reguliere’
game Minecraft: Java en Bedrock-editie. Het

handigste is daarom als kinderen met hun eigen Minecraft-account meedoen. Ze
kunnen dan zowel op school als thuis doorbouwen.

Bouwplekken
Er is geen limiet aan het aantal kinderen dat mee kan bouwen. Ze kunnen inloggen
op de server. De eerste stap is dan het aanvragen van je eigen huisadres als
bouwplek. Dit gebeurt via de docenten. Het toewijzen van deze plek duurt maximaal
24 uur. Zorg dus dat je hier rekening mee houdt in je eigen planning.

Grote gebieden of een speciale plek, zoals jullie school, claimen? Laat dan een
bericht achter op onze site.

EindjeMinecraft is een publieke server, iedereen kan erop spelen. Er zijn moderators
actief, maar zij zitten zelf allemaal op de middelbare school en zijn onder schooltijd
dus niet of minder actief. Kijk dus als docent altijd zelf mee in de chat.

Wat mogen leerlingen bouwen?
Leerlingen kunnen samen aan hun school bouwen, als deze onderdeel is van het
gebied van 7 x 7 kilometer Eindhoven waaruit EindjeMinecraft bestaat. Ze kunnen er
dan samen in bouwen, maar dan moeten ze goed afspreken wie welk stukje gaat
bouwen. Ze werken immers live in hetzelfde project.

Daarnaast kunnen kinderen hun eigen huis claimen en dat gaan bouwen. Dat mogen
ze dan helemaal naar eigen inzicht en fantasie doen, binnen de fatsoensnormen ☺.

Jouw wijk in de Picture komt nu echt in beeld!

Op vijf plaatsen in Eindhoven verschijnen “promotietriangels” om
aandacht te vragen voor de fotowedstrijd. De website is in de lucht
en fotografen kunnen zich vanaf deze week inschrijven. Het gaat
beginnen!

We hopen natuurlijk op heel veel inzendingen. De mooiste, meest
karakteristieke beelden van Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en
Woensel. De wedstrijd is open voor alle fotografen professioneel of

4

https://eindjeminecraft.nl/
https://eindjeminecraft.nl/
http://www.wijkindepicture.nl/


amateur, jong of oud. Zolang de inzending maar echt een beeld geeft van het
stadsdeel én de fotograaf ook echt uit dat stadsdeel komt.

Online aanmelden en inzenden
Inschrijven en inzenden van de foto kan via de website www.wijkindepicture.nl.
Behalve om wat persoonlijke gegevens vragen we ook om een korte beschrijving van
de foto als achtergrondinformatie. De foto kan direct worden meegezonden en wordt
dan gecontroleerd op technische specificaties. Zo weten we zeker dat alle foto’s ook
echt geschikt zijn voor de tentoonstelling. Uiteindelijk kiest een vakjury, samen met
een vertegenwoordiging uit de stadsdelen, de beste negen foto’s voor de expositie in
ieder stadsdeel.

Promotiemateriaal
Help mee om Jouw wijk in de Picture écht in de picture te krijgen. Via
www.wijkindepicture.nl/promotie download je eenvoudig promotiemateriaal.
Bovendien vind je op de website altijd het laatste nieuws.

Leve de Koning stories!

CultuurStation viert Koningsdag samen met de jeugd van Eindhoven, met een
superleuk en helemaal eigentijds project: Leve de Koning stories! Dit gebeurt in
samenwerking met Dynamo Jeugdwerk.
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We nodigen kinderen en jongeren uit (de regio) Eindhoven uit om een korte
videoboodschap voor onze koning te maken. Een filmpje waarin ze laten zien hoe ze
tegen een koning aankijken of waarin ze onze jarige Willem-Alexander gewoon
feliciteren. De filmpjes worden op Koningsdag vertoond op een speciale Eindhovense
Koningsdag website en staan een week lang op het YouTube-kanaal van
CultuurStation.

Instructies
We vragen jullie om via jullie kanalen en groepen onderstaande video te vertonen,
zodat de kinderen en jongeren enthousiast mee willen doen met het project Leve de
Koning stories! Er is een video voor kinderen tot 10 jaar en een voor de jeugd vanaf
10 jaar. Daarnaast vind je ook een instructiefilmpje waarin we precies uitleggen hoe je
zo'n story kunt maken met de app Vlog Now (VN). Heel makkelijk, op elke telefoon of
tablet.

De kinderen die meedoen, kunnen hun stories gewoon thuis opnemen. Nog leuker is
het wanneer dat op een plein of ontmoetingsplek gebeurt. Coronaproof uiteraard.
CultuurStation komt daarvoor graag met een mobiele studio naar de kinderen toe.

Wil je met kinderen en/of jongeren meedoen? Neem dan contact op met
martijn.van.de.kerkhof@cultuurstation.nl. Naar hem stuur je ook alle opgenomen
stories.

Filmpje voor kinderen tot 10 jaar: https://youtu.be/cyAeSsaile4

Filmpje jongeren vanaf 10 jaar: https://youtu.be/U60hPKAfegA

Tutorial VN: https://youtu.be/-HZetcsoVLk

Koningsdag Eindhoven

Zo, nu zijn we weer op de hoogte van alle voorbereidingen die de stad straks oranje
moeten laten kleuren. Maar voor het zover is, vergeet vooral ook niet de speciale
website www.koningsdageindhoven.nl te bezoeken met het thema ‘Koningsdag vier je
thuis’. Daar vind je meer informatie over de verschillende projecten en ook een lijst met
veelgestelde vragen (en antwoorden). Het is nu nog een eenvoudige website, maar hoe
dichter Koningsdag nadert, hoe meer er te beleven valt!
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