
Beste jongens en meisjes,

Hoera! Op 27 april is onze koning 

Willem-Alexander jarig en heel 

Nederland viert feest. Normaal doen 

we dat zoveel mogelijk buiten en met 

elkaar, ook in Delft. Iedereen geniet 

van oranje tompoucen, muziek, de 

kleedjesmarkt, ontmoetingen met de 

mensen in de stad en van jullie 

creativiteit en muzikaliteit op 

Koningsdag.

Delft kleurt Koningsdag
Dit jaar is het net als vorig jaar anders. Door het coronavirus 

kunnen we helaas Koningsdag niet met z’n allen vieren. Dat is 

wel jammer. Daarom vieren we Koningsdag thuis. Maar we 

willen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom is er 

dit doe-blad waarmee je van alles te weten komt over de 

band tussen Delft en ons Koningshuis. Op dit doe-blad vind je 

een aantal leuke weetjes en puzzels over onze Vader des 

Vaderlands: Prins Willem van Oranje.

Kleurplaat of tekening
En… we hebben jullie ook nodig. Willen jullie meehelpen om 

Delft op Koningsdag gezellig in te kleuren? Dat zou heel leuk 

zijn. Je kleurplaat of  tekening hang je dan voor je raam. En je 

zet deze, eventueel met hulp van je vader, moeder, juf  of 

meester, op social media. Zet daar dan wel de hashtag 

#DelftkleurtKoningsdag bij. Dan wordt Delft dankzij jullie 

toch nog gezellig!

Museum Prinsenhof Delft
Heel veel plezier met dit pakket dat we samen met Museum 

Prinsenhof Delft hebben gemaakt. Ben je al eens in dit museum 

geweest? Als we weer naar musea mogen dan moet je zeker 

een keertje gaan. Het museum is namelijk het oude woonhuis 

van Willem van Oranje. Hij woonde dus gewoon in Delft!

We wensen jullie allemaal een gezellige Koningsdag.

Een groet van de gemeente Delft

Woordzoeker Willem van Oranje

Zoek alle woorden in de woordzoeker. Als je alle woorden 

gevonden hebt, houd je een aantal letters over. Schrijf  deze 

achter elkaar op. Streep dan de volgende letters door: B, F, 

M, K, Z. De overgebleven letters vormen een zin.

Delft viert

Coronaproof

WILLEM  
KAREL V  
CHARLOTTE 
ELISABETH 
HENDRIK
PIETER VAN FOREEST
JONKVROUW 
DELFT
NON

BALTHASAR 
ALVA
LOUISE
JAN 
LODEWIJK 
BURGEMEESTER 
ROMBOUT 
KOK 
KLOOSTER 

PRINSENHOF 
FILIPS 
ANNA
JULIANA  
ADOLF
MUSIUS   
ISABELLA
DIENSTMEISJE
HELLEBAARDIER

Antwoord: ……………………………………….…………

Op vertoon van het antwoord ontvang je bij een bezoek aan 

Museum Prinsenhof  Delft GRATIS een Familiespeurwaaier! 

Ontdek samen met je (groot)ouders, broers, zussen, vrienden 

of  vriendinnen de geheimen en verhalen van het museum.

©
 R

V
D

 /
 W

es
le

y 
de

 W
it



Bij veel sportwedstrijden wordt het Wilhelmus, het 

Nederlandse volkslied, gezongen. Lang niet alle 

sporters kunnen het uit volle borst meezingen. Jij wel? 

Kun jij het Wilhelmus afmaken?

Wilhelmus ...........................................................................

ben ik van.................................................................. bloed

den .......................................................................getrouwe

blijf  ik tot in den dood

Een Prinse van....................................................................

ben ik vrij onverveerd (= niet bang)

den ............................................................. van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

Museum Prinsenhof  Delft is het 
oude woonhuis van de Vader  
des Vaderlands, Prins Willem van  
Oranje. Vandaar de naam  
Prinsen hof. En daarom wordt Delft 
ook wel de Prinsenstad genoemd. 
In het museum kun je van alles over 
Willem van Oranje ontdekken. 
Maar wat weet jij al over deze Prins?

Museum Prinsenhof Delft  

…Willem op zijn elfde een kasteel in Breda en een 
gebied in Frankrijk met de naam ‘Orange’ erft van 
zijn neef René de Chalon? Orange bestaat nog steeds. 

 Je kunt er zelfs op vakantie gaan.

Het Franse woord ‘ORANGE' betekent:

 .......................................................………………………

Waar ken je dat van? 

.......................................................…………………….....

…het gebied Orange vroeger een prinsdom was?  
Als baas van dit prinsdom mocht je je Prins noemen.  

Daarom mocht Willem zich Prins van Oranje noemen.  

In de Nederlanden (Nederland heette vroeger de  

Nederlanden) hadden we namelijk nog geen eigen Koning  

of  Koningin en dus ook geen Prinsen en Prinsessen.

…Willem op 24 april 1533 in Duitsland geboren 
is op Slot Dillenburg in het graafschap Nassau?  
Hij wordt ook wel ‘Wilhelmus van Nassau’ genoemd. 

Wist je dat…

Onze nationale kleur hebben we dus te danken aan Willem 

van Oranje!

Wilhelmus
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…in de tijd van Willem van Oranje 
er een oorlog was in de Nederlan-
den? Deze oorlog wordt ook wel de 

Tachtigjarige Oorlog of  de Opstand 

genoemd. En Willem was de aanvoerder 

van de Opstand.

…Willem van Oranje vocht voor 
gewetensvrijheid? Hij vindt namelijk 

dat mensen vrij moeten zijn om zelf  te 

bepalen wat ze geloven en denken.

…Willem in Delft ging wonen 
omdat hij dacht dat het hier in de 
oorlog wel veilig was? Delft was 

namelijk een stad met stadsmuren en een 

gracht waardoor je goed beschermd was 

tegen de vijand. Maar niets is minder 

waar…

Wat is de naam van de 
moordenaar van Willem van 
Oranje?

.......................................................……

.......................................................……

…in de Nieuwe Kerk in Delft het 
grafmonument van Willem van 
Oranje te zien is?

…Willem van Oranje maar 1,55 
meter lang was? Ondanks zijn lengte is 

hij voor veel Nederlanders nog steeds 

een groots persoon uit de geschiedenis. 

Wil je meer weten over 
Willem van Oranje? Kom 
dan een keertje langs in 
Museum Prinsenhof Delft. 
Of ga lekker thuis aan de 
slag en kijk op de website 
van het museum voor 
knutsel-activiteiten:  
www.prinsenhof-delft.nl 

…Willem vier keer getrouwd is geweest? Zijn eerste 

vrouw was Anna van Egmont. Daarna trouwde hij met Anna 

van Saksen. Met zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon en 

later ook met zijn vierde vrouw, Louise de Coligny, heeft hij in 

Delft gewoond.

In Delft zijn er enkele straten naar Willem en 

zijn vrouwen vernoemd. Weet jij welke straten 

we in Delft kunnen vinden?

• Willem de Zwijgerstraat

• Anna van Egmontlaan

• Anna van Saksenweg

• Charlotte de Bourbonstraat

• De Colignystraat

Wist je dat…

Wist je dat…

Anna van Egmont

Kogelgaten in de muur

Willem van Oranje

Kogelga
ten

in de m
uur

…Willem van Oranje op 10 juli 
1584 in Delft is vermoord?  
De kogelgaten zitten nog steeds in de 

muur en zijn te zien in het museum.

Straatnamen
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WILLEM DE  
ZWIJGERSTRAAT



Teken en kleur hier jouw
 koningsdag!
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