
Koningsdag 2018               

 
Vrijdag 27 april is koning Willem Alexander weer jarig! Dat is een prima reden om Koningsdag uitbundig te 
vieren met alle kinderen, hun ouders en overige belangstellenden. 
 
Om 10.00 uur starten we weer met de versierde optocht vanaf het schoolplein van de Gravin van 
Rechterenschool naar ontmoetingscentrum De Schuur.  
De route van de fietstocht is als volgt: 

• Rechtsaf naar de Spitsestraat, 

• Links de Spitsestraat in, 

• Links de Kampstraat in, 

• Links de Burg. Hillenaarstraat in, 

• Aan het einde rechts af de v/d Capellenstraat in, 

• Dan rechts af de Elzepas in, 

• Voor het speeltuintje links af de Laagkamp in, 

• Einde links de v/d Capellenstraat in,  

• Einde rechts af de Kerkstraat in naar “De Schuur”. 
 

Versier allemaal je fiets of kruiwagen zo mooi mogelijk, want ook dit jaar zijn er prijsjes te winnen. 
Het zou leuk zijn als er aan de kant mensen staan te kijken. Ook willen wij vragen of de mensen die aan de 
route wonen hun auto aan de kant kunnen zetten, zodat de kinderen er veilig langs kunnen fietsen. 
 
Bij “Ontmoetingscentrum De Schuur” houden we een kruiwagenrace voor jong en oud in verschillende 
categorieën. Je mag je eigen kruiwagen versieren en meenemen, maar natuurlijk zorgen wij er ook voor dat 
er voldoende kruiwagens aanwezig zijn. Als je wilt mag je zelf met je kruiwagen “racen”, maar je kunt je ook 
laten rijden. Papa’s, mama’s en overige belangstellende kunnen natuurlijk ook mee doen. Voor de 
allerkleinste hebben we natuurlijk een aangepast parcours. 
  
Ook dit jaar willen we van 12.00 tot 13.30 uur een kindervrijmarkt houden. Speelgoed waar je niet meer 
mee speelt, maar nog wel heel is kun je dan verkopen op een kleed op de markt. Je kunt jezelf nog opgeven 
tot donderdag 19 april via ridi26@konmail.nl . Vraag een vriend, vriendin, broer of zus om samen met je een 
kleedje te bemannen, zodat je nog mee kunt doen met de overige activiteiten. 
 
Er wordt voor wat te eten en drinken voor de kinderen gezorgd. Ouders en overige belangstellenden kunnen 
voor een klein bedrag mee eten.    
 
Bij slecht weer zullen de activiteiten binnen plaats vinden.  
 
Vind je een kruiwagenrace nog een beetje spannend en heb je geen speelgoed om te verkopen? Geeft niets. 
Er zijn nog genoeg andere activiteiten om aan mee te doen.  
 
Tot ziens op vrijdag 27 april! 
 
Het Oranjecomité : Judith, Chantal en Dianne 
 
Deelname aan de Koningsdag is op eigen risico. Het Oranje comité kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor evt. opgelopen schade. 
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