
2021 op 27 april

Jongens en meisjes van alle basisscholen van Lekkerkerk, helaas is het 
voor de Oranjevereniging ”Oranje Nassau” Lekkerkerk ook dit jaar niet 
mogelijk om een mooi feest te organiseren op het plein achter het 
gemeentekantoor. Het is niet anders.
Oranjevereniging “Oranje Nassau” Lekkerkerk wil dit niet zomaar 
voorbij laten gaan en vindt het geweldig als jullie samen thuis met elkaar of 
met vrienden proberen een feestje te bouwen. Een Koningsfeestje.

In dit rugtasje geven wij een aantal suggesties en benodigdheden om hier 
een fijne dag van te maken.

Sommige spellen kunnen wij natuurlijk niet meegeven maar met een klein 
beetje creativiteit van jullie zelf, gaat het zéker lukken. 

Voor een aantal spellen kun je ook nog een prijs winnen, welke dit zijn 
staat bij de spellen genoemd. Om een kans te maken op een prijs, maak je 
een foto van het resultaat, stuur deze op en dan wordt jouw creativiteit 

door een deskundige jury beoordeeld.

 
Whatsapp dit naar 06 20 56 97 12 of mail het naar 

deelnemer@ov-oranjenassau.nl.
Doe dit wel vóór woensdag 5 mei 2021!

 op KONINGSDAG
Kinderspelen bij je thuisKinderspelen bij je thuis

 op KONINGSDAG



Spelletjes
1. Spijkerpoepen
Hiervoor heb je de spijker nodig. Je bindt een stuk touw aan de spijker en 
knoopt dit om je middel met de spijker aan je rugzijde. Probeer dan deze in 
een fles te laten zakken.

2. Kleurplaat
Deze plaat kun je gewoon gezellig inkleuren. Maak hiervan een foto en 
stuur deze op, misschien maak je kans op een prijs.

3. Kroon maken
Maak zelf een leuke kroon, alle ideeën zijn welkom en als je hiervan een 
foto maakt en opstuurt maak je kans op een prijs.

4. Ballonnen
Deze kun je half opblazen en erop springen. Wie de eerste laat klappen.

5. Scheidsrechtersfluitje
Op Koningsdag gaat om 09:55 uur de kerkklok luiden. Als de kerkklokken 
gestopt zijn, allemaal naar buiten om het Wilhelmus te zingen en jullie 
fluiten hierbij zo hard als kan op de maat van het Wilhelmus. Als je de tekst 
niet meer weet kun je deze vinden op onze website.

IN JULLIE RUGZAKJE ZIT:

6. Geluidenspel
Dit is altijd leuk om te doen. Jij wordt geblinddoekt en iemand maakt een 
geluid dat jij moet raden. Bijvoorbeeld met een lepeltje in een glas roeren, 
een appel schillen, kraanwater in een glas laten lopen. En zo zijn er 
duizend en één mogelijkheden.

7. Straattekenen
Leuk om zelf of met je vriendje of vriendinnetje een straattekening te 
maken met als thema koninklijk. Maak hiervan een foto en stuur deze op. 
Misschien lukt het om een prijs in de wacht te slepen.

8. Happy stones
Zoek een leuke steen (geen trottoirtegel) en beschilder deze met als thema 
oranje of koninklijk. En natuurlijk is er een prijs voor de mooiste, hiervoor 
moet je wel een foto sturen.

9. Koekhappen
Steek het stuk lint uit de rugzak door de koek en bind de uiteinden van het 
lint aan twee stoelen en probeer geblinddoekt de koek eraf te happen.

10. Activiteiten waar je ook aan mee kunt doen, kijk hiervoor op de 
flyer in de rugzak. 

• Een spijker
• Een plakje koek
• Een scheidsrechtersfluitje
• Een kleurplaat
• Een pakje drinken
• Een zakje chips 
• Een mandarijn
• Een lint
• Ballonnen  
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Whatsapp je creatie of oplossing naar 06 20 56 97 12 of mail dit 
naar deelnemer@ov-oranjenassau.nl
Doe dit vóór 5 mei 2021.
Als je een prijs wint dan mag je je creatie een week laten zien in de etalage 
van WMW Huisraadplein.



               


