
  

 

 

 

 

KONINGSDAG  2016 
         Woensdag 27 april 

 

 

Aan de inwoners van Lamswaarde en omstreken. 
 

 

Op woensdag 27 april aanstaande vieren we Koningsdag. We gaan proberen daar een mooie dag van 

te maken. Daarom organiseren wij een aantal activiteiten om dit feest in ons dorp samen met u en de 

schooljeugd te vieren.  

In de ochtend gaan we weer met de schoolkinderen naar het voetbalveld, waar we na het vlag 

hijsen het bekende spelencircuit afwerken. 

De kinderen wordt gevraagd om, evenals vorig jaar, hun fiets (oranje) te versieren. Voor de leukst 

versierde fiets is er een prijs! Ook wordt aan de kinderen gevraagd om zich (oranje) te (ver)kleden. 

Ook het leukst verklede kind krijgt een prijs! 

Wij hopen ook ’s middags op mooi weer zodat we met een grote groep fietsers van start 

kunnen gaan in onze fietsenrally. Kom lekker meefietsen, het is elk jaar een gezellige boel!  

De deelnemers zullen weer worden ingedeeld in 2 categorieën. De eerste categorie omvat alle 

basisschoolleerlingen. De tweede categorie zijn de ouderen. In beide categorieën zijn prijzen te 

winnen! 

 

 

Het Programma voor Koningsdag is als volgt: 

 

  9.15 uur Samenkomst van de schooljeugd aan de Oostvogel. Begeleid door Vrijheid Eendracht 

vertrekken de kinderen naar het sportveld. 

  9.30 uur Onder het spelen van het Wilhelmus wordt de vlag gehesen, waarna de spelen voor de 

kinderen beginnen. 

Aansluitend Prijsuitreiking van de spelen voor de kinderen in de kantine. 

13.30 uur Aanvang inschrijven voor de fietsenrally in de kantine. Inleg €2,50 per deelnemer. 

14.00 uur Start van de fietsenrally vanuit de kantine.  

 Aan het einde van de fietsenrally formulier inleveren in de kantine. 

14.30 uur  Oranjeschieting in café De Koning. 

20.00 uur  Prijsuitreiking van de fietsenrally in café De Koning. 

 

 

Graag nodigen wij u uit om Koningsdag samen met ons te vieren door deel te nemen aan de 

activiteiten en vooral de Nederlandse vlag te laten wapperen zodat het een vrolijke, kleurige dag 

wordt. 

 

 

 

         Tot ziens op Koningsdag! 

 

 

 

           Permanent Feestcomité. 

                   Lamswaarde 


