
Amersfoorts Koningsdag pakket 
Dit jaar vieren we geen Koningsdag maar Woningsdag!  
Daarom maakte onze gids Inge een knutselpakketje om Koningsdag gezellig thuis te 
kunnen vieren!  

• Amersfoortse Koningsdagkleurplaat 
Een herinnering aan vorig jaar, toen de koninklijke familie in onze mooie stad 
feest kwam vieren. Print hem uit, kleur hem in en hang hem voor het raam! 

• Wil je meedoen aan de kleurwedstrijd?  

1. Maak een goede foto van je ingekleurde kleurplaat. 

2. Stuur ‘m in onder vermelding van je leeftijd en naam naar 
kleurwedstrijd@theblueberry.nl voor 30 april 2020 

3. De winnaars in de categorieën: tot 6 jaar, 6 t/m 9, 10 jaar en ouder en 
16+ worden zaterdag 2 mei op de hoogte gesteld per mail en kunnen dan 
hun prijzen ophalen bij The Blueberry op een afgesproken moment. 

• Een vrolijke vlaggenlijn om in te kleuren en te knutselen om je huis te 
versieren voor Woningsdag. 
 

• Een sjabloon voor een brief aan de koning  
De oranjebond is op zoek naar de verhalen en belevenissen van kinderen die hun 
coronacrisis schetsen in de vorm van een tekening, verhaal of gedicht. Die 
worden gebundeld om een monument voor later te maken. Op 27 april publiceren 
ze de verhalen en tekeningen in het Boek voor de Koning en bieden het E-book 
aan de Koning aan.  
 
Dus: Ben je 12 jaar of jonger en wil je meedoen aan het schrijven en tekenen van 
een boek? Schrijf in maximaal 15 regels of teken jouw verhaal, jouw ervaring op 
over de coronacrisis. Over de tijd dat je thuis moest zijn, hoorde over mensen die 
ziek waren, niet naar school mocht, papa of mama die thuis moest blijven of juist 
heel veel moest werken. Schrijf of teken iets moois en stuur dit op voor 22 april, 
maak er een foto van en stuur je verhaal in (kies uit): 
o secretariaat@oranjebond.nl  
o Oranjebond, Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge 
o App een foto naar: 06 20 84 61 18 
Zet vooral je naam, leeftijd en woonplaats erbij. 

Programma Woningsdag 2020 
Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en wimpel voor de Koning en voor elkaar.  

• 09.45 uur:  In heel Nederland worden de klokken geluid.  
• 10.00 uur: Nationale Aubade: Iedereen zingt het Wilhelmus (www.oranjebond.nl) 
• 15.00 uur: Saamhorigheidsconcerten voor de verzorgingstehuizen 
• 16.00 uur: Nationale Toost, in heel Nederland, op de gezondheid van iedereen! 

(www.nationaletoost.nl)  

We wensen je een Kei Gezellige Koningsdag! 
 
PS: we stellen het Koningsdagpakket gratis beschikbaar. Heb je ervan genoten?  
Help ons dan met een kleine vrijwillige donatie. Zodat we leuke dingen voor iedereen 
kunnen blijven bedenken, en ons bedrijf door kan blijven lopen nu wij zelf ineens 
stilstaan. De link hiervoor vind je op onze website www.amersfoortsegidsen.nl/corona 
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