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Hallo jongens en meisjes,  
 

Het is bijna zover, op zaterdag 27 april is het KONINGSDAG! Ook dit jaar gaan we weer een 
gezellig feestje vieren in het Park Oranje. Om het extra leuk te maken voor jullie hebben we 
voor verschillende activiteiten gezorgd. Dus lees deze brief goed en bedenk vast waar jij 
allemaal aan mee wilt doen.  
 
Het programma voor de dag is als volgt:  
 

 Van 13.00u tot 14.00u rondgang met versierde fietsen en kroontje prikken; 
Om 13.00u verzamelen we in het dorpspark voor een feestelijke rondgang door het dorp. Dus 
neem je versierde fiets mee en loop met de harmonie en gilde in deze feestelijke optocht.  

Ook dit jaar hebben we de activiteit kroontje prikken op het programma staan. Via deze link 
kun je het kroontje downloaden: https://www.oranjecomiteluyksgestel.nl/about.   
 
Print het kroontje uit en versier hem zo mooi mogelijk. Vergeet ook niet om je naam en adres 
erop te zetten. Lijm het kroontje op een stevig karton en knip hem uit. Tenslotte maak je hem 
vast aan een satéprikker of eetstokje, waarmee je hem in de grond kunt prikken.  
Na de aubade zal de burgemeester een dobbelsteen in het speelveld werpen. De maker van het 
kroontje dat in het vak staat waar het blok belandt, heeft een prijs gewonnen. Zorg ervoor dat 
je hier bij bent, zodat je meteen je prijs in ontvangst kan nemen als je gewonnen hebt.  
 
Aansluitend aan de rondgang door het dorp, de aubade en het kroontje prikken, starten de 
verdere activiteiten van Park Oranje. Dat zijn:  
 

 Van 14.00u tot 17.00u een sport- en spelmiddag/ entertainment; 
1) Verschillende verenigingen hebben een leuke activiteit bedacht waar alle kinderen aan 

deel kunnen nemen. Bij deze activiteiten hoort een stempelkaart die je op Koningsdag 

zelf vanaf 14.00u af kan halen bij de muntenverkoop. Deze kaart kost niets en je kan 
hem gebruiken om alle activiteiten langs te gaan.  
Wanneer je een activiteit hebt afgerond zal er een stempel op jullie kaart gezet worden 
door de mensen die de activiteit organiseren. Wanneer je voldoende stempels 
verzameld hebt kan je de kaart weer inleveren bij de muntenverkoop, in ruil hiervoor 
krijg je een leuk cadeautje. Je hebt de hele middag om je stempels te verzamelen.  
 

2) Er staan twee springkussens in het park. Ieder springkussen is voor kinderen van een 
bepaalde leeftijd. Bordjes hangen bij de springkussens, zodat het voor iedereen duidelijk 
is waar je op kan springen met je vriendjes en/of vriendinnetjes.  

 
3) Ook kan je dit jaar weer je spulletjes verkopen op de markt. Net als vorig jaar hebben 

we dit jaar geen kraampjes. Iedereen mag zijn/haar eigen kleedje meenemen om op te 
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zitten en al je spulletjes op uit te stallen. Je moet je hiervoor wel even opgeven, zodat 
we een plekje in het park voor jou kunnen reserveren. Dit kan je doen door een mailtje 
te sturen naar: oranjecomiteluyksgestel@gmail.com.  
 

4) Verder is de hele middag voorzien van allerlei optredens op de kiosk. Waaronder, 

Goochelaar Davinti!  
Er is een terras waar papa, mama, opa, oma, … lekker kunnen gaan zitten en iets kunnen 
eten en drinken. Verschillende verenigingen hebben zich namelijk ingezet om eten te 
verkopen en de bar te verzorgen.  

 

 Van 17.00u tot 18.30u Kinderdisco; 
Vanaf 17.00u is de sport- en spelmiddag afgelopen, maar het feestje nog niet! Van 17.00u tot 

18.30u gaan we door met een kinderdisco ronde kiosk. De DJ van de Instuif Galaxy komt 

dan speciaal voor de jongere bezoekers draaien.  
Na half 7 staan er weer leuke artiesten voor papa en mama op het programma.  
 
We hopen jullie allemaal terug te zien op deze supergezellige dag! Mocht je nog vragen 
hebben: stuur gerust een mailtje naar oranjecomiteluyksgestel@gmail.com of kijk op onze 
website! We geven je zo snel mogelijk antwoord.  
 
Groetjes,  
Het Oranjecomité  
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