


 

 

 

 

 

Terugblik Koningsdag 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de weersvoorspellingen werd besloten om de 

activiteiten dit jaar buiten te houden. Na weken van 

voorbereiding was de organisatie er helemaal klaar 

voor. 

 

Het schoolplein was omgetoverd tot een oranje/rood-

wit-blauwe feestlocatie waar kinderen spellen konden 

doen en ouders onder het genot van een drankje op het 

terras konden genieten. Om 12.00 uur galmde de 

muziek over het plein: Koningsdag 2017 ging van start. 

 

Nadat de eerste verkopers een mooi plekje hadden 

gevonden om hun spullen te verkopen, kwamen om 

13.00 uur de kinderen om gezamenlijk hun fietsen of 

andere voertuigen te versieren. De optocht die volgde 

was weer langer dan vorig jaar. Fantastisch om te zien! 

 

Juffrouw Yvonne (Arts) en Daan Arts mochten dit jaar de 

mooiste fiets uitkiezen in 3 leeftijdscategorieën: peuters 

en kleuters, groep 3 en 4 en groep 5, 6, 7 en 8. De 

winnaars waren respectievelijk Floor van de Wouw, 

Floor Weijmans en Pleun Joren. Zij mochten allen een 

smulbox in ontvangst nemen, gesponsord door 

Cafetaria ’t Zwaantje. 

 

Om 14.00 uur startten de activiteiten. Voor enkele 

activiteiten moest een activiteitenkaart worden 

gekocht. Met een volle kaart kon nog een kleine prijs 

worden gewonnen. 

  

Favoriete activiteit blijft nog altijd het ponyrijden, waar 

we al jaren dankbaar medewerking krijgen van Manege 

Kerkers uit Maashees.  

Voor het appelschillen en -bakken en broodbakken 

stond ook al snel een lange rij. Het wachten werd 

beloond met een heerlijke warme appel of warm 

broodje met zoete (kaneel-)suiker. 

 

 

De kinderen konden zich laten schminken, ze konden 

knutselen, eendjes vangen, blikgooien, sjoelen en 

zaklopen. Natuurlijk was er ook het traditionele 

koekhappen: voor ieder wat wils. 

 

Tot slot was er nog een wedstrijd penaltyschieten. De 

kinderen werden ingedeeld op leeftijd t/m 7 jaar en 

vanaf 8 jaar. De winnaar t/m 7 jaar werd met 3 

geschoten penalty’s Stef Janssen. In de leeftijd vanaf 8 

jaar was de finale bepalend en tot het laatste moment 

spannend. Uiteindelijk was Stijn Derkx de beste. Beiden 

kregen ook een smulbox.  

Zonder keeper en scheidsrechter kan er natuurlijk geen 

wedstrijd georganiseerd worden. Jelle Stevens had de 

zware keeperstaak aangenomen en Pol van Boekel wist 

als ervaren scheidsrechter de spannende wedstrijd goed 

onder controle te houden.  

 

Om 16.30 uur arriveerde clown Ronnie Ballonnie en hij 

nam alle kinderen mee naar Herberg Thijssen voor een 

minidisco. Daarna volgde de prijsuitreiking. Naast de 

smulboxen die aan de winnaars van de fietstocht en 

penalty-wedstrijd werden uitgereikt, werd ook nog een 

activiteitenkaart getrokken door clown Ronnie. Evy 

Weijmans was de gelukkige winnares en won hiermee 

nog een lekker ijsje bij Cafetaria ’t Zwaantje. Hierna 

werd Koningsdag officieel afgesloten. 

 

Werkgroep Koningsdag: “Wij kijken als organisatie 

terug op een koude, maar droge, zeer succesvolle 

middag die we niet mogelijk hadden kunnen maken 

zonder alle vrijwilligers die zich belangeloos ingezet 

hebben om deze dag tot een succes te maken. Langs 

deze weg willen wij hen nogmaals hartelijk bedanken. 

 

Tot slot willen wij Plus Verbeeten, Herberg Thijssen, 

Zalencentrum Concordia en Basisschool Laurentiushof 

ontzettend bedanken voor hun (financiële) bijdrage aan 

deze dag. 

 

Wij hopen iedereen volgend jaar weer terug te mogen 

zien.” 

 

 

Heeft u de vele foto’s al gezien die deze dag zijn 

gemaakt? Neem een kijkje op de Facebookpagina van 

GroeVie: https://nl-nl.facebook.com/GroeVie/.  

Hiervoor hoef je niet ingelogd te zijn! 


