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Koning Willem Alexander!
GEFELICITEERD!

Majesteit,

VVandaag is een bijzondere verjaardag voor u. 
Net als vele Nederlanders bent u 
waarschijnlijk thuis, maar u was vast liever in 
Maastricht om met uw familie en de inwoners 
van Maastricht uw feest te vieren. Door de 
coronacrisis kan dit nu niet doorgaan. 
Iedereen is teleurgesteld. De Kids Corona 
KrantKrant feliciteert namens kinderen, ouders, 
grootouders en leerkrachten u met uw 
verjaardag. We bieden u vandaag een speciale 
editie van de Kids CoronaKrant aan: de krant 
voor de Koning. We willen daarmee aantonen 
dat velen aan u denken. We hopen dat u thuis 
samen met Koningin Maxima en de prinsessen 
Amalia,Amalia, Alexia en Ariane toch een fijne dag 
heeft. U kunt ook wat berichten uit onze Kids 
CoronaKrant lezen.

Jullie zitten nu al bijna 6  weken thuis. Zes 

weken zonder dat je naar school geweest 

bent. Je hebt waarschijnlijk wel contact gehad 

met je juf of meester, maar vaak hebben je 

ouders je geholpen met je schoolwerk. Ze 

zitten naast je om sommen uit te leggen, ze 

helpen met begrijpend lezen, werkstukken 

mamaken.  

Jouw ouders verdienen wel een 

onderscheiding! Dat noemen we in Nederland 

een Lintje en normaal geeft de Koning deze 

aan hele belangrijke mensen. Op zondag 26 

april, de dag voor Koningsdag gaan we een 

lintje maken en mag jij je ouders bedanken. 

FELICITATIES UIT HET LAND

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Sven (9) uit Leusden

Beste Koning Willem-Alexander, Wij wensen u een leuke verjaardag met heel veel 
lekkere taartjes!!!! Groetjes Bobbie (9) en Loet (6) van Kesteren uit Weesp 
   
Lieve Lieve Koning. Een hele hele hele fijne verjaardag! Ondanks deze crisistijd hoop ik 
dat u samen met uw gezin toch een taartje eet. Liefs Saar Schnoink (9) uit Emmen
   
Gefeliciteerd met uw verjaardag. Jammer dat we dit keer niet met een groot feest 
kunnen vieren. Groetjes Sarah Stoker (10) uit Gorredijk 

Van harte gefeliciteerd! Bobbie Kleverlaan (9) uit Heiloo 

VVan harte gefeliciteerd Majesteit. Geniet van een rustige maar vast heel gezellige 
verjaardag met uw gezin thuis. Jane (44) uit Lelystad

Gefeliciteerd Koning! Sami El Moujtahid (10) uit Lelystad 
   
Een fijne verjaardag en gefeliciteerd. Noura El Moujtahid (13) uit Lelystad 

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Vigo Spierenburg (5) uit Leusden 

GEEF JE OUDERS EEN LINTJE
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Door Maaike (10)

Wat doe je voor werk?

Ik werk als huisarts in mijn eigen 

huisartsenpraktijk.

Met wie werk je samen?

IkIk werk samen met zes andere 

huisartsen, onze praktijkmanager, 13 

assistentes 6 verpleegkundigen en twee 

huisartsen in opleiding. 

Wat is er bijzonder aan het werken in 

deze tijd?

AlleAlle normale zorg gaat niet meer door. 

We proberen zo veel mogelijk patiënten 

met corona op een veilige manier te 

zien. Er zijn twee dokters die patiënten 

bezoeken met beschermende kleding 

aan. Een andere dokter doet een 

hoestspreekuur voor onze praktijk in 

HeerdeHeerde en voor de praktijk in 

Wapenveld. Er zijn heel veel mensen 

ziek door corona in ons dorp. Ook veel 

ouderen overlijden hierdoor. Dat is heel 

verdrietig. 

Wat maakt de meeste indruk?

DDat redelijk gezonde mensen opeens 

zo ziek en benauwd worden dat ze er 

aan overlijden. Ook mag er bijna 

niemand bij deze mensen komen als ze 

in het ziekenhuis liggen vanwege het 

besmettingsgevaar. Dat maakt het heel 

naar en eenzaam voor deze patiënten. 

AlsAls je zo ziek bent wil je juist graag je 

familie op bezoek. 

Hoe zorg je dat je zelf gezond blijft?

Ik probeer gezond te eten, genoeg te 

slapen en af en toe te sporten. Tijdens 

het werk dragen we beschermende 

pakken. Patiënten waarvan we denken 

dat ze niet besmet zijn met corona 

bezoeken we zonder beschermende 

kleding. 

Dat schatten we niet altijd goed in. Ik 

ben ziek geweest na contact met 

besmette mensen. Er zijn veel 

huisartsen ziek. Wij hebben vaak toch 

het eerste contact met mensen. 

Gelukkig ben ik nu weer opgeknapt en 

kan ik weer werken. 

Heb je coHeb je contact met je eigen familie?

Ik heb wel contact met mijn gezin. 

Andere mensen zoals mijn ouder zie ik 

nu even niet.

Hoeveel mondkapjes gebruiken jullie 

per dag en hebben jullie genoeg?

WijWij doen zo zuinig mogelijk met de 

mondkapjes en gebruiken 10 per dag in 

onze praktijk. Gelukkig hebben we ook 

veel mondkapjes van mensen uit de 

omgeving gekregen. Wij kunnen ons 

dus goed beschermen.

Wat ik verder nog wil vertellen.

CoCorona is een hele nare ziekte en het 

zet het leven van ons allemaal op de 

kop. Wel merk ik dat we als dokters, 

assistentes en verpleegkundigen heel 

goed samenwerken. Ook krijgen we 

veel steun uit de maatschappij. In ons 

verzorgingshuis zijn zoveel 

ververzorgende ziek dat het leger helpt. 

Iedereen helpt elkaar en daardoor 

kunnen we nog beter voor de patiënten 

zorgen. Ik hoop dat deze 

saamhorigheid ook blijft na de 

coronacrisis.

Namens de 250.000 lezers in het 

buitenland feliciteert My Book Buddy 

u met uw verjaardag. Al 7 jaar Koning!

Lucas onderwijs feliciteert namens 

35.000 leerlingen en 4000 leerkrachten 

de Koning die op in april op 1 van de 46 

scholen op bezoek kwam. 

in Nederland willen U van harte 

feliciteren met uw verjaardag!

Beste Jarige Koning, 

ROTARY heeft 

wereldwijd 1,2 miljoen 

leden en de ongeveer 

17.000 ROTARY-leden 

Majesteit, ik wil u bij deze van harte 

feliciteren met uw verjaardag. Uw 

verjaardag zal net als bij vele andere 

mensen in ons land een beetje anders 

zijn, maar ik hoop dat u samen met uw 

gezin een mooie dag heeft en dat we snel 

weer de verjaardag van u kunnen vieren 

zoalszoals we dat in ons mooie Nederland 

gewend zijn”. Een vriendelijke groet, Rick 

Brink (Minister van Gehandicaptenzaken).

Gefeliciteerd met uw verjaardag. Dmitry (10) uit Gorredijk

Beste koning, Gefeliciteerd met je 53ste verjaardag! Ik hoop dat je fijne dagen 
krijgt en natuurlijk kado's En brieven van kinderen. Grt. Pelle Kummel (11) uit 
Harmelen
   
Dag Dag Koning Willem Alexander, van harte gefeliciteerd met uw ver'baard'ag op 
deze 'W'oningsdag. Ja, dit jaar is alles anders. Wij wensen u een fijne dag vandaag, 
samen met uw gezin. Hettie (45) uit Vorchten 

Beste Beste koning Willem Alexander, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, in mijn 
straat proberen we uw verjaardag te vieren met allerlei spelletjes, en eten we iets 
lekkers aan het einde. (met 1,5 meter afstand natuurlijk:)). Hopelijk wordt uw 
verjaardag op Paleis Huis ten Bosch ook feestelijk gevierd! Groetjes Madelief 
Bloemert (11) uit Werkendam

Gefeliciteerd uwe majesteit school de Sjofar Apeldoorn feliciteerd uw hartelijk en 
ik zeker Ruth Leerlooijer (10) uit Apeldoorn

Geachte aan onze Geachte aan onze koning! Ik wens u een fijne en gelukkige verjaardag! 
gefeliciteerd! Groetjes Faith (10) uit Ede

Van Harte Majesteit! Bas 46 uit Heiloo

Beste koning, Gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik vind het jammer dat de 
verjaardagen nu niet door kunnen gaan, want ik ben zelf ook bijna jarig. Ik hoop 
dat u een leuke verjaardag zult hebben. Groetjes van Ruben (8) uit Echtenerbrug

INTERVIEW MET EEN HUISARTS

Als je niet meer bij je opa of oma op bezoek mag 

vanwege corona, kun je nog wel altijd iets 

gezelligs met ze doen. Kijk maar naar dit 

voorbeeld uit het buitenland. Hier hebben de 

mensen van het verzorgingstehuis met plakband 

een bijzonder “Boter, kaas en eieren” spel 

gemaakt. 

WWAT HEB JE NODIG?

Een raam waar je van beide kanten goed bij kan

Verwijderbare (liefst gekleurde) plakband

Krijtstift of whiteboard stift

Je opa en of oma

En spelen maar! Wedden dat je het super gezellig 

hebt samen? De Rehoboth school in Urk

SPELLETJES DOEN
MET OPA EN OMA

EEN ECHTE BRIEF VAN LAITH
Reporter Laith heeft ons een 

echte brief geschreven, dat kan 

natuurlijk ook! Dit is zijn verhaal:

HaloHalo ik ben Laith en ik ben 8 jaar. 

Ik kom uit Syrië, en ik woon in 

Culemborg. Ik ben nu thuis om 

dat Corona’s virus. Er is en ik 

mag niet meer naar school gaan. 

maar ik werk thuis op de 

computer en ik speel met mijn 

brbroertje en ik mis mijn school en 

mijn vrienden, en mijn meester 

en de juf en ik hoop dat deze 

virus weg gaat en dat we weer 

terug naar school gaan en alles 

weer goed gaat.
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“Van harte gefeliciteerd met uw 

verjaardag! Ik wens u een heel 

fijne dag toe met iedereen van 

wie u houdt, ook al is het soms 

op afstand. U hoeft er niet op 

uit, dus geniet maar van een 

flink stuk taart!”

Klaas van Kruistum Klaas van Kruistum 

Ambassadeur Unicef en 

Presentator KRO-NCRV

“Gefeliciteerd Majesteit!”

Maria van der Hoeve, Oud-minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Namens de kinderen van Maastricht

“van harte gefeliciteerd Majesteit”

Annemarie Penn

Burgemeester Maastricht

Gefeliciteerd namens alle Bendeleden van de Speeltuinbende!    Verschillend organisaties helpen kinderen die thuis geen computer hebben.

                         Kinderen voor Kinderen koor was er helemaal klaar voor. Zij 

                         hadden zo’n mooi gloednieuw Koningsspelen lied ingestudeerd 

                         met bijpassende dans en videoclip. Wat zou het weer leuk zijn 

                         geweest, als alle scholen in Nederland mee zouden doen met de 

                                                  Koningsspelen 2020. Net als ieder jaar. We vinden het heel verdrietig 

dat dit door corona niet lukt. Alle kinderen dansen en zingen dit jaar thuis op de 

speciaal gemaakte Koningsspelen Medley voor uw verjaardag. 

Een fijne verjaardag toegewenst, ook namens alle kinderen uit het koor. 

Reporter Floris (Groep 6): Ik vind het corona virus echt niet leuk. Het is best lastig met 

schoolwerk. Ik hoop niet dat ik teveel ga achter lopen. Ik doe mijn best op de 

computer en heb alles af wat ik moest maken. Ik zie mijn vrienden nu niet en dat mis 

ik wel. Ook ga ik nu niet naar muziekles. Dat vind ik ook jammer. Ik oefen thuis op mijn 

drumstel. Ik knutsel heel veel en mama geeft mij opdrachten. Vandaag ging ik tekenen 

wat er met je gebeurt als je corona hebt. Nou doei! Floris.

Er is een nieuwe rage begonnen waarmee kinderen zich kunnen vermaken tijdens 

een wandeling. De ‘berenjacht’ is razendsnel in populariteit aan het toenemen. 

Mensen zetten een knuffelbeer in het raamkozijn, en ouders kunnen met hun 

kinderen knuffelberen gaan spotten tijdens een wandeling. 

GA OOK OP BERENJACHT !

JACINTHA’S NIEUWE LAPTOP

Hoi Willem-Alexander, Ik zou u graag willen feliciteren met uw verjaardag. 
Omdat het nu even geen feest is. Guusje Goos (10) uit Huissen

Beste koning, Gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik vind het jammer dat de 
verjaardagen nu niet door kunnen gaan, want ik ben zelf ook bijna jarig. Ik hoop 
dat u een leuke verjaardag zult hebben. Groetjes van Ruben (8) uit Echtenerbrug 
      
Lieve kusjes van Fiene voor de Koning Fiene Idzinga (5) uit Dronten

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Koning Willem Alexander! Jack Kleverlaan (7) uit Heiloo

Van harte gefeliciteerd Koning W.A Pepijn (15) & Vienna (9) uit Heerenveen

Lieve koning van harte gefeliciteerd. Ondanks deze moeilijke tijd. Hoop ik dat u 
toch een leuke verjaardag heeft Mvg Femke berrevoets (13) uit Zierikzee Zeeland
  
Beste koning Willem Alexander, Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak 
er in deze rare tijd toch een fijne dag van. Groetjes Merijn (21) uit Dinxperlo

VVanuit Friesland wil groep 6 van school Loevestein te Gorredijk onze koning van 
harte feliciteren met zijn verjaardag! Hartelijke groeten aan de hele familie. Blijf 
gezond, groep 6 en juf Janet Huisman-Mudibo uit Gorredijk 

We hangen de vlag voor U uit. Cathy Spierenburg (73) uit Leusden

Gefeliciteerd met uw verjaardag. Dmitry (10) uit Gorredijk 
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Maartje heeft een striptekening over het corona 

virus gemaakt. Hierin laat zij zien hoe een 

besmetting zonder dat je het merkt plaats kan 

vinden. Goed werk Maartje, het is een hele 

goede manier om besmetting uit te leggen. En 

een goede tip om de verveling tegen te gaan. 

Maak ook je eigen stripverhaal. Het mag 

nanatuurlijk over corona gaan maar je kunt ook 

een ander onderwerp kiezen.

Beste Koning Willem Alexander, Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik had 

het u en heel Nederland graag gegund dat we uw verjaardag ook dit jaar 

uitgebreid konden vieren. Gelukkig zijn er veel mooie digitale initiatieven zoals 

deze. Hopelijk heeft u een fijne dag met uw gezin en kunnen we uw verjaardag 

volgend jaar met veel toeters en bellen vieren! Hartelijke groet, Liesbeth 

Demmenie - Lergner Manager online Zapp / Zappelin

BesteBeste Koning, gefeliciteerd met uw verjaardag! Ik hoop dat u (thuis) een mooie 

oranje dag zult hebben! Ook namens alle kinderen die naar Zapp kijken, Robert 

Fortuijn, Netmanager NPO Zapp/Zappelin

Colofon  
Dit is een eenmalige uitgave voor Koningsdag 2020  |  Grafische vormgeving Bas Kleverlaan  
Print  Druk-Store Leusden  |  Redactie Kids reporters Reporters + Jane de Ruiter
Hoofdredactie Cathy Spierenburg  |   Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
AFAS Foundation & Stichting Woutho Development Foundation
www.kidscoronakrant.nl  |  www.mybookbuddy.nl

Wat leuk dat de school in huis zo goed gaat omdat jullie juffen en meester zo hun 

best doen. Petje af voor alle leerkrachten. 

Joena zit in groep 5 van de Elcerlyc school en stuurde een nominatie in voor juf 

Julia Gerritsen. Joena is heel blij met haar, want ze maakt het zoomen extra leuk 

met spelletjes en dagelijkse filmpjes. Joena hield zich goed aan de opdracht om 4 

voorbeelden te geven. 

DeDe redactie van de Kids CoronaKrant vond de inzending zo leuk, omdat juf Julia 

wekelijks een lootje trekt dat ze dan thuis bezorgt. Daarin zit een opdracht die je 

dan moet uitvoeren voor een ander kind: een tekst, een foto of filmpje. De Kids 

Corona Krant vindt dit een leuke manier om toch even de kinderen op afstand te 

ontmoeten en ze een opdracht geeft om iets voor een ander te maken. En dat past 

goed is deze tijd. Joena is bij met deze juf en geeft de nominatie voor beste 

juf/meester op afstand van deze week aan haar juf. 

Juf Julia: “In de klas besteden wij veel tijd aan de groepsvormig en omgang 

met elkaar, je merkt dat we ondanks deze gekke tijden echt een klas blijven, 

waar de kinderen tijd en aandacht voor elkaar hebben, hier ben ik echt mega 

trots op! Verder ben ik enorm trots op de school waar ik werk, samen met alle 

collega’s, de ouders en de kinderen maken we er wat van. Ik vind het heel 

belangrijk dat we als klas met elkaar in contact blijven. Zo vertellen de 

kinderen en ik elkaar tijdens klassessies via het videobellen alles, tot familie 

pyjampyjamafeestjes die ze geven, huisdieren die zoek waren, maar ook het ziek zijn 

en overlijden van familieleden wordt besproken. Ik ben dan alleen maar super 

trots op de kinderen hoe ze met elkaar omgaan en op elkaar reageren…”

Hoi Willem-Alexander, Ik zou u graag willen feliciteren met uw verjaardag. Omdat het 
nu even geen feest is, groetjes Guusje Goos (10) uit Huissen

Ondanks alle maatregelen van harte gefeliciteerd!!! Kyra (9) uit Gorredijk

BesteBeste Zijne Majesteit de Koning, Dit jaar wordt u 53 jaar en zitten we thuis vanwege 
het Coronavirus. Uw verjaardag vieren gaat dit jaar dus anders. U zou naar Maastricht 
gaan om uw verjaardag te vieren maar dat gaat niet door. Via deze brief wil ik u 
feliciteren met uw 53 jaar! Mijn verjaardag was in februari en toen was het virus nog 
niet zo erg in Nederland. Ik kon mijn verjaardag gewoon vieren met taart en 
cadeautjes. Houdt u van taart? En wat voor cadeautje zou u willen? Ik hoop dat u, 
Maxima, Amalia, Alexia en Ariane gezond zijn en thuis blijven. U zult vast wel een 
mooiemooie tuin hebben. Dus van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en volgend jaar 
kunnen we uw verjaardag buiten vieren! Verjaardags groeten, Milou Roefs (32) uit 
Hilversum

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!!!!!!! Ik hoop dat u toch een leuke dag hebt 
en nog een kusje van mij Arisa van Kuik (6) uit IJmuiden

Gefeliciteerd van Tessa (10) uit Wouderichem

Hi lieve koning Willem Alexander, ik wens u een hele fijne verjaardag. Hopelijk heeft u 
nog een hele leuke dag vandaag !!! Veel liefs Kate (12) uit Breda

Gefeliciteerd Koning van Karas (7) uit Heemskerk

Hoi lieve koning jammer dat we uw verjaardag niet kunnen vieren netto als de meeste 
uit Nederland en daarom wil ik dit naar u sturen van harten gefeliciteerd met 
vriendelijke groeten van Ashley wolf (13) uit Hattemebroek

HalloHallo Koning Willem-Alexander. Het is een gekke tijd en erg verveld dat we Konings 
dag niet kunnen vieren. Erg jammer dus , maar ik wil u wel feliciteren met Koningsdag 
Ik hoop dat u dit bericht heeft ontvangen. Groetjes van Nuray (12) uit Katwijk

Gefeliciteerd Majesteit groetjes Frido (31) uit Harlingen

Van harte proficiat met uw verjaardag !!Ik hoop dat verder iedereen gezond blijft en 
ik ga ervan genieten als alle kinderen en ouders weer naar onze school ons De 
Driemaster kunnen komen , groeten van juf Karin Hartog (64) uit Lelystad

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Koning. Liam Idzinga (3) uit Dronten 

Beste Koning, Van harte gefeliciteerd! We hopen dat je veel mooie (kinder)boeken 
voor je verjaardag krijgt. Om uit te delen of (voor) te lezen, want een mooi boek 
brengt je overal, ook als je niet de deur uit kunt. Groetjes van Het Mooie 
Kinderboekenfestival Amsterdam

Peter (72) uit Amersfoort, Scott (7) en Joan (12) uit Almere feliciteren u ook!

MajesteitMajesteit wat een verdriet dat u niet op gewone wijze uw 53ste verjaardag kunt 
vieren. Daarom wil ik u feliciteren met alle anderen in ons land. De meeste mensen 
zitten nu thuis vanwege covid-19. Dit jaar zou u naar Maastricht gaan maar nu moet u 
uw verjaardag in de huiskamer vieren. Nederland moet online hun spullen verkopen, 
en op de bank oranje M&M's eten. Het lijkt me eigenlijk wel fijn voor u dat u gewoon 
in bed kunt blijven op uw verjaardag! Het is fast irritant als je nooit gewoon met uw 
gezin deze mooie dag kunt vieren. Het zou me helemaal niet verbazen als nederland 
hunhun huizen oranje verven! Ook gaat HEEL Nederland gaat voor u het Wilhelmus 
zingen. Wordt het bij u thuis een groot feest? Fast well!
Gefeliciteerd met uw 53ste verjaardag, Anna Maya Polak (11) uit Amsterdam

Gefeliciteerd! Milou (32) uit Hilversum

Heel erg gefeliciteerd! Groetjes Lucas Sarink (6) uit Voorst

Gefeliciteerd Koning Willem-Alexander, Ik wens je een gezellige dag. Vandaag ga ik je 
verjaardag vieren met mijn twee broers en zus en gaan we allemaal leuke spelletjes 
doen. Ik heb er zin in. Dag, groetjes Jasper van Vulpen (7,5) uit Voorst

BesteBeste Willem Alexander van Oranje Nassau, Uw verjaardag is dit jaar tijdens de corona 
tijd en dat is heel jammer. Iedereen zit binnen dus het wordt niet net zo uitgebreid 
gevierd. Ik snap dat dat voor u zeker jammer is. Ik had ook mijn verjaardag tijdens de 
corona tijd en ik weet dat het veel minder leuk is. Op mijn verjaardag was er toch 
iemand langs gekomen om het te vieren en hadden we spellen gespeeld.  Maar bij u 
moet het ook gevierd woorden. Daarom schrijf ik u een brief om u te feliciteren op u 
53ste verjaardag. Het is natuurlijk een teleurstelling voor heel Nederland. Iedereen 
hadhad vast zin om u op uw verjaardag te zien. Mensen hadden ook zin om dingen te 
verkopen en dingen te kopen op koningsdag maar dat kan ook niet. Krijg jij wel nog 
een leuk kado? Hopelijk hebt u en uw gezin tog en leuke ochtend op de 
zevenentwintigste. Hebben jullie al wat leuks gepland om binnen te doen? Een spel of 
iets anders? Ik hoop dat het toch een leuke dag wordt. Dus van harte gefeliciteerd en 
hopelijk kan het volgend jaar wel normaal door. 
Vriendelijke groet, Merel Lambriex (11) uit Amsterdam

STRIPVERHAAL

BESTE DIGITALE JUF OF
MEESTER VERKIEZING

JUF JULIA EERSTE GENOMINEERDE
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