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LINTJESREGEN KONINGSDAG 

 

Ieder jaar krijgen een paar duizend bijzondere Nederlanders op 26 april, de dag vóór 
Koningsdag, een lintje – een soort medaille – van de koning of burgemeester uitgereikt. Zo’n 
lintje kun je krijgen als je bijvoorbeeld heel dapper bent geweest, of een bijzonder talent hebt of 
een belangrijke prestatie hebt geleverd op het gebied van sport, kunst en cultuur, de zorg, 
buurtwerk en nog veel meer.  

Maar hoe weet de koning eigenlijk wie er in Nederland een lintje verdient? Dat komt omdat wij 
hem dat laten weten. Want iedereen kan iemand voorstellen! Dat doe je door een brief te 
schrijven aan de burgemeester van de stad waar jij woont. Die kijkt dan of hij het eens is met 
het voorstel. Als jouw burgemeester ook vindt dat die persoon een lintje verdient dan geeft hij 
dat weer door aan de baas van de provincie en die vertelt het aan de koning. 

Omdat de lintjes dit jaar niet uitgereikt kunnen worden vanwege het 
coronavirus, is het een mooi moment om zelf het heft in handen te nemen. 

Maak een LINTJE en geef of stuur die aan iemand waarvan jij vindt dat hij of zij hem verdient! 

 

Hoe maak je een lintje? 
 

1. Ga op zoek naar een RONDE VORM: een deksel, plastic bordje, onderzetter, of een 
stukje stevig karton dat je in een ronde vorm knipt.  
 

2. VERSIER deze ronde vorm door er restmaterialen op te plakken: een veertje, rijstkorrels, 
macaroni, draadjes gekleurde wol, gekleurd papier, doppen, knopen, aluminium folie, 
bloemblaadjes, enz. Als je met karton werkt, kun je de vorm ook mooi inkleuren en er 
daarna bijvoorbeeld zout op plakken. 
 

3. Plak aan de achterkant van jouw medaille wat decolint (als je geen lint hebt, kun je van 
een reepje stof een lintje maken) en bevestig het met een veiligheidsspeld vast op de 
jurk, blouse, trui van jouw held! 
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Stap 1       Stap 2        

Stap 3                                En Klaar!      

 

Met karton, stift en zout  


