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Koninginnedag in het Volkspark begint al aardig een 
traditie te worden. Een traditie die we graag in ere 
houden. Wij zijn dus op maandag 30 april weer in het 
park om een gezellige en feestelijke Koninginnedag 
met elkaar vieren. Jij ook? Hang dan deze poster met 
de oranje zijde in je raam en laat zo aan iedereen 
weten waar ze jou kunnen vinden!

Vrijmarkt met spelletjes, muziek en lekkers
Het idee is om elkaar vanaf ongeveer 9.30 uur te tre�en in het Volkspark. Natuurlijk met 
je eigen spulletjes of bijvoorbeeld je instrument of een spelletje. Verzin je iets leuks?
De Vrienden van het Volkspark zorgen er natuurlijk voor dat het park hondenpoepvrij en 
vrolijk versierd is. Ze laten bovendien heel Zaanstad weten dat je dit jaar weer in het 
Volkspark moet zijn als je op zoek bent naar dat Vondelparksfeertje. Ook zorgen zij voor 
een terras met ko�e en thee met een koekje. 

Versierde �ets = gratis ijsje
Maak jij Koninginnedag extra feestelijk en kom je naar het park op een mooi versierde 
�ets? Meld je dan even bij het ko�e/theepunt. Daar krijg je een bonnetje. Om 12.00 uur 
mag je mee met een feestelijk rondje door het park. Daarna kun je je bonnetje inleveren 
en ontvang je een ijsje. Degene met de vrolijkste feest�ets gaat bovendien op de foto en 
staat een week lang op hetvolkspark.nl.

www.hetvolkspark.nl
Hang deze poster met de oranje zijde in je raam en laat zo je buurtbewoners weten dat jij op 30 april in Het Volkspark bent. 


