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Utrecht, 19 april 2011 
 
Voor het eerst ook kindervrijmarkt op Lepelenburg 
 
Op Koninginnedag is het Lepelenburg het domein van kinderen. Voor het eerst wordt in dit Utrechtse 
stadspark een vrijmarkt voor kinderen georganiseerd. Kinderen tot twaalf jaar zijn welkom om spullen 
te verkopen, een act op te voeren of op te treden op het podium. De vrijmarkt is gekoppeld aan een 
goed doel: aan het eind van de dag kan een deel van de opbrengst vrijwillig worden gedoneerd aan 
stichting Achter de Regenboog.  
 
Burgemeester Wolfsen opent de vrijmarkt om 10.30 uur, waarna de verkoop van start gaat. De hele 
dag door zijn er bovendien optredens voor en door kinderen in de muziektent op het Lepelenburg. 
Kinderen die het leuk vinden om hun talenten aan een groter publiek te tonen, kunnen zich hiervoor 
opgeven. Het podiumprogramma wordt samengesteld met medewerking van het Utrechts Centrum 
voor de Kunsten en muziekschool Ceres. Circus Diedom toont om 15.00 uur zijn nieuwe voorstelling 
‘Tuig’. Ook verlenen onder andere jeugddanschool Urban Dance Centre, Kinderyoga Utrecht, jeugd- 
en muziektheater Het Filiaal en muziekcentrum Vredenburg hun medewerking. Kinderen moeten zich 
van tevoren opgeven om een plek te reserveren op de vrijmarkt via de website 
www.koninginnekinderen.nl.  
 
Goed doel 
De organisatie van de vrijmarkt is in handen van Koninginne Kinderen, een initiatief van ouders uit de 
directe omgeving van het Lepelenburg. “Het idee is ontstaan omdat het altijd zo druk is in het centrum 
met Koninginnedag. Wij denken dat kinderen veel beter tot hun recht komen in een wat rustiger 
omgeving. Deze dag wordt helemaal van hen”, aldus initiatiefnemer Cees van de Vegt. Stichting 
Koninginne Kinderen heeft nog een motivatie. Van de Vegt: “We willen onze kinderen laten stilstaan 
bij het feit dat ze het goed hebben, hier in het centrum van Utrecht. Daarom vragen we impliciet 
aandacht voor een goed doel dat kinderen ondersteunt.” Om het dicht bij huis te houden is gekozen 
voor de Utrechtse stichting Achter de Regenboog. Zij helpen kinderen bij rouwverwerking bij het 
verlies van een naaste. “We suggereren de kinderen: als je nou heel goed verdient deze dag, dan kun 
je misschien een deel van je opbrengst aan hen geven. Maar: niks moet, het is en blijft een vrijwillige 
keuze.”  
 
Centrum 
Het evenement kan worden georganiseerd dankzij bijdragen van Wijkbureau Binnenstad, het 
Oranjefonds en diverse sponsors uit het bedrijfsleven. De vrijmarkt richt zich vooral op kinderen in het 
centrum van Utrecht, maar staat ook open voor kinderen uit andere buurten en uit de omgeving van 
Utrecht.  

 
Noot voor de redactie:  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees van de Vegt, tel. 06-17750815. 
Website: www.koninginnekinderen.nl 


