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Na succesvolle eerste editie vorig jaar 
Opnieuw kindervrijmarkt op Lepelenburg 
 
Op Koninginnedag is het Lepelenburg in Utrecht opnieuw het exclusieve domein van kinderen. Op 
maandag 30 april kunnen zij tijdens een eigen kindervrijmarkt hun spulletjes verkopen of hun kunsten 
vertonen op het podium. Samen sparen zij deze dag voor een goed doel.   
 
Om 10 uur wordt de start van de tweede editie van de kindervrijmarkt ingeluid met het Koninginne 
Kinderen Lied. De organisatie gokt op minimaal 500 kinderen die dit lied voor de eerste keer gaan 
vertolken. Het lied is geschreven door stadsdichter Ruben van Gogh en componist Bob Zimmerman.  
 
Kinderen die spullen willen verkopen krijgen een eigen plek toegewezen, die ze van tevoren moeten 
reserveren via de website www.koninginnekinderen.nl. Gezien de geweldige opkomst van vorig jaar 
rekent de organisatie op 400 kinderen met een eigen plek. Naast de verkoop op de vrijmarkt zijn er de 
hele dag door optredens voor en door kinderen in de muziektent op het Lepelenburg. Kinderen die het 
leuk vinden om hun talenten aan een groter publiek te vertonen, kunnen zich hiervoor opgeven via de 
website. Het podiumprogramma wordt samengesteld in samenwerking met het Utrechts Centrum voor 
de Kunsten (UCK). Circus Diedom toont om 15.00 uur haar nieuwe voorstelling. Ook verlenen onder 
andere jeugd- en muziektheater Het Filiaal en muziekcentrum Vredenburg hun medewerking.  
 
Grootste picknick van Utrecht 
Aan het eind van de middag worden de tafels opgezet voor de grootste picknick van Utrecht. Alle 
deelnemers (verkopers, kinderen die optreden, vrijwilligers en artiesten) en hun familie worden om 
17.00 uur uitgenodigd om gezamenlijk aan tafel te gaan met het eigen gehaalde of meegebrachte 
eten en drinken. We sluiten af om 19.00 uur met het Koninginne Kinderen lied.   
 
De organisatie rekent wederom op een geweldige dag, waarop kinderen niet alleen plezier hebben 
maar ook stilstaan bij het feit dat ze het goed hebben in Utrecht. Daarom wordt tijdens deze dag 
impliciet aandacht gevraagd voor een goed doel, waaraan de verkopertjes als zij willen hun opbrengst 
kunnen schenken. Net als vorig jaar is dit de Utrechtse stichting Achter de Regenboog, die  kinderen 
helpt bij de rouwverwerking om het verlies van een naaste.   
 
De vrijmarkt richt zich vooral op kinderen in het centrum van Utrecht, maar staat ook open voor 
deelnemers uit andere buurten en uit de omgeving van Utrecht. Het evenement kan worden 
georganiseerd dankzij bijdragen van Wijkbureau Binnenstad en Oost, het Oranjefonds en diverse 
sponsors uit het bedrijfsleven.  
 
Voor meer informatie en opgeven: www.koninginnekinderen.nl 
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