
PROGRAMMA

7.00   Start Vrijmarkt
De beste act op de Vrijmarkt (onversterkte muziek, dans, 
kunstjes of iets dergelijks) wordt beloond.

8.00 Bar opent met koffie en oranjebitter.

11.00   Koning Willem Alexander en Koningin Maxima op het 
bordes en optocht met fanfare.  

11.30  Wie is de mooiste prins of prinses? De als prins of prinses  verklede 
kinderen lopen binnen de hekken om het Oranjeplein langs het 
Koningspaar, de mooiste krijgt een prijs!       

12.00 - 14.00   Spelletjes voor de kleinste kinderen op het Oranjeplein.           

14.00 - 16.00  Springkussens en Koning Penalty.  
De Koning Penalty van de Bosch & Vaart wint een mooie prijs!

14.00 -  18.00 Muziekfestival met verschillende DJ’s. 

N.B. Dit programma is onder voorbehoud, houd onze facebookpagina in de gaten voor de definitieve 
versie en de line-up van het muziekfestival: www.facebook.com/koningsdagboschenvaart
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OP 27 APRIL 2017 VIEREN WIJ KONINGSDAG IN DE BOSCH  & VAART BUURT. 

VRIJWILLIGERS
We hebben 100 vrijwilligers nodig, dus meld je aan op oranjecom@gmail.com. Zo kunnen 
we onze unieke buurttraditie met vermaak voor jong en oud voortzetten.

PARKEREN
Wij verzoeken u om tussen dinsdagavond 26 april 2017 vanaf 18.00 uur tot woensdagavond  
27 april 2017 19.00 uur niet te parkeren rondom het Oranjeplein en de stukjes uitlopend 
naar de Spruitenbosstraat, Bosch en Vaartstraat en Prinsessestraat. 

VRIJMARKT
Muziekoptredens (onversterkt), mooie acts, verkoop van spullen en etenswaar. Alles mag, als 
het maar voor en door kinderen is. We steken alleen een stokje voor  commerciële verkoop en 
concurrentie met de eigen bar van de wijkraad. De opbrengst van deze bar wordt namelijk 
gebruikt om andere wijk-activiteiten, zoals bijvoorbeeld de cultuurlijn, te organiseren. 
Het is dus wijk omzet die ons allemaal ten goede komt. 

SPELLETJES
Voor groot en klein. Eerst voor de kleinsten onder ons en later voor de grotere kinderen. 
Deelnemerskaarten voor de kleinste kinderen zijn op de dag zelf (gratis) te verkrijgen, bij 
inlevering is er een consumptiebon waarmee iets lekkers opgehaald kan worden aan de bar. 
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ORANJE COMITÉ
Vind je het leuk om mee te helpen de Bosch & Vaart Koningsdag te organiseren? Meld je 
dan aan op oranjecom@gmail.com. Het kost niet veel tijd en je bezorgt de buurt en haar 
kinderen de mooiste dag van het jaar! 

Om het Oranjeplein dit jaar mooi achter te laten is TAPE NIET TOEGESTAAN! Gebruik krijt om 
je plek te markeren, dat werkt even goed!  

GEEN TAPE OP DE VRIJMARKT




