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STERRENBURGPARK
FIETSEN IN DE STALLING EN AUTO’S IN DE P-VAKKEN BIJ DE FLATS

APRIL

WOENSDAG



Feestelijke koningsdag in het sterrenburgpark
DE TUIN VAN STERRENBURG ORGANISEERT, VANUIT HET TUINHUIS, DIT JAAR VOOR HET EERST 

EEN FEEST TER ERE VAN DE VERJAARDAG VAN KONING WILLEM ALEXANDER.

attracties

Verder zijn er attracties voor 
jong en oud zoals een rodeostier, 
draaimolen en luchtkussen, waar 
wij een kleine bijdrage voor vragen.

Verkiezing mooiste koningskoppel

Wij roepen alle kinderen van Sterrenburg in de leeftijd van 4-12 jaar op om mee te 
doen aan de verkiezing mooiste koningskoppel. Vorm met twee kinderen een koppel 
en verkleed je als koning en koningin.  Meld je om 10:00 uur bij de ingang van 
Het Tuinhuis om samen met je ouders en muziekfanfare Jong Jubal een route 
door de wijk te lopen. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats bij Het Tuinhuis.

meer inFormatie op www.tuinVansterrenburg.nl en www.koningsdagindordrecht.nl

programma
optocht en Verkiezing

10:00 uur  Verzamelen bij de ingang van Het Tuinhuis

10:30 uur  Start bij Het Tuinhuis, muziekfanfare Jong Jubal 
 met optocht door Sterrenburg

11:30 uur  Einde optocht bij Het Tuinhuis

11:45 uur  Prijsuitreiking Koningskoppel 2022

rommelmarkt en attracties

11:00 uur  Rommelmarkt en attracties in het park

15:30 uur  Muziek van DJ Nik

20:00 uur  Einde feest

biggetjespark

Ook is er natuurlijk die supermooie en 
waterrijke speelplek in het biggetjespark 
waar het heerlijk verblijven is met de kids.

hapje, drankje en muziek

In Het Tuinhuis kan je de hele dag 
terecht voor een hapje en een drankje. 
Omstreeks 15.30 uur zorgt DJ Nik voor 
de muzikale omlijsting van de namiddag.

rommelmarkt

Ook is er een gezellige rommelmarkt 
en kan iedereen  een kraampje huren 
tegen een vergoeding van slechts 
€ 10,- Er zijn dertig kramen 
beschikbaar dus meld je snel aan. 
Bel of mail Het Tuinhuis Sterrenburg 
om te reserveren, 078-2033030 of 
hettuinhuis@tuinvansterrenburg.nl


