Veelgestelde vragen Feest van de
Mensheid Zaterdag 25 juni 2022
Waar is het Feest van de Mensheid?
Rondom Museum of Humanity en restaurant BIND op het Hembrugterrein in
Zaandam. https://g.page/museumofhumanity?share
Kan ik er parkeren?
Ja dat kan, al raden we je aan op de fiets, lopend of met het ov te komen. Het
kan druk worden. Ook omdat er elders op het terrein een groot event is (Big
Art). Verkeersregelaars leiden je naar het Verloren Spoor als je met de auto
komt. https://goo.gl/maps/PMAKz8DjLt1Kk5SJA
Kan ik met het openbaar vervoer komen?
Kijk hiervoor op 9992.nl
Hoe laat begint het programma?
Vanaf 12.00 uur ben je welkom op het terrein. Om 12.30 uur starten we met
de Wereldpicknick. Daarna volgt om 14.00 uur de opening van de nieuwe
expositie Wij zijn Zaanstad. Vervolgens zijn er workshops en muziek vanaf
14.30 tot en met 16.30 uur.
Ik kom naar de Wereld Picknick. Moet ik zelf eten meenemen?
Ja, de picknick doen we samen! Per continent hebben we tafels klaar staan.
Leg jouw gerecht bij het bijbehorende werelddeel. Daarna delen we de
gerechten met elkaar en kunnen we proeven van allerlei gerechten.
Moet ik zelf drinken meenemen?
Drankjes kun je alleen tegen betaling krijgen bij BIND. Wel zijn er
waterpunten waar je gratis water kunt krijgen. Het is aan te raden zelf een
flesje drinken mee te nemen.
Moet ik borden en bestek meenemen voor de picknick?
Bij voorkeur wel, al zorgen wij ook voor borden en bestek.
Moet ik een stoel meenemen?
Nee, we hebben lange tafels en banken waar je aan kunt zitten. Een
picknickkleed is wel aan te raden!
Gaat het door als het regent?
De opening en het feest gaan dan zeker door, alleen kunnen we niet iedereen
gegarandeerd een droge plek bieden. Er zijn parasols en een paar partytenten
om te schuilen. Neem in dat geval een paraplu of regenkleding mee!
Wat moet ik betalen voor het Feest van de Mensheid?
De dag is gratis voor jou als bezoeker. Toch kost het evenement geld en
daarom vragen we je vrijblijvend een donatie te doen. Dit kan online of

contant op de dag zelf. Ook kun je diverse producten kopen, waarmee je ons
werk mede mogelijk maakt.
Doneren kan hier veilig: https://www.museumofhumanity.nl/donatie-link
Ik heb me niet ingeschreven, mag ik dan wel komen?
Wil je op de valreep toch nog komen, meld je dan nog gauw aan via
https://www.museumofhumanity.nl/feest-van-de-mensheid
Kan ik mijn kinderen meenemen?
Zeker! We hebben diverse leuke activiteiten voor kinderen. Van haarvlechten
tot een speurtocht en van oudhollandse spelletjes tot een portret maken met
een pollepel.
Kan ik naar het toilet op het terrein?
Je kunt bij Bind naar het toilet. In Museum of Humanity zelf is geen toilet
aanwezig.
Is het terrein rolstoeltoegankelijk?
Het terrein van het Feest van de Mensheid is goed toegankelijk voor
rolstoelen. Het museum bevindt zich in een vervallen gebouw. De vloer is
hierdoor op sommige plekken ongelijk. Voor rolstoelen is dit trouwens geen
probleem. Het museum is niet geschikt om op blote voeten te bezoeken.
Kan ik het museum in wanneer ik wil?
Op zaterdag 25 juni kun je pas na 14.00 uur naar binnen. Houd er rekening
mee dat er maximaal 50 personen tegelijk binnen moeten zijn. Het kan zijn
dat je moet wachten om naar binnen te gaan.
Waar kan ik mijn foto van Wij zijn Zaanstad ophalen?
Dat wijst zich vanzelf als je op het terrein komt. De digitale foto sturen we ná
25 juni 2022 per mail. Wil jij je gegevens controleren kom dan naar de
infotafel of de zwarte fototent.

Heb je nog vragen bel of app Museum of Humanity op 06-19561732

