


Voorwoord 

Beste mede-bewoners van het Emmakwartier,

De zomer komt eraan en dus is het tijd voor het wijk-
feest. Een traditioneel opgezet feest, waarbij alle be-
woners op zaterdag 15 juli a.s. worden uitgenodigd naar 
het Blekersplein te komen.
Dit wijkkrantje geeft u een overzicht en informatie over 
alle zaken die er zaterdag 15 juli georganiseerd gaan 
worden. Deelname is geheel vrijblijvend, je hoeft alleen 
maar woonachtig in het Emmakwartier te zijn. Dus 
kom langs voor een hapje of een drankje, neem deel 
aan één van de aktiviteiten en wie weet tot dan.

Namens de wijkvereniging Emmakwartier,
Ruud Boots.

Over de Wijkvereniging;

Het wijkfeest is maar één van de aktiviteiten van de 
wijk vereniging. Alles over de wijkvereniging kunt u 
vinden op; www.emmakwartier.nl

15 Juli 2017
Wijkfeest Emmakwartier

Locatie; Blekersplein

10:00 uur Opbouwen
13:00 uur Start De Grootste Strijd
   der Straten*
13:30 uur Circus Workshop Kinderen
16:00 uur Eindspel Strijd der Straten
17:.00 uur Bingo
18:00 uur BBQ en pannekoeken
19:30 uur Open Podium / Disco
23:30 uur Eind en opruimen

*Opgeven voor de strijd van straten 
kan via wijkfeest15juli@gmail.com. 
Straatteams van 6 tot 8 personen. 

De kassa gaat open om 13:00 uur, daar kunt u consumptie-
bonnen kopen. De bar gaat open rond 14:00 uur



Kinderprogramma
Wil je als ouder meedoen met de stratenstrijd en zijn de 

kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar?
Geef ze dan op voor het voetbaltoernooi of professionele 
circus workshop. Beide activiteiten starten om 13.30 uur 

inde buurt van de andere spelen bij het Blekersplein!

Circus workshop 
Voor iedereen van 4 tot 14 is er dit jaar een professionele 
circus workshop met oefenact en presentatie voor alle 
aanwezigen tijden de stratenstrijd. Zelfs met decor en 

muziek. Alle technieken komen dan aan bod met jongleren, 
balanceren, acrobatiek, clownerie, touwtje springen of 

leren fietsen op een 1-wieler.

Voetbaltoernooi 
Er wordt een voetbaltoernooi georganiseerd in de kooi 

op het plein van de Kennemerpoort. Het winnende team 
maakt kans op een mooie prijs! Er zal gestreden worden in 

teams van max 3 kinderen.

Voor beide activiteiten graag uw kind aanmelden via
wijkfeest15juli@gmail.com.
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Ook dit jaar weer een gezellige 
kinderbingo met fantastische 

prijzen.
De dames Van Oranje-Nassau zu-
llen het Bingorad laten draaien 

als nooit te voren en maken er 
een gezellig feest van.

De dames beginnen om 17:00 
uur dus zorg dat je er op tijd 

bij bent! Ook dit jaar weer twee 
rondes met kansen

voor iedereen!



BARBEQUE

Barbeque en pannekoeken
Naast de aanwezigheid van een haringkar, een espresso/
koffie/thee kar, een pannekoekenkar en een ijscokar zal er 
vanaf 18.00 uur een barbeque van Slagerij Eeken op het 
Blekersplein worden gezet. 
Voor dit eetfestijn zal per persoon een knipkaart moeten 
worden aangeschaft bij Slagerij Eeken aan de Oudegracht 
223 of bij Dirk en Helga op de Julianastraat 42.
Er is keuze uit een viertal kaarten; klein 7,00, groot 11,00, 
luxe 12,50 of vegetarisch voor 10,00 Euro.
Bij alle kaarten hoort stokbrood, diverse salades en verschil-
lende sauzen. Ook voor bestek en borden wordt gezorgd.

OPEN PODIUM
Als je het leuk vindt om alléén, samen of met een groepje op te treden, 
dan is dit je kans. Alles is mogelijk van dansen, zingen, moppen tappen, 
goochelen, gedicht voordragen tot... muziek maken of een toneelstukje 
opvoeren.
Zie je dit zitten, geef je dan snel op want... vol is vol!!!

Je kunt je opgeven bij Helga en Dirk aan de Julianastraat 42. Kom ge-
zellig even langs of stop een briefje in de brievenbus. Ik maak dan een 
rooster zodat je weet wanneer je op mag treden. De indeling komt ook 
bij het podium te hangen.

Niet vergeten om je eigen muziek mee te nemen. Zorg dat je muziek 
klaar staat of dat je weet welk nummer het is. Dan kunnen we snel 
beginnen. 

Ik hoop dat jullie enthousiast zijn en je massaal komt opgeven.

En na het Open Podium;




