Stadstuin EMMA’S HOF
jaarkalender 2015
Emma’s Hof stimuleert ontmoetingen tussen buurtbewoners. Buurtbewoners organiseren
activiteiten voor jong en oud. De buurt zorgt voor het beheer en onderhoud van de tuin.
Hieronder een aantal activiteiten voor 2015. Wil je zelf iets voor de buurt organiseren of wil je
helpen bij de organisatie van een van deze activiteiten? Leuk! Graag!
Overleg even met het bestuur, of stuur een mail naar bestuur@emmashof.nl
zaterdag 21 maart
NL doet dag Opening van het seizoen! Klussen voor jong en oud. De tuin zomerklaar maken.
zaterdag 28 maart
Concert Fanfarolanda Benefietconcert voor weeskinderen in Marokko!
zondag 26 april
Koninginnekermis
zondag 24 mei
Fete de la Nature

Oud-hollandse spelletjes in kermissfeer, feestelijke lekkernijen en borrel na.
op avontuur in de stadsnatuur: rondleidingen en workshops

zondag 7 juni
Poezieworkshop van 10-12.30 onder leiding van Emma’s Hofdichter Eric Wisse
zaterdag 20 juni
Vrienden- en vrijwilligersdag ‘Vrienden & Vrijwilligers van EH worden in het zonnetje gezet.
zaterdag 18 juli
Wijnproeverij vanaf 16 uur met Hofwijnleverancier Leander Westendorp
zondag 26 juli
Seniorendag Een gezellige dag met activiteiten speciaal voor buurtbewoners van 65 jaar en ouder.
OPEN PODIUM Aansluitend open podium.
zondag 30 augustus
SONGS FROM THE DEEP

Mini-muziek-festival met singer-songwriters i.s.m. De Nieuwe Regentes

zaterdag 26 september
Burendag Winterklaar maken van de tuin met fruittaarten uit Emma’s Hof boomgaard.
oktober
Herfstworkshop Voor kinderen, in de herfstvakantie
woensdag 11 november
St. Maartenviering Lampionnen, chocolademelk, glühwein en St. Maartenverhaal
zondag 13 december
Kerstmarkt Handgemaakte kaarten, kerstballen, kransen, lekkers en gezelligheid.
vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag Nieuwjaarsverrassing, nog een verrassing dus!

Emma’s Hof-kookploeg

kookt door het jaar heen een aantal maaltijden.

Emma’s Hof-Groengroep en Klusgroep verzorgen het (groen)onderhoud in
Emma´s Hof. Elke laatste zaterdag van de maand van 10-13 komen de Hofhoveniers
bij elkaar. Kom ook eens!
Houd voor de meest actuele activiteiten+tijden het mededelingenbord+website in de gaten!

