Stadstuin EMMA’S HOF
jaarkalender 2021
Nog even voor wie het niet weet: Emma’s Hof heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn voor
buurtbewoners en draait geheel op vrijwilligers. Buurtbewoners organiseren activiteiten voor jong
en oud in de stadstuin. De buurt zorgt voor het beheer en onderhoud van de tuin.
2020 was een heel raar jaar. Er ging een streep door vrijwel alle evenementen, Emma’s Hof was
zelfs een tijd gesloten en daar waar we normaliter graag ontmoetingen stimuleren kon dat in 2020
juist niet. Het is nog niet zover, maar dat gaan we dubbel en dwars inhalen!
Emma’s Hof bestaat namelijk dit jaar 10 jaar en dat gaan we uitgebreid vieren met alle vrienden
en vrijwilligers, maar alleen zodra dat weer veilig kan! Achter de schermen wordt al hard
gewerkt om flink uit te kunnen pakken bij dat feest, dat je natuurlijk niet wil missen!
U kunt de tuin steunen door vrijwilliger te worden of door Vriend van Emma’s Hof te worden.
Ga daarvoor naar de website www.emmashof.nl of stuur een mail naar bestuur@emmashof.nl
We durven nu nog helemaal niets op de planning te zetten, maar zodra het weer kan, laten we
zeggen: na de zomer ofzo, gaan we weer los met de volgende evenementjes:
hopelijk in augustus
10 jaar Emma’s Hof feest voor
vrienden en vrijwilligers
zaterdag 25 september
Burendag

Het feest van het jaar! Vrienden & Vrijwilligers van Emma’s
Hof worden in het zonnetje gezet. Nog geen vriend?
Meld u tijdig aan en u kunt alsnog komen!
Met z’n allen maken we de tuin winterklaar, onder het genot van
koffie en fruittaarten van fruit uit Emma’s Hof boomgaard.

donderdag 11 november
St. Maartenviering
zondag 12 december
Ke rstmarkt

Elk jaar een feest voor kinderen. Met vuur, lampionnen,
een St. Maarten-verhaal, chocolademelk en glühwein.
Handgemaakte kaarten, kerstballen, kransen, worsten,
glühwein, lekkers, muziek en gezelligheid.

Alle data zijn uiteraard onder voorbehoud en misschien kan er nog wel meer!
Geniet tot die tijd vooral van de mooie tuin en blijf gezond.

Emma’s Hof-Groengroep en Klusgroep verzorgen het (groen)onderhoud in
Emma’s Hof. Wil je aansluiten als vaste vrijwilliger, gewoon een keer meedoen
of meer informatie? Meld je dan aan via bestuur@emmashof.nl

Houd voor de meest actuele activiteiten+tijden het mededelingenbord+website in de gaten!

