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Zaterdag 27 augustus 2011	

ZEEHELDEN
BUURTFEEST2011TE LAND TE WATER EN OP DE DANSVLOER

Kijk voor meer informatie ook op de achterkant en op www.novazemblabla.nl
Wil je meehelpen op het buurtfeest? Meld je aan: info@novazemblabla.nl
ook voor aanmelden nieuwsbrief!
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Opening Buurtfeest
Op 27 augustus om 14:00 gaat het buurtfeest van start! Met dit jaar weer diverse activiteiten voor jong en oud! Het 
thema dit jaar is 'te land, te water en op de dansvloer'. Doe mee, want het buurtfeest staat dit jaar in het te-
ken van sport en spel!  Komt allen naar het Nova Zemblaplein voor een gezellige dag vol sportieve activiteiten

Koffie & Taartenbakwedstrijd
We beginnen uiteraard met een gezellig bakje koffie op het Nova Zemblaplein. En ook dit jaar nodigen we iedereen 
van harte uit voor de taartenbakwedstrijd! Verras je buurtgenoten met je bak-kunsten. De lekkerste en origineelste 
bijdrage wordt beloond, dus leef je uit! 

Voorveldse polder: kano-race - pony rijden - opening tunneltje
Voor de jonge zeehelden is er dit jaar een kano-race op het meertje van de Voorveldse polder. Voor wie geen zeebenen 
heeft zijn er 2 lieve pony's om een stukje op te rijden. En mis de feestelijke opening van het opgeknapte Voorveldse 
tunneltje niet!

Nova Zembla plein: springkussen - schminken - happy hour
Klaar met kanoen en pony rijden? Kom naar het springkussen of laat je schminken bij het Nova Zemblaplein. Vanaf 
16:00 gaat de bar open; tijd voor happy hour! 

BBQ
Vanaf 18:00 staan de barbecues klaar. Neem zelf je barbecuepakketje mee en schuif gezellig aan de tafels op het 
pleintje aan. Het buurtfeest is alleen mogelijk met voldoede baropbrengsten; help daarom het 
voortbestaan van het buurtfeest en koop je drankjes voor een voordelig prijsje bij de buurtbar! 

Petje op/ Petje af
Doe mee met de eerste editie van de Nova Zembla buurtquiz. Voor jong en oud!

Karaoke
Wegens een daverend succes is er ook dit jaar weer karaoke! Laat iedereen je zangtalent (of je gebrek daaraan!) 
horen. Gegarandeerd een gevarieerd aanbod, dus voor elk wat wils.

Disco met DJ & buurtband C-JAM
Voetjes van de vloer op de beats van een DJ en een spetterend optreden van de buurtband C-JAM. Mis het niet! 
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