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Nieuws uit de wijken        Nieuws uit de wijken

PODIUMPROGRAMMA ZONDAG
12.00 - 13.15 uur 
Remember
Een vriendenband die nog vele jaren de sound van weleer 
ten gehore wil brengen voor iedereen die vooral de jaren
 60  / 70 een warm hart toedraagt.

13.40 - 14.30 uur 
Breakout Waalzinnig
Het Waalzinnig Festival staat voor inclusie en stimuleert 
iedereen om zich te uiten ... fotografie, film en dans tot musi-
cal, cabaret, stand-up en toneel.

15.00 - 17.00 uur
THUNK
Staat garant voor sfeer! Met twee zangeressen én een bla-
zerssectie die het geheel een eigen vette sound geven. Alleen 
herkenbare dansbare covers die iedereen mee kan zingen. 
Van de gouwe ouwe tot de gloedje nieuwe nummers.

overzicht activiteiten:
• Yukki Onna roofvogels en met de mogelijkheid om   
   tegen vergoeding op de foto te gaan
• Politie wijkagenten,  
   Mobiel Medialab,   
   Politie helikopter 
• Brandweer container  
   waarin men kan erva- 
   ren hoe het is om in een  
   huis te komen waar   
   brand is geweest,
• Draaimolen    
• Auto treintje   
• Sweeper luchtkussen met draai effect  
• Mega Multiplay Clown  groot luchtkussen voor de  
   kleintjes
• Chinaman Kung Fu 
• De Wildcats basketbal
• Amalgama scouting, activiteit bij het water
• Kinderboerderij activiteiten in en om de kinderboer- 
   derij
• Factory sports Manuel Teca, dans en workshops
• Clown Okidoki   
• Hazenkamp Trampoline kunsten
• Gesond en Gesellig div. activiteiten met betrekking  
   tot gezond en gezellig.
• Peuter profs voetbal met kleintjes vanaf 2 jaar, op het  
   Cruyff Court
• Bindkracht 10 Voetbal toernooi op het Cruyff   
   Court
• Jazz Out  dans en vermaak

 zondag  19 juni  zondag  19 juni 

20222022

zaterdag 18 juni zaterdag 18 juni 
 VijverPOP VijverPOP

Park  De OmloopPark  De Omloop
(Cruyff  Court)(Cruyff  Court)

20.00 - 24.00 uur 20.00 - 24.00 uur 
Spectaculair optreden van de Spectaculair optreden van de 
coverband CATCH!coverband CATCH!

Dag van Lindenholt, 
daar 

gebeurt het......


