
 

 

 
 

Holy powerrrr…!  
 
Veel organisaties en projecten zijn actief die van Holy een krachtige wijk in Vlaardingen maken! 
Binnen het wijkprogramma ´´Next generation woonwijken´´ zijn de krachten gebundeld om ook  
in de toekomst de wijk leuk, gezellig en bestendig te maken. Dit kunnen we alleen samen met 
bewoners en organisaties van de wijk doen. Daarom nodigen we je graag uit voor het: 
 

Holy Power Festival  
 

Datum: 29 september 13:00-17:00 uur 
Locatie: Winkelcentrum Holiërhoek (Reigerlaan in Vlaardingen) 

 
Het Holy Power Festival vormt hét evenement waarmee we de toekomst en kracht van de wijk op  
een leuke manier aan je presenteren.  
 
De activiteiten op het festival zijn onderverdeeld in drie thema´s: 

 Flower Power: o.a. planten, tuinieren en duurzame energieopties. 

 People Power: maatschappelijk initiatieven van de wijk. 

 Profit Power: sociale opbrengsten van, voor, en door de wijkbewoners.   

Bij deze onderdelen staan gedurende de dag een aantal activiteiten centraal: 
 

1. Podium: het programma ziet er als volgt uit: 

 Opening door  wethouders Jacky Silos, Bart Bikkers en  

 wijk coördinator Diana van der Kroon 

 Optreden Villa Voice en Gitaarschool. 

 Pitch door Klavertje Vier, st  Aanzet en Samen Sterk 

 Live muziek van Carolien Hartman 

 Talentenshow ´´Holy´s Got Power!´´ voor kinderen uit de wijk met een heuse jury  

en spetterende optredens!  
 

2. Infomarkt: kramen van onder andere de volgende organisaties: 

 Vlaardings Energie Collectief 

 Woonwijzerwinkel 

 MKV (www.krachtinVlaardingen.nl) 

 Repair café (u kunt uw elektrische apparaten laten repareren) 

 Wijkkrant Holy 

 Stichting voedselbos Vlaardingen 



 

 

 Rabobank 

 Samen sterk 

 Spring foundation 

 Basisscholen, De ark, Breinpaleis en Palet Holy 

 Wereldwinkel 

 Scouting 

 Politie 

 Waterweg Wonen 

 Gemeente 

 St. Aanzet 

 Elckerlyc 

 Klik vrijwilligers 

 Beweeg en gezondheidscentrum Fernhout 

 Irado 
 

3. Workshops: interactieve sessies over: 

 De snoepjestuin, natuurlijk tuinieren, hoe doe ik dat? 

 Power up 1: Hoe kan je je leven op de rit houden / krijgen wanneer het even tegen zit 

 Power up 2: Wil jij bijdragen aan zelfredzaamheid en kracht van bewoners in Holy 

 Vitaliteit aan projecten geven (Jo Creemers) 

 Golden sports, bewegen voor ouderen (bgcentrum Fernhout) 

 Weerbaarheidstraining voor ouderen (senioren Welzijn) 
  
4. Kinderactiviteiten: 

 Vlaardingen in beweging (sport en spel) 

 Scouting 

 Minters (sport en spel) 

 Bouwspeelplaats Holy (timmeren) 

 Palet Holy (knutselen) 

 Café deel2 (schminken) 

 Kleedjesmarkt voor alle kinderen uit de wijk  
 

5. Ondernemers: 
 Groenteboer Karo (deelt fruit uit) 

 Beautysalon Violet (make up / haren vlechten) 

 Tim Hong (deelt hapjes uit) 

 Exotische supermarkt (deelt hapjes uit) 

 Tandartspraktijk (deelt promotiemateriaal uit) 

 Grand café deel 2 (deelt hapjes uit) 
 
ACTIE KLAVERTJE VIER 
TEGELTJE ERUIT> PLANTJE ERIN 

 
 

Dus:  
Kom ook, geniet van de leuke optredens en sessies en maak op deze dag 
kennis met de ´´Power´´ van Holy !   
 
Team Holy Power 


