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12.00 – 12.45 IRRELEPHANT
De muziek van Irrelephant is troostend en tegelijkertijd 
verontrustend. Er spreekt een openheid uit, alsof we ons om 
hem heen mogen komen verzamelen om elkaar eens goed in 
de ogen te kijken en te begrijpen dat we dezelfde
verlangens delen. 

 
14 JULI 2019 
11.00 - 22.00 

Hallo Veerfester!

Vandaag vieren wij ons vierjarig bestaan. In vier jaar hebben we van 

niets iets gemaakt hier aan de Veerplas. En dat willen wij 

vieren met de mensen die ons leuk vinden. Iedereen weet dat er bij Het 

Veerkwartier veel kan en vandaag zelfs net nog iets meer. 

In 4 jaar tijd heeft Het Veerkwartier gezorgd voor een positieve 

verandering van het Veerplas gebied. Daar zijn wij trots op en dat laten wij 

jullie vandaag graag in optima forma ervaren. Alles wat er afgelopen jaren 

bij ons te zien en te doen en te proeven viel komt tijdens Veerfest samen. 

MAAR NIETS HOEFT & VEEL KAN. PRECIES WAARVOOR HET 

VEERKWARTIER WAT ONS BETREFT VOOR BEDOELDIS. GENIET !

13.15 – 14.15 JAZZ OP ZONDAG: JAZZ TRIO
Op initiatief van Erik Sinnige is Jazz op Zondag bij 

Het Veerkwartier ontstaan. Maandelijkse intieme jazz 
concerten op de zondag. Een bijzonder muzikale middag. Jazz 
op zondag staat tot volgend jaar gepland met een gastartiest.  

Vandaag is het vaste Jazz trio bij ons op het 
podium om hun muzikaliteit aan jullie te laten horen.   

14.45 – 15.45 
TUINKAMER VAN JAAP MET MEIKE VAN DER VEER 
De Tuinkamer is een muziekprogramma van Fotograaf Jaap 
Kroon. Vandaag heeft hij Meike van der Veer uitgenodigd. 
Een zangeres die zingt, schrijft en performt. De warmte van 
haar geluid omvat je met kwetsbaarheid en vertrouwen en 
neemt je mee op een persoonlijke reis. 

Frisse Nederlandstalige hiphop op een stevig bedje 
van diverse stijlen, met de ambitie om rap met een 
gevarieerde live band te brengen. Dat is Die Vers. 

17.45 – 18.45 

PHAFF DADDY SUPER SESH
De band Phaff Daddy Super Sesh is in het Haarlemse café 
Stiels ontstaan met iedere keer wisselende
muzikanten. 

Een ‘jam’ band met een funky repertoire waarbij je gewoon 
niet stil kan staan. Fijn dat jullie: PHAFF DADDY SUPER SESH 
vandaag bij ons zijn !

16.15 – 17.15 DIE VERS

KAMER 
VANJAAP

de tuin

11.00 – 21.00 Funky Vinyl 
Funky Vinyl geloofd niet in stilstaan en zeker niet op de dansvloer! Funky 

Vinyl is een collectief van muzikale professionals met één doel: 
je te laten dansen. Funky Vinyl is vandaag onze lijm en 

draait de hele dag aan elkaar. Dus iedereen voetjes van de vloer. 

REGISTRATIE VEERFEST 2019 DOOR:

PIN
TIJDENS VEERFEST WERKEN WIJ MET MUNTJES EN STATIEGELD OP ONZE PLASTIC BEKERS. 
DE MUNTEN & WORKSHOPS KUNNEN MET PIN OF CONTANT BETAALD.  €

€ €

€ 2.50 KORTING 
SPECIAAL VOOR VEERFEST GEEFT HET 

NATUURSPEELEILAND KORTING OP 

HAAR TOEGANG OP 14-7-2019

KWARTIER
HETVEER

www.hetveerkwartier.nl      
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CREATIEF

13.00

IRRELEPHANT 
JAZZ OP ZONDAG 

JAZZ TRIO 

14.00 15.00

KAMER 
VANJAAP

de tuin

16.00 17.00 18.00 19.00

YOGA BOKSEN
DE HELE DAG KUN JE SUPPEN OP VEERPLAS

TAROT 

KAARTEN

DE HELE DAG RUILEBUITEN KLEDINGRUILEN & THE UPCYLCE  
     

DJ

PHOTOBOOTH PHOTOBOOTH 

MUZIEK

20.00

LOOKS

SPORTIEF

DUURZAAM 

de hele dag 
Jan Heideman Meesterbarbier

21.00

de hele dag 
Jan Heideman Meesterbarbier

11.00 12.00

De Weefteef 13.00 – 16.00
Bij de workshop ‘wandkleed weven voor beginners’ geef jij je 
eigen moderne draai aan je zelfontworpen wandkleedje. Met 
keuze uit veel verschillende frisse kleuren wol ga je na 1,5 uur 
naar huis met een te gekke en unieke toevoeging aan jouw 
interieur! PRIJS € 25 inclusief materiaal

Artwise 11.00 – 20.00
Zeerovers en piraten opgelet! 

Zet je piratenhoed op en schuif aan bij de gezellige 
zeerovers-knutseltafel. We maken de mooiste 

piraten-knutselwerken. Versier je eigen schatkistje, 
maak je eigen piratenzwaard, bedruk een echte 

piratenvlag en meer. Schip ahoy!
Prijs € 5 per kind

GETRAIND OF ONGETRAIND, JONG OF OUD, IEDEREEN IS WELKOM BIJ 
FITPARCK. SPORTEN DOE JE GEZELLIG IN GROEPSVERBAND, 
LEKKER BUITEN, BIJ JOU IN DE BUURT. ONDER LEIDING VAN 

PROFESSIONELE INSTRUCTEURS.  

11.00 – 12.00 STALA YOGA  
Onze yoga, gegeven door Ingrid, noemen we 

Strala yoga en deze vorm van yoga maakt 
gebruik van Natural Movement en Tai Chi. 

TOEGANG GRATIS

12.00 – 13.00 Boksen  
Tijdens deze clinic leer je de basis van het boksen. 
Het incasseren van stoten laten wij aan de 
stootkussens en handschoenen over. 
TOEGANG GRATIS

11.00 – 20.00 The Upcycle
The Upcycle is een jong bedrijf  die gespecialiseerd is in het 

ontwerpen van producten met onderdelen van oude niet-gebruikte fietsen. 
Vandaag staan zij op Veerfest met een tafel vol sieraden.

LAAT JE FOTOGRAFEREN DOOR HAARLEMS 
BEKENDSTE POP & NATUURFOTOGRAAF: 
JAAP KROON

11.00 - 20.00
RuileBuiten KLEDINGRUIL 
RuileBuiten is een kledingruilbeurs die om 
de maand terug komt bij Het Veerkwartier. 
Met onze kijk op duurzaamheid,stimuleren 
wij hergebruik van kleding. 

Voor 3 euro kan je maximaal 8 stukken 
kleding omruilen voor iets nieuws.

14.15 – 14.45 

15.45 – 16.15

Tarot kaarten 11.00 – 20.00
Anna van Astral Lady Tarot geeft readings op basis van haar 

kennis van de Tarot kaarten, altijd specifiek gericht op jouw vraag 
of simpelweg voor wat inzicht. 15 euro per sessie 

11.00 – 18.00 SUPPEN 
MET Free Movement 

GA OP EEN SUP STAAN & Bekijk ONS Veerfest vanaf het wateR. 
SUP = stand up paddling. Sinds juni 2019 IS supschool FREE 
MOVEMENT NEERGESTREKEN bij Het Veerkwartier. FrEE MOVE-
MENT wil mensen laten zien dat SPORTEN een ‘way of life’ is. 

In de huidige maatschappij zoeken mensen rust en voldoe-
ning en dat is precies wat sporten in de buitenlucht kan 
bieden. PRIJZEN VANAF 17.50 euro

Wij gaan voor de volgende stap 
DOE JIJ MET ONS MEE & ZET JE HANDTEKENING voor ons 

September 2020 loopt de tijdelijke vergunning voor het huidige 
Veerkwartier écht af. Het Veerkwartier heeft de ambitie om van de Veerplas dé 
buitenplek van Haarlem te maken. Een plek waar ruimte is voor experiment (re)
creatie en cultuur met een nieuw volledig circulair en duurzaam paviljoen.  Met 
als uitgangspunt de juiste balans tussen het gebied, natuur, recreatie en horeca. 
En natuurlijk met het fijne sfeertje van nu. 

Hierbij  hebben wij jouw hulp nodig om iedereen ervan te overtuigen dat wij 
de juiste ondernemers zijn voor ontwikkeling aan De Veerplas. Vandaag heb je 
ruimschoots de gelegenheid om je handtekening te zetten !

KWARTIER
HETVEER

11.00 – 20.00   Jan Heideman Meesterbarbier 
Als man volg je je eigen route, uniek en een beetje vreemd misschien. Als man houd je van 
authentiek vakmanschap. Je bent altijd jezelf  en hebt passie voor oude ambachten zoals dat van 
Barbier. Je gelooft dat scheren een comfortabele ervaring en meer dan gewoon scheren moet zijn. Je 
verlangt naar puurheid en hecht waarde aan je eigen stijl. Als man vind je dat alles bij Jan Heideman 
Meesterbarbier. € 25 KNIPPEN & SCHEREN 

Svp aanmelden via programmering@hetveerkwartier.Nl  voor zowel yoga als boksen

PHOTOBOOTH 

BLOKKENSCHEMA 


