Voedselmarkt & voedselketen
TIJD
10:00 - 16:00

LOCATIE
Eetbaar park in
het Noordelijk Wijkpark

Ambachtsmarkt
TIJD
11:00 - 17:00

LOCATIE
Winkelcentrum Zevenkamp

Op het Ambachtsplein is een markt met ambachtelijke werken.
Op deze markt worden groente, fruit, honing, jam en dergelijke aangeboden om mee naar huis nemen. Er zijn workshops voor volwassenen en
kinderen over het gebruiksklaar maken van grond, composteren, zaaien
en poten, verzorging van de planten, droogtechnieken, bestuiving van
planten door bijen en het maken van jam en zuurkool. Tevens worden
pakketten samengesteld voor de voedselbank. Verder worden vanuit de
marktplaats rondleidingen gehouden in het eetbaar park (Taka-Tukatuin)
en de Stadskwekerij van Orion.
Voorlopige initiatiefnemers: Wollefoppengroen& co, Orion,
Het Palet, Rechtstreex, Moestuinman, LabRotterdam,

10 september 2016
10:00 - 22:45 uur

LOCATIE
het grasveld voor
Taka-Tukaland

Kom snel weer in vorm!
Evert Nekeman geeft workouts, ook voor absolute beginners.
Organisator: Evert Nekeman

Ook zijn er ambachtelijke spelletjes.
Organisator: Winkeliersvereniging Zevenkamp & Simone van Beers

LOCATIE
Cultureel Centrum Orion

Door de Tuinderijgroep wordt een demonstratie appelsap persen gehouden, kinderen kunnen meehelpen. Bij de Stadskwekerij, achter het CWZ
zullen rondleidingen en uitleg gegeven worden en er zullen demonstraties
zijn met plantaardige vegetarische meststoffen, Als mensen zelf wat grond
meenemen, wordt de zuurtegraad gemeten. Op het naastgelegen bijenweiland is het mini Bijenmuseum open, met uitleg van de Stadsimker!
Er is een workshop, vlechten met natuurlijke materialen, waaronder een 7
vlecht!! Ook zijn er Orion producten van de verschillende werkplaatsen te
koop, waaronder natuurlijk heerlijke bonbons van de Chocolaterie, Hemelse
Vreugde! De middag zal worden afgesloten met een spetterend optreden
van MIMA& ZORAN.
Organisator: Stichting Orion Camphill

TIJD
12:30 - 13:30 (aanvang 11:30)
18:00 - 19:30 (aanvang 17:30)

LOCATIE
Eetbaar park in
het Noordelijk Wijkpark

Stichting Wollefoppengroen& co laat u meegenieten in het Noordelijk
Wijkpark achter de speeltuin Taka-Tukaland. Laat u verrassen door uw
buren en eet een heerlijke maaltijd mee. Voordat we gaan eten zijn er
theater van Pagetti, muziek en kookworkshops.
Organisator: Wollefoppengroen&co

Spelen

Pluk de dag
TIJD
11:00 - 15:00

Bootcamp
TIJD
11:00 - 12:00
15:00 - 16:00

Daarnaast is er een kunstmarkt met workshops, waar iedereen kan zien
hoe leuk het is om met kunst en ambachten bezig te zijn.

Lunch & Diner

TIJD
11:00 - 17:00

LOCATIE
Taka-Tukaland

Speeltuin Taka-Tukaland zal de gehele dag vrij toegankelijk zijn om te
spelen. Diverse activiteiten voor kinderen en jongeren. Kinderen kunnen
mee op speurtocht, een vogelhuisje of een insectenhotel maken. Pagetti
komt langs en geeft twee leuke verschillende interactieve voorstellingen
voor de kinderen. De eerste voorstelling is van 11:30 uur tot 12:30 uur in
het eetbaar park achter de speeltuin met opvolgend een lunch voor de
wijk. De tweede voorstelling is van 16:00 uur tot 17:00 uur .
Organisator: Buurtwerk Alexander in samenwerking met AMVZ, BOZ
en Wollefoppengroen&co

Sport
TIJD
12:30 - 17:30

Appelfestival
LOCATIE
Grasvelden voor Orion
& voor Taka-Tukaland

Van 14:30 uur en 15:30 uur worden er twee voetbalwedstrijden met de
buurt gehouden. De kleintjes kunnen zich uitleven op diverse speeltoestellen en tijdens overige activiteiten. Diverse verenigingen geven
demonstraties.
Organisator: BOZ Bewonersorganisatie Zevenkamp

LOCATIE
Grasvelden voor Orion
& voor Taka-Tukaland

Met muziek en dans op zoek naar de culturele achtergronden van de
bewoners van onze wijk. Kom luisteren, zing mee, swing mee en neem
deel aan de workshops.
Organisator: BOZ Bewonersorganisatie Zevenkamp

Varen
TIJD
13:00 - 16:00
19:00 - 21:00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Voedselmarkt
& voedselketen

LOCATIE
grasveld voor Taka-Tukaland

Ambachtsmarkt
Wie bakt de lekkerste taart, daar wilt u toch ook van proeven. Verder
kunt u leren appels plukken en sap daarvan maken.
Ook zijn er knutselactiviteiten voor de kleintjes.

Bootcamp

Organisator: Bewonersvereniging Centraal Wonen

Lunch & diner

TIJD
19:00 - 22:00

Spelen

Algemene Modelbouw Vereniging Zevenkamp vaart in de haven van de
grote vijver langs de Paul Whitemansingel. De modelboten zijn tussen
13:00 uur en 16:00 uur te zien.
Organisator: AMVZ modelbouwvereniging Zevenkamp

Pluk de dag

LOCATIE
Taka-Tukaland

Sporten

In de avonduren bij een heerlijk kampvuur, onder het genot van koffie,
thee en gezellige muziek.
Organisator: BOZ Bewonersorganisatie Zevenkamp i.s.m. Buurtwerk
Alexander en John Vos

TIJD
22:00 - 22:45

Multicultureel

Dankwoord
Bij deze danken we alle organisaties en alle vrijwilligers die het mede
mogelijk hebben gemaakt om dit fantastische evenement te laten verlopen!
Daarbij danken we extra de gebiedscommissie Alexander, want zonder hun
bijdrage zou deze wijk de verbinding niet hebben kunnen verwezenlijken.

Mini Vuurwerk
LOCATIE
Modelboothaven (grote vijver)

Plattegrond
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Loungen

Multicultureel
TIJD
12:30 - 17:30

TIJD
13:30 - 17:00

10

Varen
Appelfestival
Loungen

LOCATIE
De grote vijver

Als afsluiter van het festival is er een kleine vuurwerkshow op de
Wollefoppen vijver. (Aan de Paul Whitemansingel)
Organisator: AMVZ modelbouwvereniging Zevenkamp

Prins Alexander

CENTRAAL WONEN ZEVENKAMP
het leukste dorp van Rotterdam

Vuurwerk
Komt u met de metro? Stap dan uit op station Ambachtsland (lijn B)

website
www.7Blad.nl

email
7bladfestival@gmail.com

facebook
7Blad

