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Prins Alexander
Feestelijk seniorenfestival

Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Nesselande en Zevenkamp kunt u als actieve
buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee
in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door
de Rotterdammers; leden van de wijkcomités zijn door loting aangewezen. Beide ondersteunen
initiatieven die Prins Alexander leuker en beter maken.

Bent u 60-plusser en heeft u zin in een gezellige en actieve middag
rond het thema vitaliteit? Kom dan zaterdag 14 juli van 11.00 tot
17.00 uur naar het Seniorenfestival in het Prinsenpark.

Drums in de Wijk breidt uit

Ontmoeten, beleven en proeven; het zijn de kernwoorden van het gra
tis festival, waar de hele middag van alles te zien en doen is. Met op het
podium lokale muzikanten, maar ook landelijk bekende artiesten zoals
Yvonne Keeley, Franklin Brown en Brigitte Nijman. Daarnaast kunnen
bezoekers kennismaken met activiteiten als wandelvoetbal, stoel
gymnastiek en weerbaarheidstraining. Of meedoen aan een kunst of
salsaworkshop. Ook is het mogelijk om een gezondheidscheck te doen
en clubs en verenigingen geven informatie. Verder zijn er diverse
eettentjes en er is een bar. Het seniorenfestival is onderdeel van
Programma Oost. Hiermee investeert de gemeente 10 miljoen euro in
veiligheid en economische versterking van Prins Alexander. Maar er is
ook aandacht voor senioren. Rob Bosmans (gemeente): ‘Ruim twintig
procent van de bewoners is ouder dan 65 jaar. Weerbaarheid, veiligheid
en mobiliteit zijn belangrijke onderdelen van Programma Oost. Tijdens
het festival willen we senioren laten beleven dat ze tot veel meer in
staat zijn dan dat ze soms zelf denken. Alleen én samen.’ Meer infor
matie: www.rotterdam.nl/wonenleven/programmaoost.

‘Kunst toegankelijk maken’

Levien Willemse

Tweemaal diamant!
De heer en mevrouw Steenbergenvan Vliet vierden 26 juni hun 60jarig
huwelijksfeest. Namens de gebiedscommissie feliciteerde Eric Heusdens
de jubilarissen. Het echtpaar BeenVelt was 2 juli 60 jaar getrouwd.
Commissielid Ron Davids bracht hen een f leurige bos bloemen.

Barbara Willemsen: ‘Ik wil kinderen enthousiast maken voor theater, zang en dans, als onderdeel van hun algemene ontwikkeling.’

Willemsen vond haar vader, een beroemd percussio
nist, uiteindelijk in Los Angeles. Over haar zoektocht
maakte ze een theatervoorstelling. ’Uit de reacties
merkte ik dat veel mensen de zoektocht herken
den. Daarnaast wil ik kunst en cultuur toeganke
lijk maken voor kinderen. Niet in alle culturen is
aandacht hiervoor vanzelfsprekend’, vertelt ze.
De combinatie, zoektocht en cultuur, werd Drums
in de Wijk. Tijdens een succesvolle proef in Prins
Alexander volgden tien kinderen tussen de 10 en
16 jaar workshops acteren, dans, spoken word en

rap, onder begeleiding van professionele artiesten.
Zo verwerkten ze hun eigen verhaal in een gezamen
lijke voorstelling, die ze opvoerden in het Continental
Art Centre. Daarna begon Willemsen een crowdfun
dingactie om het project ook in andere gebieden uit
te voeren. ‘Deze zomer zijn dat Feijenoord, Charlois
en Delfshaven. Op het verlanglijstje staan ook
Crooswijk en IJsselmonde, en liefst ook een vervolg
in Prins Alexander. Maar dat is afhankelijk van de
hoeveelheid geld die binnenkomt.’ Meer informatie:
www.facebook.com/drumsindewijk/.
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De zoektocht naar haar vader vormde voor actrice Barbara Willemsen de inspiratiebron voor haar
culturele kinderproject Drums in de Wijk. ‘Veel mensen zijn op zoek naar iets. Naar anderen, naar
zichzelf, of hun talent. Dat geldt ook voor kinderen. Bij Drums in de Wijk staat hun zoektocht centraal.’

Het echtpaar Steenbergen-van Vliet was 26 juni 60 jaar getrouwd.

Zomerfeest in Het Lage Land

Zomerproject Alexanderpolder

Het zomerproject trekt elk jaar veel kinderen en volwassenen.

Ruim honderd vrijwilligers zijn al een tijdlang in de
weer om er drie leuke dagen van te maken voor de
honderd tot honderdtwintig kinderen die dagelijks
worden verwacht. ‘Bijzonder is dat we een com
pleet dagprogramma bieden’, vertelt vrijwilligster
Margriet van Middelkoop. ‘Elke ochtend is er kinder
club en voor volwassenen zijn er creatieve activitei
ten. ’s Middags is er een gevarieerd programma rond
het thema Zoek het uit. En ook ’s avonds zijn er acti
viteiten, bijvoorbeeld levend tafelvoetbal en darten.
Speciaal voor tieners is er woensdagavond een super
spannend programma. Nieuw is dat kinderen die
’s ochtends meedoen aan de kinderclub, tussen de
middag kunnen blijven lunchen.’ Het Zomerproject
is een initiatief van de Ichthuskerk en de Samen
werkingsgemeente Alexanderpolder. Informatie:
www.facebook.com/zomerprojectAlexanderpolder.

Samen muziek maken bij Jammin’ Around
Wat is voor een muzikant nu leuker dan samen met
anderen muziek maken? Onder de noemer Jammin’
Around organiseren bewoners in Zevenkamp samen
met Buurtwerk jamsessies in het Huis van de Wijk
(Ambachtsplein 141). De eerstvolgende is vrijdag
13 juli van 18.00 tot 21.00 uur. De sessies staan onder
leiding van ervaren muzikanten en er is er een band
aanwezig om muzikanten/artiesten te begeleiden.

Iedereen is welkom om te komen luisteren. De toe
gang is gratis. Muzikanten die op zoek zijn naar een
eigen repertoire, kunnen terecht bij een aanwezige
producer of componist/tekstschrijver. Wie geluids of
videoopnames wil laten maken, kan ook in het Huis
van de Wijk terecht. De jamavonden krijgen een bij
drage van de gebiedscommissie. De volgende zijn op
vrijdag 24 augustus, 5 oktober en 16 november.

Fotobureau Roel Dijkstra

Zoveel mogelijk mensen samenbrengen en een leuke tijd bezorgen, dat is het doel van Zomerproject
Prins Alexander. Van 17 tot en met 19 juli is er op de parkeerplaats aan de Jaap van der Hoekplaats en
in de Ichthuskerk een zomers programma voor alle leeftijden.

Maandag 2 juli vierde het echtpaar Been-Velt hun diamanten huwelijksjubileum.

Zomerpret in Zevenkamp
Tot en met 25 augustus zijn er iedere zaterdagmiddag van 12.00 tot
17.00 uur steeds wisselende (kinder)activiteiten op het Ambachtsplein.
Stichting Bewoners Organisatie Zevenkamp organiseert de middagen.
Ook is er een terras met gratis koffie, thee en limonade en verkoop
van broodjes en tosti’s. Meer informatie? Stuur een email naar
stichtingboz@outlook.com.
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