TIJD

LOCATIE

12:00 - 17:00

Taka Tukatuin in het
Noordelijk Wijkpark

In het eetbaar park is een gezellige markt met o.a. ambachtelijke werken en
producten. Daarnaast zijn er verschillende workshops. Ook zijn er Orion producten
van de verschillende werkplaatsen te koop, waaronder natuurlijk heerlijke bonbons
van de Chocolaterie Hemelse Vreugde! En de biologische producten van de
bezorgwinkel van Orion in de speeltuin Taka-Tukaland.
Organisator: Stichting Orion

Hapje & Diner
TIJD
13:00 - 16:00
18:00 - 19:30 (aanvang 17:30)

Kom jij ook?

Spelen

Ambachtsmarkt

TIJD

LOCATIE

11:00 - 17:00

Taka-Tukaland

7 Blad Festival

Speeltuin Taka-Tukaland zal de gehele dag vrij toegankelijk zijn om te spelen.
Diverse activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals schminken, knutselen, stoepkrijten, bellenblazen, Oud Hollandse spelletjes en leef je uit op het springkussen.
Bij de kids beauty club is het voor de meiden een feestje. Hier wordt je mooi
opgemaakt met make up, gelakte nagels en mooi haar. Kijk niet gek op als er een
reusachtig grote, knuffelige en nieuwsgierige Yeti, samen met zijn kleine Neanderthaler vriendin, langsloopt. Gi-jo komt ook langs en geeft een verrassende voorstelling voor de kinderen en volwassenen. Deze voorstelling begint om 15:45 uur in
de speeltuin.
Organisator: Buurtwerk Alexander in samenwerking met AMVZ, BOZ
en Wollefoppengroen&co

LOCATIE
Achter de speeltuin in
de Taka Tukatuin

Laat u verrassen door uw buren en eet een heerlijke maaltijd mee. Om 17:30 uur
wordt u hartelijk ontvangen om aan te schuiven. Wees er snel bij want vol is vol!
In de middag kan er tussen door ook genoten worden van een eenvoudig hapje
met uitzicht over de stadslandbouwtuin achter de speeltuin Taka-Tukaland. Hier is
ook de taartwedstrijd van het appelfestival uit Centraal Wonen heen verhuist. Wie
bakt de lekkerste taart, daar wilt u toch ook van proeven. Luena’s Foodcorner uit
Zevenkamp zorgt voor Angolees eten. En het is nog een verrassing wat de brandweerwagen van Resto van Harte en de vrijwillige koks uit de wijk gaan koken.
Verder is er weer de heerlijke koffie en thee van Ketelbinkie. Voor de taarten,
hapjes, diner en drinken wordt dit jaar een kleine vergoeding gevraagd.

Bootcamp
TIJD

LOCATIE

11:00 - 12:00 (workshop)

Grasveld / plein tegenover

15:00 - 16:15 (wedstrijd)

Taka-Tukaland

Kom snel weer in vorm!
Evert Nekeman geeft workouts, ook voor absolute beginners. Tussen 11:00 en 12:00 uur
is er een workshop met uitleg en alle oefeningen. En tussen 15:00 en 16:15 uur een
workout in wedstrijdvorm met de prijsuitreiking om 17:00 uur op het podium in de Taka
Tukatuin.

Organisator: Stichting Wollefoppengroen&co i.s.m. Bewonersvereniging
Centraal Wonen en vrijwillige koks
Organisator: Praktijk voor leefstijladvies 40days.nl - Evert Nekeman

9 september 2017
11:00/13:00 - 22:00 uur

Locatie’s rondom Cole Porterstraat 400

Plattegrond

Kinderen kunnen onder begeleiding klimmen op de klimmuur van de scouting en
ook brood bakken met vers deeg op een vuurtje. Kinderen kunnen ook leren
vissen langs de sloot van de Taka Tukatuin in het Noordelijk Wijkpark.

Zevenvleermuizenloop

Organisator: Scouting Albert Schweitzergroep

TIJD
13:00 (1km kidsrun)
13:30 (2km/5km run)

LOCATIE

Spelen

Grasveld / plein tegenover

Multicultureel

Taka-Tukaland

Bootcamp

Voor de zesde Vleermuizenloop is een avontuurlijk parcours uitgezet over een
lengte van 2 km en 5 km. U loopt door het groen van Rotterdam met mooie uitzichten over landelijk gebied, de Zevenhuizenplas en natuurlijk langs de vleermuizengrot
van Zevenkamp. Ook voor kinderen start om 13:00 uur een sportieve uitdaging; de
1000 meter kidsrun. Er zijn prijzen te winnen en voor de kinderen is er een traktatie.
Voor meer informatie: www.ik-loophard.nl.
Organisator: Hardloopvereniging ik-loophard ‘Een leven lang fit.’

Varen
TIJD

LOCATIE

13:00 - 16:00

Modelboothaven (grote vijver)

19:00 - 21:00

LOCATIE

TIJD

Grasvelden voor Orion

13:00 - 21:00

& voor Taka-Tukaland

Met muziek en dans op zoek naar de culturele achtergronden van de bewoners van
onze wijk. Kom luisteren, zing en swing mee met het programma:
13:15
13:45
14:00
15:00
15:30
15:45
16:30

Bollywood dans
Medaille uitreiking kidsrun
Muziekband ‘Caribean Roots’
Mexicaanse dans & workshop
Prijsuitreiking 2 en 5 km loop
Muziekband ‘Caribean Roots’
Indonesische dans

16:45
17:00
17:15
17:45
19:30
20:15

Streetdans
Prijsuitreiking Bootcamp
Popkoor Ojee
Pauze voor het diner
Muziekband ‘Caribean Roots’
Salsa en Bachata demo & workshop

Organisator: BOZ i.s.m. Stichting Wollefoppengroen & co

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. Als afsluiter van het festival gaan de modelboten verlicht op de Wollefoppen
vijver (aan de Paul Whitemansingel) varen.
Organisator: AMVZ modelbouwvereniging Zevenkamp

Klimwand & Broodbakken

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

Prins Alexander

Ambachtsmarkt

Hapje & Diner

Zevenvleermuizenloop

Varen

Multicultureel

Klimwand &
Broodbakken

CENTRAAL WONEN ZEVENKAMP
het leukste dorp van Rotterdam

Komt u met de metro? Stap dan uit op station Ambachtsland (lijn B)
TIJD
13:30 - 16:30

LOCATIE
Grasveld / plein
tegenover Taka-Tukaland

website
www.7Blad.nl

email
7bladfestival@gmail.com

facebook
7Blad

