OVER SCHIEZICHT

Alle activiteiten vinden plaats in of rondom Schiezicht, Mathenesserdijk 272B en
Spangesekade 176 Rotterdam, tenzij anders vermeld.

Het Kadefestival en het Zomerprogramma worden georganiseerd door Schiezicht in
samenwerking met bewoners en ondernemers uit Delfshaven.

Aanmelden/reserveren voor één of meer activiteiten of meer informatie:
info@schiezicht.com tenzij anders aangegeven.

Schiezicht is een wijkonderneming en ontmoetingsplaats voor en door bewoners van
Delfshaven, in het bijzonder Bospolder-Tussendijken. Door middel van activiteiten willen
we bewoners met elkaar verbinden en de buurt leuker en levendiger maken.

Alle in deze folder vermelde programma-informatie is onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen. Kijk voor de meest actuele programma-informatie op: www.schiezicht.com
of op www.facebook.com/schiezicht.
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EEN MAAND LANG LEUKE, LEERZAME EN
BETAALBARE ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD!
BEKIJK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA BINNENIN!
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Het Zomerprogramma en het Kadefestival 2018 worden mede mogelijk gemaakt door:
Grounds, Elise Mathilde, Gemeente Rotterdam, J.E. Jurriaanse Stichting, Schiezicht, VSB fonds,
Solidarodam, Watersensitive Rotterdam

HET KADEFESTIVAL DELFSHAVEN
BESTAAT 5 JAAR EN TRAKTEERT DE HELE
MAAND AUGUSTUS OP EEN ZOMERPROGRAMMA
KIJK SNEL BINNENIN VOOR ALLE INFORMATIE
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SCHIEZICHT E.O.
SPANGESEKADE 176

Vierambachtsstraat

KADEFESTIVAL
DELFSHAVEN 5 JAAR!
26 AUGUSTUS 2018
12:00 TOT 20:00

BELANGRIJKE INFORMATIE

Voorhaven

Distelleerketel De Molen,
Voorhaven 210

SCHIEZICHT.COM
INFO@SCHIEZICHT.COM
ontwerp Studio Theo Ruys

06 23 81 80 32
@SCHIEZICHT

HET KADEFESTIVAL TRAKTEERT!
Het Kadefestival Delfshaven bestaat 5 jaar en trakteert de hele maand augustus op een zomerprogramma
met als hoogtepunt het Kadefestival zelf. Op zondag 26 augustus is de Spangesekade weer de locatie voor
het leukste festival van Bospolder-Tussendijken!
Het Kadefestival is ook dit jaar weer gratis toegankelijk.
Eten en drinken is verkrijgbaar tegen betaalbare prijzen.
Er is een gevarieerd aanbod van muziek- en theater optredens,
creatieve workshops, kunstexposities en een markt met
lokale ondernemers. Het Kadefestival is er voor jong èn oud!
De hele maand augustus ben je van harte welkom in
Schiezicht om feest te vieren tijdens het Zomerprogramma!
Hierbij alle zomerse activiteiten op een rij:

KICK OFF ZOMERPROGRAMMA
Wo 1 augustus 17.00 – 18.00u
Kom naar de feestelijke Kick Off van ons Zomerprogramma en ontmoet
alle partners die dit programma samen met ons maken! Met een live
optreden door Muriel En Chansons.

Entree is gratis, wel graag even aanmelden via
info@schiezicht.com

SWINGEND HET WEEKEND IN met FLORES DAS ILHAS
Vr 3 augustus 20:00 – 21:00
Leuke en leerzame workshop Mazurka dansen. Ook krijg je
achtergrondinformatie over het ontstaan van deze folklore dans
en de Kaapverdiaanse Eilanden.

Entree is gratis, wel graag even aanmelden via
info@schiezicht.com

OPENING EXPOSITIE met PICA PICA ZOMERPARADE & STUDIO
PuRRR PRESENTEERT!
Zo 5 augustus 15:00 – 17.00

PLASTIC VISSEN met PLASTIC WHALE
Wo 8 augustus 12:30 – 16:30
Help mee de Schie plasticvrij te maken tijdens deze vistocht met een
plastic designsloep (gemaakt van gerecycled plastic!) Leuk voor jong
èn oud! Zwemvesten voor kids zonder diploma zijn aanwezig. Per vaart
kunnen maximaal 11 mensen mee. Duur van de tocht: een uur.

Entree gratis, aanmelden verplicht via info@schiezicht.com
Geef bij aanmelden aan met welke vaart je mee wil.
Afvaarten: 12:30-13:30 | 14:00-15:00 | 15:30-16:30

SENIORENSOOS door CREATIEF WELZIJN SENIOREN (65+ ouder)
Do 9 augustus 14:00 – 16.00
Creatieve workshop voor ouderen (65+). Vanmiddag op het programma:
Sieraden Maken met Dinah Smutny.

SWINGEND HET WEEKEND IN met FLORES DAS ILHAS
Vr 10 augustus 20:00 – 21:00
Leuke en leerzame workshop Mazurka dansen. Ook krijg je
achtergrondinformatie over het ontstaan van deze folklore dans
en de Kaapverdiaanse Eilanden.

Ontdek Bospolder-Tussendijken en Historisch Delfshaven vanaf het
water. Aan boord vertelt Stadsgids Ferrie Weeda over verleden, heden
en toekomst van Rotterdam-West.

Deelname is gratis, aanmelden is fijn via
info@schiezicht.com

Entree € 2,- p.p. (contant betalen), aanmelden is verplicht
via info@schiezicht.com

BOTU BOOTTOUR met IKAPITEIN
Zo 12 augustus 14.00 – 16.00
Ontdek Bospolder-Tussendijken en Historisch Delfshaven vanaf het
water. Aan boord vertelt Stadsgids Ferrie Weeda over verleden, heden en
toekomst van Rotterdam-West.

Entree € 2,- p.p. (contant betalen), aanmelden is verplicht
via info@schiezicht.com Opstapplaats: Molen ‘De Distelleerketel’,
Voorhaven 210. Maximaal 5 personen per afvaart. Geef aan met welke
afvaart je mee wil varen. Afvaarten: 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30

KOKEN MET KIDS:
WEDSTRIJD PANNENKOEKEN BAKKEN (4-12 jaar)
Di 14 augustus 14.00 – 16.00
Onze jaarlijkse wedstrijd Pannenkoeken Bakken! Met een echte jury en
leuke prijzen voor de winnaars. Wij zorgen voor de basis: ingrediënten
voor het beslag, zoete en hartige toppings. Neem zelf je geheime
ingrediënt mee. Dat wordt smullen!

Entree is gratis, aanmelden is verplicht via
info@schiezicht.com vóór 12 augustus.
Let op: per groepje van 3 à 4 kinderen is 1 hulpouder/verzorger nodig!

KINDERBINGO met CULTUUR CALEIDOSCOOP
Di 14 augustus 16.00 – 17.30
Vanmiddag organiseert Cultuur Caleidoscoop een kinderbingo voor
kinderen vanaf 6 jaar. Er zijn leuke prijsjes te winnen!

Met werk van kunstenaars uit Delfshaven o.m. Karida Bochove, André
Vollering, Deborah van de Beld en Christy de Witt. Live muziek door de
Rotterdamse band Rempejek.

Kaapverdiaanse Cachupa door Bia van dansgroep Flores das Ilhas. Deze
bonenschotel is één van de bekendste gerechten van Kaapverdië en de
versie van Bia is onweerstaanbaar lekker! Entree is € 3,50 p.p |

Entree is gratis, aanmelden is fijn via info@schiezicht.com

€ 2,- voor kinderen, aanmelden is verplicht via
info@schiezicht.com Let op: neem je eigen drankjes mee!

Opstapplaats: Schiezicht, Spangesekade 176
Maximaal 5 personen per afvaart. Geef aan met welke afvaart je
mee wil varen. Afvaarten: 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30

BUITENSCHILDEREN met CULTUUR CALEIDOSCOOP (6-12 jaar)
Wo 15 augustus 14.00 – 16.00
Lekker buiten schilderen op de Spangesekade met Cultuur
Caleidoscoop. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar

T-SHIRTS MAKEN VOOR HET KADEFESTIVAL
(workshop in 2 delen)
Wo 15 augustus 10:00 – 12:00 &
Wo 22 augustus 10:00 – 12:00
Tweedelige workshop T-shirts bedrukken door Eigen Wijze Woorden.
Samen maken we de mooiste T-shirts voor het Kadefestival! Voor wie
beide dagen meedoet aan deze workhop, is een vrijwilligersvergoeding
beschikbaar. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht via

info@schiezicht.com

RONDVAART OVER DE SCHIE met iKAPITEIN
Wo 22 augustus 14.00 – 16.00
Maak je eigen boottocht over de Delfshavense Schie met iKapitein.
Geef bij het aanmelden aan met welke afvaart je mee wil.

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht via
info@schiezicht.com Opstapplaats: Spangesekade 176.
Let op: max. 5 personen per afvaart. Afvaarten: 14.00 | 14.30 | 15.00 |
15.30

SENIORENSOOS door CREATIEF WELZIJN SENIOREN (65+ ouder)
Do 23 augustus 14:00 – 16.00
Creatieve workshop voor ouderen (65+) met koffie en iets lekkers.
Vanmiddag gaan we zijdeschilderen met Dineke Herlaar.

Deelname is € 2,50 p.p (contant betalen bij aanvang),
aanmelden is verplicht via info@schiezicht.com

PICTURE YOUR BUSINESS door GERMAINE SANDERS
Di 28 augustus 20:00 – 22:00
Je idee (beter) visualiseren? Doe mee aan deze leuke en leerzame
workshop van Picture Your Business. Ga aan de slag met beeldtaal,
iedereen kan het!

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht via
info@schiezicht.com

MAMA SALON: GEZIN EN WERK
Wo 29 augustus 10.00 – 11.30
De Mama Salon in Schiezicht is een echte verwenochtend voor de
moeders van Delfshaven. Ontspannen en opladen, ervaringen
uitwisselen en kennis opdoen tijdens één van de leuke workshops.

Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.

Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.

WORKSHOP SERVIES STIPPEN door DOTS DESIGN
(vanaf 10 jaar)
Vr 17 augustus 14.00 – 16.30
Leer alles over het stippen van keramiek of porselein met je eigen
design: bloemen, planten, grafische prints en meer.

Deelname: € 25,- p.p. (materialen inbegrepen), aanmelden
is verplicht via: dotsdesignnl@gmail.com

BONTE ZATERDAGAVONDTREIN door STUDIO PuRRR
Za 18 augustus 20.00 – 22.00
Een bonte verzameling playback en karaoke acts trekt aan je voorbij.
Doe ook mee! Talent is geen vereiste, enthousiasme wel. Verkleedkist
aanwezig.

Deelname: € 2,50 inclusief hapjes en drankjes, aanmelden
is verplicht via studiopurrr@gmail.com

Entree gratis, aanmelden is niet nodig.

Entree is € 2,50 p.p (contant te betalen bij aanvang)
Aanmelden via info@schiezicht.com (niet verplicht)

SCHAFTEN AAN DE SCHIE
Do 9 augustus 18.30 – 21.00 (inloop vanaf 18.00)

BOTU BOOTTOUR met IKAPITEIN
Wo 15 augustus 14.00 – 16.00

KOKEN MET KIDS: GRAPPIGE PIZZA’S MAKEN (4-12 jaar)
Di 21 augustus 14.00 – 16.00
Kom ook zelf grappige pizza’s maken! Daarna gaan we alle zelfgemaakte
pizza’s samen opeten met je ouders/verzorgers.
Let op: Per groepje van 3 à 4 kinderen is een hulpouder/verzorger nodig!

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht via
info@schiezicht.com (vóór 20 augustus)

SCHAFTEN AAN DE SCHIE
Do 23 augustus 18.30 – 21.00 (inloop vanaf 18.00)
Gezellige aanschuifmaaltijd door een buurtkok. Check het menu op
www.facebook.com/schiezicht.

Mee-eten is € 3,50 p.p | € 2,- voor kinderen (contant betalen),
aanmelden verplicht via info@schiezicht.com. Neem wel je
eigen drankje mee!

AFSLUITENDE BORREL ZOMERPROGRAMMA
Vr 31 augustus 17:00 – 18:00
Een feestelijke borrel ter afsluiting als dank aan iedereen die betrokken
was bij ons Zomerprogramma en Kadefestival! Buren en buurtgenoten
welkom!

Entree is gratis, aanmelden is fijn via info@schiezicht.com

KADEFESTIVAL 2018
Zondag 26 augustus 12.00-20.00 uur
Het Kadefestival is hét festival van BospolderTussendijken. Dit jaar viert het Kadefestival het
5-jarig bestaan met creatieve workshops,
theater, kunstexposities, live m
 uziek, een lokale
ondernemersmarkt, een mini-kleedjesmarkt voor
de kids – en volop wateractiviteiten op de Schie!
Gratis toegankelijk, aanmelden niet nodig –
dus kom en geniet van al het leuks dat het
Kadefestival je te bieden heeft!

