
5 november is het zo ver: 
de Talentenkaravaan arriveert in Feijenoord, 

en wel op twee plekken!

In de ochtend kunt u uw talenten inzetten 
op Katendrecht en ‘s middags verschillende 

activiteiten volgen in de Afrikaanderwijk. 

Ontdek waar u goed in bent!

  

Indien u meer informatie wil, 
stuur dan een mail naar:

 info@stadstrainers.nl

We kijken ernaar uit u 5 november te zien!

Stadstrainers 

Humanitas 

Bibliotheek Rotterdam

Leden van Generatieclub Feijenoord 

Gemeente Rotterdam 

De Talentenkaravaan Feijenoord wordt 
mede mogelijk gemaakt door:



 

Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Katendrecht - Het Steiger, Fruitlaan 6

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Afrikaanderwijk - 

Het Klooster, Afrikaanderplein 7 

 

Workshop schilderen als avontuur 
Door Ferdinand Sikken 
Ontdek het avontuur van het schilderen met 
acrylverf op een schilderdoek.  
Laat u verrassen door uw eigen mogelijkheden...
Tijd: 10.00 - 12.30 uur

1.

2. Workshop de analoge basis van fotografie 
Door Jet Siemons 
Leer het analoge, fotografische proces van 
blauwdrukken, ofwel: cyanotypes maken. U maakt 
een afdruk van voorwerpen, bloemetjes, zelf 
meegenomen spulletjes of dingen die we vinden 
op straat. Uw zelfgemaakte kunstwerk krijgt u mee 
naar huis!
Tijd: 10.00 - 11.00 uur en 11.30 - 12.30 uur

Beweegtraining vanaf de stoel 
Door Judith Bovenberg 
Energieke, vrolijke beweegtraining vanaf de stoel. 
Beter zitten + beter ademen = beter 
bewegen! 
Tijd: 10.00 - 10.30 uur en 10.30 - 11.00 uur

3.

Programma

1. Rondleiding Botanische tuin met groene 
workshop 
Door Gerard Bijlsma  
Laat u verrassen door de plantenrijkdom van de 
Botanische tuin Afrikaanderwijk. 
Tijd: 14.30 - 16.00 uur  

Rondleiding Afrikaanderwijk 
Door Carel Wervenbos  
Maak kennis met de geschiedenis en omgeving 
van Afrikaanderplein en omstreken. Zo komen de 
bananenboot, het schillenbootje, de oude kermis 
en het vroegere badhuis aan bod.
Tijd: 15.00 - 16.00 uur

2.

Surinaamse proeverij & recepten uitwisselen  
Door Ilse Naarden en Melanie Pinas  
Een proeverij van Surinaamse hapjes en een 
uitwisseling van recepten voor een 
kookbundel uit Feijenoord.
Neem uw favoriete recept mee op papier!
Tijd: 15.00 - 16.30 uur

3.

Samen lezen: jeugdboeken van vroeger  
Door Rachelle Hardijzer, Bibliotheek 
Afrikaanderwijk  
We bespreken korte fragmenten uit Rotterdamse 
jeugdboeken die zijn geschreven tussen 1900 en 
1965. Samen halen we herinneringen op aan 
verhalen uit uw jeugd.
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
  

4.

Ochtend Middag


