
Over de Brug straatfeest
Programma

vanaf 10.00 uur

buurtontbijt         10.00 - 12.00
op de stoep bij nr. 95 - 103
ontbijten met de hele buurt

stoepkrijtwedstrijd   12.00 - 13.30
op de stoep bij nr. 65
Wie maakt de mooiste tekening?

vanaf 12.00 uur

rondleiding:                12.00 - 13.00
het vergeten bombardement
door Ron Hense, verzamelen hoek 
Mathenesserweg/Rosenermansstraat

workshop keramiek  12.00 - 14.00
bij Stroop
leer keramiek maken van Funda Baisal

Segway rijden      12.00 - 15.30
door Gemeente Rotterdam. Voor nr. 109

vanaf 13.00 uur

rondleiding en presentatie:    13.00 - 14.00
architectuur
Door Molenaar & Co. Adres volgt.
leer meer over de plannen voor de Mathenesserweg

klokkenmuseum        13.00 - 15.00
bij Hans Vrolijk. Nr. 122b
een bijzondere collectie klokken

Projekt Dome      13.30 - 15.30
Henk Dicke maakt met kinderen een enorme 
‘dome’. Op de stoep bij nr. 91

BINGO                 13.00 - 15.00
Bij Buuf en Co. Nr. 26

openstelling kloostertuin  13.00 - 17.00
voormalig klooster nr. 250

buttons maken           13.00 - 16.00
met Nikki Smits. Op de stoep bij nr. 83

rondleiding:                      13.00 - 13.30
voormalig klooster
nr. 250
ontdek hoe het er van binnen uitziet

rondleiding:        14.00 - 14.30
voormalig klooster
nr. 250
ontdek hoe het er van binnen uitziet

vlechtjes en make - up       12.00 -16.00
bij Hair Design for You. Nr.115c

kaarten en stoepkrijten
Buuf & Co. Nr. 26

kledingverkoop, grabbelton, 
schminken en voorlezen
‘t Winkeltje. Nr. 47

Raw Data Cafe
door Giacomo Boffo. Op straat.
zo proeft jouw buurt

muziek
podium bij nr. 123

met muziek van Meg Davis 10.00 - 11.00

St Maane      
12.30 - 13.00

Sean Cascoigne 
13.30 - 14.00

The Mourning Glories
14.30 - 15.00

Diona Fox & her Ragdolls
15.30 - 16.00

Wooden soldiers
16.30 - 17.00

hapjes en drankjes bij

Stroop
MAAK
Kuzinha da Celeste
Hair Design for You
Maras Lezzet

foto’s door
Sterre van der Well
Kolijn Jagersma
film door: 
Michaela Lakova

vanaf 15.00 / 16.00

rondleiding:           15.00 - 16.00
het vergeten bombardement
door Ron Hense, verzamelen hoek 
Mathenesserweg/ Rosenermansstraat

rondleiding:                 15.00 - 15.30
voormalig klooster
nr. 250
ontdek hoe het er van binnen uitziet

street art workshop      15.00 - 16.30
bij Foundation Mesh. Nr. 128a
leer hoe je een een muurschildering maakt
van kunstenaar Ready2Rumbl 

workshop dans        16.00 - 16.45
op de stoep bij nr. 24. Een dansworkshop voor 
kinderen

de hele dag 
(12.00 - 17.00)

buurttekening            14.00 - 16.00
op straat tekenen met Oana Clitan

workshop bucketdrum        14.00 - 14.45
op de stoep bij nr. 24. Een workshop 
bucket drummen voor kinderen

spetterpraat               13.00 - 15.00
in gesprek met de spetterflat
leer meer over dit initiatief voor de 
Mathenesserflats

workshop                    14.00 - 15.00
stroopwafels maken
bij Stroop

vanaf 14.00 uur

expo Maarten Bel     
Nr. 24. Maarten Bel doet onderzoek naar de 
huisdieren van de Mathenesserweg

block party                      14.00 - 17.00
bij Lastplak Outlet. Nr. 79
life painting, muziek en gezelligheid


