EEN NIEUW DORP
IN EEN VERNIEUWEND
LANDSCHAP

Moerkapelle

Soms wel hoor, en ik heb meer dan 50 jaar in
Zevenhuizen gewoond. Maar dat traplopen werd
me te veel en het huis was te groot.
En ik wilde graag dichterbij jou en mama wonen.
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Nou kan ik elke dag lekker bij jou in de tuin
spelen. En hebben we toch een beetje een
hond, want Buster is ook een beetje van mij.

Gaan we ook een patatje eten Oma?
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mensen in de straten, pleinen en parken van het dorp. Mensen
die elkaar kruisen, ontmoeten en begroeten. Die van allerlei
plekken samenkomen om nieuwe herinneringen te creëren.
Marloes en haar kleinzoon Job, en ontdek hoe het is om te
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leven in een nieuw dorp in een historisch landschap.

Leeftijd: 59 jaar
Museumwinkel (3 dagen) en oppas-oma
Werk:
Houdt van: tuinieren, struinen met de hond, tochtjes met de sloep
en genieten van kleinzoon Job.

E
KR

Moordrecht
Hollandsche IJssel

Samen leven, met elkaar en met de natuur. Maak kennis met

Marloes heeft haar hele leven in de Zuidplaspolder gewoond. Altijd in
het hart van een oud dorp, vlakbij de kerk en de winkels. Maar sinds
een paar weken woont ze met haar man Martien en haar labradoodle
Buster in het vijfde dorp. Daar konden ze een ruime gelijkvloerse
bungalow vinden met een tuin. Zij is daar heel blij mee want met
de fiets is ze binnen korte tijd op het station om de trein naar
Rotterdam te nemen waar ze drie dagen in de week werkt in een
museumwinkel. Nog veel leuker: vijf minuten wandelen en ze is bij
haar dochter Ellen en haar kleinzoon Job.
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Weet je wat? We vragen of opa die
bakt als we weer terug in het dorp
zijn. Dat doet hij vast wel.
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Vogels in de bomen, hazen in het gras, vissen in het water... en

Marloes

Gouda
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alleen groen. Want allebei bruisen ze van leven en van diversiteit.

EVEN VOORSTELLEN

Natuurlijk! We kunnen niet met de auto want die heeft opa
vandaag nodig. Maar dan ga je gezellig bij oma achterop en
fietsen we naar het station en dan nemen we de trein.

Oma, mis je je oude huisje niet?
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Een dorp is meer dan alleen steen en een polder is meer dan

O ja, wat leuk! Gaan we dan naar de olifanten kijken?

Ja Job, dat is erg gezellig.
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ONTMOETINGEN
IN DE ZUIDPLASPOLDER

Job, wat dacht je ervan om
vandaag naar Blijdorp te gaan?

Oma, ik vind het zo fijn dat opa en
jij zo dicht bij ons zijn komen wonen!

EVEN VOORSTELLEN

Job

Job is 4 jaar en is een jaar geleden met zijn moeder
Ellen (werkend als zzp-er) vanuit Rotterdam
verhuisd naar een gezellig appartement in het
vijfde dorp. Vlakbij school en met veel vriendjes en
vriendinnetjes in de buurt. En om de hoek bij oma
Marloes, die op maandag, woensdag en vrijdag op
hem past. Samen met de hond Buster en zijn oma
struint Job graag door het landschap of speelt hij
in de tuin.
4 jaar
Job zit in groep één en zit daarnaast
ook op tuimeljudo en peuter muziekles.
Houdt van: hutten bouwen, met oma op stap
gaan, spelen met Buster en met
schoolvriendjes Noa, Mo en Thomas.

Leeftijd:
School:
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Oma, heb je nou alweer plastic
tussen je groenafval gedaan?
Nee toch Job, is het weer zo ver? Volgens
mij doet opa dat. Die is soms zo verstrooid.
Waarom ga je geen compost maken voor je tuin Oma?
Bij de schooltuin doen we dat ook. Ik mocht van mama
de bananenschillen en de koffieprut mee naar school
nemen en dat doen we dan in de compostbak. En dan
komt er hele gezonde aarde uit voor de moestuin.
Zitten er niet allemaal beestjes bij
zo’n compostbak? Zoals wurmen, brrr.
O, die wurmen vang ik dan wel voor je oma,
die kan ik gebruiken om mee te gaan vissen!

Ruimte voor wonen

‘Ontspannen wonen, werken
en recreëren in de watertuin
van de zuidelijke Randstad’

EEN NIEUW DORP
IN EEN VERNIEUWEND
LANDSCHAP

www.denieuwezuidplaspolder.nl

