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MAAK
MAGT

JIJ OOK?

Popeldag:  Vrijdag 1 juni 2018 van 10.00 tot 16.30 uur 
Locatie:  Buurtwerkplaats De Buren
  Parallelweg 403 in Schiedam

Meer info:   wijzijnabcd@gmail.com 
  
Kosten:	 €	30,-	inclusief	lunch,	koffie/thee	en	lekkers

Meedoen: Opgeven kan tot uiterlijk 20 mei 2018
  via: www.wijzijnabcd.nl

  I.v.m. het regelen van de lunch 
  willen we graag weten of je komt!

Voor wie?

Deze dag is voor mensen die popelen om te beginnen met 
ABCD (Asset Based Community Development), popelen om 
verhalen van community builders te horen, die al werken 
met ABCD, zij die popelen om hun worstelingen te delen  
en die popelen om Magt te Maken!



Asset 
Mapping 

Dit jaar bestaat de ABCD-Popeldag uit een  
magtige coalitie van loslopende popelaars,  
LSA, Buurtwerkplaats Schiedam en natuurlijk 
een heleboel ABCD-initiatieven uit het hele land.   
Zoals de vaste popelaars inmiddels weten,  
gaat het bij de Popeldag over ABCD in de  
praktijk, over samen leren,  porren en plezier  
maken. Deze keer met een heel speciale  
intermezzo: Namelijk het neerzetten van een  
wereldrecord Asset Mapping! 

10:00 uur  Inloop

10:15 uur Opening

11:00 uur Magtige Maakplaatsen, Ronde 1  

12:30 uur Lunch

13:30 uur Wereldrecord (Magt Maken) Asset Mapping 

14.30 uur Magtige Maakplaatsen, Ronde 2

16:00 uur Uitslag wereldrecord poging

16.30 uur Naborrelen

17:00 uur Einde programma 

PROGRAMMA



RONDE 1

Make the invisible visible and 
Walk your talk!

MAGTIGE
MAAK
PLAATSEN

• Pleingesprek & video over community based politiewerk.   
 Philip Booth (community builder/trainer Barnwood  
 Trust -GB-) ontmoet Politie Schiedam. Workshop over  
 Meer Magt voor de Buurt. 

• De Magt van Praatjes maken bij Kassagesprekken bij 
 de Lidl. Flatmakers uit Diemen ontmoeten Schiedam Oost. 

• Taarten maken met Liefde door Magtige Harts-
 verbindingen in Buurtkamers. Mobiele Buurtpost    
 ontmoet Rijtuigenhuis Nieuwegein en Buurtkamer 
 TOP Utrecht.

• De Magt van Gewoon Doen met Portretten van 
 community builders in wooncomplexen van ouderen.   
 Community builders van Gewoon Bijzonder ontmoeten
 bewoners van de Marconihove.



RONDE 2

• De Magt van Wijkeconomie met een Wijkschouw in  
 Schiedam Oost. Joost Krop van Buurtwerkplaats De 
 Buren ontmoet Thijs van Mierlo van LSA-bewoners. 

• Het onzichtbare zichtbaar maken door De Magt van
 Haakjes en Relaties. Houriya Harrane van Versa Welzijn  
 ontmoet Netwerkteam Schiedam.

• Community ontmoet maatschappelijk vraagstuk. 
 Want als community het antwoord is, is Magt het 
 ene Onsje meer.

• De Magt van verbindend financieren met een  
 communityspel. Barnwoodtrust ontmoet Oranjefonds.  
 www.barnwoodtrust.org / www.oranjefonds.nl



ROUTE

1.  Log in op wijzijnabcd.nl of maak een account aan;
2.  Klik op ‘bestel ticket’
3.  Vul betaalgegevens in
4.  Kies je bank en betaal
5.  Je ontvangt per e-mail een factuur
 
Lukt dit niet? Mail dan naar wijzijnabcd@gmail.com

Parkeren of Looproute
Parkeren kan op het P+R terrein voor € 6.29 per dag aan de 
Parallelweg 2 in Schiedam. Via een poortje op het terrein is 
het 3 minuten lopen naar de Buurtwerkplaats aan de  
Parallelweg 403.

Kom je met de trein? Eenmaal buiten aan de achterzijde 
van station Schiedam Centrum sla je rechtsaf en loop je  
tot aan de bocht waar de slingers hangen!

ABCD gaat over samen samenleven  
waarin de alledaagse capaciteiten,  
relaties en energie van mensen de  
hartslag zijn van een sterke samenleving.
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