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Uit en thuis
in de etalage

uit- en  
thuistips

Pal onder de Van Brienenoordbrug 
in Rotterdam wandel je in 45 minuten 

een rondje over het Eiland van Brie-
nenoord. Je waant je in een prachtig 

natuurgebied met bos, grasvlakten, 
open water, kleine poelen en een heuse 

getijdengeul. Er komen allerlei soorten 
vogels, planten en vlinders voor. De 

natuurspeeltuin, het eindeloze viswater 
en de volkstuinjes zijn een verademing. 

Met recht hét rustpunt in de grootste 
werkstad van ons land en echt een rare 

plek. Alsof je in het decor van een film 
bent beland. Op dit moment wordt er 

gewerkt op het eiland door de  
gemeente Rotterdam om het nog  

mooier te maken. 
Bezoeken? Parkeer je auto vóór de  

brug op de kade langs het Hoendiep  
of kom met tram 23 (stap uit bij halte  

Feyenoord, daarna is het nog 10  
minuten lopen).

Eiland van Brienenoord
Hoendiep, 3077 AX Rotterdam

LEKKER THUIS: ON DEMAND
Iedere editie nemen we interessante releases door op de video on 
demand-kanalen. Deze keer aandacht voor de komende parels op 
on demand videoplatform Disney+.

Boba Fett is terug
Zoals te zien in een verrassende aftiteling na de seizoensfinale 
van The Mandalorian, gaat de reis van de legendarische premie-
jager verder in ‘The Book of Boba Fett’. Jon Favreau, uitvoerend 
producent van The Mandalorian, bevestigde dat de nieuwe serie 
momenteel in productie is en in december 2021 zal verschijnen, 
alleen op Disney+. Boba Fett maakte zijn debuut op het grote 
scherm in Star Wars: The Empire Strikes Back uit de jaren 80 en 
werd meteen een favoriet bij fans.

 
All access bij Feyenoord
Feyenoord heeft de Nederlandse primeur met een serie op een 
groot internationaal videoplatform en is bovendien de eerste 
Europese voetbalclub waarover The Walt Disney Company een 
documentaire maakt voor Disney+. De serie zal bestaan uit acht 
afleveringen en wordt geplaatst op het onderdeel STAR. Vanaf 
welk moment alle Feyenoord-supporters en andere voetballiefheb-
bers van de all-access documentaire over de stadionclub kunnen 
genieten wordt op een later moment bekend gemaakt. 

Verbeter je Nederlands
met het online taalcafe

Bij het Online Taalcafé oefen je met Nederlands spreken 
vanuit je eigen huis. De les bestaat uit allemaal leuke online 
oefeningen op verschillende niveaus. Je doet het via een 
video-app en laagdrempelig in een klein groepje. Samen  
met een taalcoach. Elke donderdagavond tot en met 24 juni 
van 18.30 uur tot 20.00 uur. 
www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten

Pitch&Putt met lunch 
to go
Lekker de green op met een lunch to go? 
En achteraf een heerlijk ijsje. Een leuke 
corona-proof activiteit voor het hele gezin 
(+8 jaar) vind je bij Abel in Rhoon.  
Pitch&Putt is een laagdrempelige variant 
van het gewone golf. Je hebt er geen 
golfervaring voor nodig. Dus op naar 
Poortugaal voor een leuke middag uit.
www.abel-golf.nl 
Albrandswaardsedijk 194, Poortugaal
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Op een onbewoond 
eilaaaaaand


