“Af en toe vergeet ik wat, maar niet als het over voetbal gaat.”
Jimmy Calderwood (ex-prof)

Excelsior en DOCK zoeken deelnemers voor Excelsior Football Memories
Voetbal is het grootste sociale netwerk van Nederland. Als geen andere sport heeft voetbal het
vermogen om mensen te betrekken, bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen. Daardoor is het
een prachtig bindmiddel voor een sterke en hechte samenleving. Excelsior4All geeft invulling aan de
maatschappelijke betrokkenheid van de Excelsior Rotterdam. De stichting verbindt voetbal en
samenleving, zet in op respect, educatie en gezondheid. De stichting realiseert ontmoetings-, leer- en
ervaringscontexten in stadion, stad en regio waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van de club.
Excelsior brengt binnenkort Football Memories (‘samen voetbalherinneringen ophalen’) naar
Rotterdam. Het programma richt zich op mensen met beginnende geheugenproblematiek.
Deelnemers aan Football Memories worden ontvangen in het stadion van Excelsior Rotterdam, hier
zullen de bijeenkomsten (in ieder geval in de pilot) allemaal uitgevoerd worden.
Onder leiding van een professional en vrijwilligers halen de deelnemers herinneringen op uit het rijke
voetbalverleden van Excelsior, Rotterdam en Nederland. Een sessie duurt 90 minuten, net zolang als
een echte voetbalwedstrijd. Deelnemers nemen plaats aan tafels van 4 tot 8 personen. Op de tafels
liggen foto’s, boeken en allerhande memorabilia uitgestald.
Excelsior zoekt 15 deelnemers voor een pilot van acht sessies, startend in het najaar van 2020. De
sessies worden gehouden op dinsdagochtend vanaf 10.00 uur. Aansluitend is er een lunch voor de
deelnemers.
Doel is om het programma in de praktijk te testen en te verfijnen. Voor 2021 staan dan weer nieuwe
bijeenkomsten van Excelsior Football Memories gepland.
In het gebied Kralingen-Crooswijk is dit een samenwerking tussen uitvoeringspartijen DOCK en
Excelsior4All, gesteund door de Gemeente Rotterdam en Football Memories Nederland.
Interesse? U kunt zich als deelnemer aanmelden via eoost@dock.nl (06-38827099) of
andrean.loizides@excelsior4all.nl (06-4731 8213) onder vermelding van uw naam,
telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Gelieve bij uw aanmelding ook aan te geven of u
over eigen vervoer beschikt.

