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TROTS OP JVW

Eind januari kwam de track ’Opgroeien
in west’ uit van rapper JVW.
In zijn single heeft hij het over zijn
jeugd en hoe het is om hier op te
groeien.
Dit jonge talent komt uit Bospolder en
is pas 11 jaar oud, maar zoals hij zelf
zegt; pijn kent geen leeftijd. Van kleins
af aan was hij al met muziek bezig en
Rotterdam west is zijn thuis. Zijn favoriete plek is het dakpark, waar hij, als
zijn hoofd soms vol is, graag tot rust
komt. Hij hoopt mensen te raken met
zijn muziek, en dat doet hij zeker met
zijn sterke lines.
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Winnaars
wensballen wedstrijd
Ze wonnen een kadokaart met het versieren van een wensbal
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Mijn naam is Moenne en ik vind Bospolder een wijk om te
zoenen.
Onze omstandigheden zijn gegrift in mijn hart, daarom
neem ik deel aan activiteiten die zijn gestart.
In de hoop samen een verandering ten
goede te produceren en de stress binnen ons te reduceren.
Energietransitie, fietslessen, ouderenactiviteiten, schoonDat Bospolder een bijzondere wijk is
ontdekt nu ook de rest van Nederland. maakacties; slechts een greep waar ik mij mee bezig hou,
Op 8 maart is onze wijk te zien in het
om zo te participeren in Bospolders opbouw.
programma Kruispunt om 22.50 uur op Kom je mij tegen maak dan een praatje, zo worden wij
NPO 2. Kijken!
Botumaatjes.

Bosbode is een uitgave van bewoners STEM VOOR 8
van Bospolder en wordt ondersteund
MAART OP
door de gemeente Rotterdam. Ook
bijdragen aan de Bosbode? Laat van je MOENNE VAN
horen en stuur een mail naar
LA PARRA
bosbodebuurtnieuws@gmail.com
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