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Rotterdam Noord blijft bruisen en 
verrassen! In het weekend van za-
terdag 29 en zondag 30 augustus 
veranderde de deelgemeente Noord 
het Noordplein voor de tweede keer 
in een sfeervol festivalpark. Het 
Bruisende Park aan de Rotte bracht 
muziek, cultuur, kunst, sport, win-
keltjes, wereldse horeca en dit alles 
vooral uit Noord. Het was een groots 
feest voor alle bewoners van deelge-
meente Noord én voor iedereen die 
nieuwsgierig is naar wat Noord al-
lemaal te bieden heeft. Er werden 
glanzende publieksaantallen geno-
teerd: ruim 22.500 bezoekers!! Zo-
wel artiesten als bezoekers ervaar-
den het festival als een groot succes.
Na het succes van vorig jaar met 
optredens van o.a. Boris, Kraak en 
Smaak en Fouradi en ruim 20.000 
bezoekers, kreeg het Bruisende Park 
aan de Rotte vanzelfsprekend een 
tweede editie.

Op zaterdag draaide het net als vo-
rig jaar om wereldculturen en op 
zondag, in samenwerking met Your 
World, om de jongerenculturen. 
Het tweedaagse zomerfestival had 
vooral lokale invulling door optre-
dens van talenten uit Noord, de we-
reldse keuken uit Noord en bijzon-
dere ondernemers uit Noord.
Acts van buitenaf als Candy Dulfer, 

Giovanca, Ziggi, Winne, Tasha’s 
world en Yes-R maakten met hun 
sprankelende en weergaloze optre-
dens deze editie van Het Bruisende 
Park onvergetelijk.
Op het Bruisende Park kon je ook 
van alles zelf doen. Buikdansen, the-
aterimprovisatie, salsadansen of een 
van de vele activiteiten van de stich-
ting U.N.I.T.E., die in de UNITED 

AREA nieuw talent presenteerde dat 
niet onder deed voor de fantastische 
line-up op het hoofdpodium.
Ook buiten het Noordplein bleek er 
veel te beleven. Een boottocht langs 
de kunstobjecten in de Rotte met 
kleine theatervoorstellingen op de 
kade, een fietstocht langs bijzondere 
plekken in Noord en veel meer. Kin-
deren konden zich uitleven in het 
circus of meedoen aan de straatvoet-
balcompetitie.

Verrassing, verwondering en ver-
binding. Dat was wat de deelge-
meente Noord met het festival wilde 
bereiken. (De beide edities van) Het 
Bruisende Park aan de Rotte is voor 
de deelgemeente een mooie manier 
om letterlijk te laten zien dat ‘Noord 
Bruist’. Inwoners, buitenstaanders, 
jongeren, ouderen, kunstenaars, on-
dernemers ... iedereen heeft nu zelf 
kunnen ervaren hoe bruisend Rot-
terdam Noord echt is.

het Bruisende 
Park aan 
aan de Rotte 
weeR gRoot 
succes

Met dank aan
Het festival werd mede mogelijk gemaakt door Your World, de wo-
ningbouwcorporaties Com.Wonen, PWS Rotterdam en Woonstad 
Rotterdam, de stichting U.N.I.T.E, FunX en Mc Donalds.
De deelgemeente Rotterdam Noord kijkt tevreden terug op het festival 
en wil alle ondernemers en bewoners bedanken voor de betrokken-
heid en het prachtige feest. Er wordt nu al hard gewerkt aan de vol-
gende editie van Het Bruisende Park aan de Rotte om het succes van 
dit jaar te overtreffen.

coNveNaNt wiNKel- 
aaNpaK oNderteKeNd

KaMpereN op eigeN
achterterreiN
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een envelop naar: 
Opzoomer Mee, Antwoordnummer 
3122, 3000 WB Rotterdam. Zij sturen 
uw aanmelding met hun advies door 
naar het Oranjefonds.

OPZOOMerkisTJes
Dit najaar start Opzoomer Mee in 2 
straten een proef: bewoners kunnen 
een vitrinekastje bij de voordeur krij-
gen waarin zij iets tentoonstellen: een 
foto, tekening of klein voorwerp. Deze 
Opzoomerkistjes vertellen zo wat over 
de straat en haar bewoners. Bij succes 
kunnen in 2010 misschien meer stra-
ten meedoen.
De hulp vanuit Opzoomer Mee: zor-
gen voor de Opzoomerkistjes en u 
helpen om van de actie een succes te 
maken.
Aanmelden kan door de aanmeld-
kaart in te vullen (zie ook onder 
‘Opzoomertours’) en vertel waarom 
Opzoomerkistjes in uw straat een 
aanwinst zijn. Uit alle inzendingen 
worden 2 straten gekozen.
Meer informatie is te vinden op de 
website www.goudkistje.nl.

De aanpak van het speelplein van 
basisschool Combinatie ’70 komt 
€ 120.000,-- tekort. De Johan Ida-
aanpak komt € 750.000,--tekort. 
Daarom kan maar een deel van het 
Johan Idaplein worden gerealiseerd 
(gefaseerde aanpak).
Op dit moment wordt gedacht over 
het creëren van een wateropslag 
onder een kunstgrasveld (hoofd-
zakelijk voor Noord). In Pernis op 
Rotterdam Zuid zijn hier de nodige 
ervaringen mee opgedaan.

Hulp
Projectleider Gerhard Hup rekent 
op hulp van JOS (Jeugd, Onderwijs 
en Samenleving) en de dienst Sport 
en Recreatie. De scholen zullen een 

U mag alles kiezen, maar neem niet 
teveel hooi op uw vork.

OPZOOMerTOurs
Je hoort het vaak: ‘Ik zou graag met 
andere straten ervaringen willen uit-
wisselen over het Opzoomeren.’ Dat 
kan! Meld u aan voor Opzoomertours. 
U bezoekt andere straten en profiteert 
van hun ervaringen.
Opzoomertours staat in het teken van 
drie thema’s:
- Hoe betrek je de jeugd bij het Op-

zoomeren?
- Hoe leg je contact met groepen be-

woners die nog niet meedoen?
- Wat zijn gouden tips voor het organi-

seren van straatactiviteiten?
De Opzoomertours zijn op 26 sep-
tember, 10 oktober en 31 oktober van 
12.30 uur tot 17.00 uur. Opzoomer 
Mee regelt het vervoer, een gratis 
lunch en een informatiepakket.
Aanmelden kan door de aanmeld-
kaart in te vullen (te downloaden van-
af www.opzoomermee.nl/dolledagen.
html): kies een datum, geef het aantal 
deelnemers op en stuur de aanmeld-
kaart in een envelop naar Opzoomer 
Mee, Antwoordnummer 3122, 3000 
WB Rotterdam.

MiJn sTraaT OP inTerneT
U kunt als straat gratis een internetpa-
gina krijgen op www.opzoomermee.
nl. U ontvangt een handleiding en 
Opzoomer Mee helpt u om uw pagina 
te starten.

Op korte termijn worden in 
het kloostergebied drie plei-
nen aangepakt: het Johan 
idaplein (vóór de school en de 
helft van de voetbalkooi), het 
schoolplein van basisschool 
Combinatie ’70 en het bin-
nenterrein Hooglandstraat.

Johan idaplein voor iedereen
Het nieuwe Johan Idaplein zal echt 
beginnen bij het seniorencomplex 
en ook de zijkant van de Hildegar-
disschool omvatten (Meester Wil-
lemstraat). Daar wordt een groene 
oase gecreëerd. Opvallend is dat 
het hekwerk aan de Hooglandstraat 
naar de binnenkant wordt opge-

De voordelen:
- U kunt voortaan op internet 

uw activiteiten aankondigen 
en fotoverslagen plaatsen: han-
dig voor de bewoners in uw straat

- U kunt vrienden worden met andere 
straten en ervaringen uitwisselen

- U kunt oproepen plaatsen voor hulp 
of spullen en reageren op aanbiedin-
gen van andere straten

Aanmelden kan door de aanmeld-
kaart in te vullen (zie ook onder ‘Op-
zoomertours’), Opzoomer Mee neemt 
dan contact met u op. Ook straten die 
al een website hebben, kunnen mee-
doen!
Een jury beloont straten met de leuk-
ste pagina’s, mooiste foto’s en die an-
dere straten diensten verlenen.

Vier suikerFeesT
Benut het Suikerfeest om het contact 
tussen jong en oud in uw straat aan 
te halen. Ga met de kinderen langs de 
deuren en verras ouderen en volwas-
senen met een door de kinderen ge-
maakt presentje. Het Suikerfeest valt 
op/rond 20 september.
De hulp vanuit Opzoomer Mee:
- Waardebon van 100 euro om de on-

kosten te dekken.
- Suikertaartjes (bouwplaten) voor de 

kinderen om de traktatie in te ver-
stoppen.

Aanmelden kan door de aanmeld-
kaart in te vullen (zie ook ‘Opzoomer-
tours’), geef daarbij aan met hoeveel 
kinderen u langs de deuren gaat.

schoven, zodat er richting Rotte 
tussen twee bomenrijen een wan-
delroute ontstaat.
Aandacht wordt geschonken aan 
bewegingstoestellen voor senioren. 
Op de plek van de Jeu de boules-
baan komt een heus circuit met 
heuptwister, crosstrainer en rek. 
Alles is gericht op het in beweging 
blijven van de gewrichten. Uiter-
aard kunnen deze speelelementen 
ook door de kids worden gebruikt. 
De kinderen krijgen schommels, 
draaielementen en een reuzenaald 
als basketbalelement.
Op het stuk waar nu het basketbal-
veld ligt blijft het mogelijk een tent 
te plaatsen. Het schoolplein zelf 
krijgt groene hegjes. Duimdrop 

Ook scholen, speeltuinen en 
buurthuizen kunnen profiteren van 
deze aanbieding. Voor hen gelden en-
kele aangepaste spelregels. Bel voor 
meer info met (010) 213 10 55.

Vier BurendaG
Het Oranjefonds organiseert op za-
terdag 26 september de landelijke 
Burendag. U kunt als straat meedoen 
en in aanmerking komen voor een 
budget van maximaal 750 euro.
De spelregels van het Oranjefonds:
- Uw burendag vindt plaats op 26 sep-

tember
- Uw burendag moet een mix zijn van 

klussen (opruimen, plantjesdag, 
o.i.d.) en feesten

- U maakt een plan en begroting van 
uw burendag

- U mag maximaal 250 euro besteden 
aan catering

- U verantwoordt na afloop de uitga-
ven bij het Oranjefonds

Aanmelden kan door de aanmeld-
kaart te downloaden vanaf www.
burendag.nl. Opzoomer Mee heeft 
met het Oranjefonds afgesproken 
om Rotterdamse straten met aanmel-
den te helpen. Stuur het formulier in 

gaat naar achter en wordt uitge-
bouwd tot een chill- en sportdrop 
met een kleine horecafunctie.
Op lange termijn wil men rond de 
kerk en het Klooster een park aan-
leggen.

de problemen
Het plein heeft een groot achter-
stallig onderhoud, een aanpak 
hiervan zit nog niet in de planning. 
De dienst Gemeentewerken heeft 
de verzakkingsgraad nog niet in-
gemeten. Ophogen kan ook voor 
de bomen gevolgen hebben. Een 
en ander moet passen in de totale 
gebiedsvisie en gebeuren in de Rot-
terdamse stijl, waar wel weer geld 
voor beschikbaar is.

FLiTsTraininG
Heeft uw straat straatafspraken? Dan 
is de flitstraining ‘Hé Buurman, wat 
doe je nu?!’ misschien iets voor uw 
straat. Hoe spreek je de buurman aan 
op zijn gedrag? Hoe begin je zo’n ge-
sprek en hoe voorkom je ruzie? In een 
half uurtje leert u onder leiding van 
acteurs op amusante wijze hoe u uw 
buren het best kunt aanspreken.
De hulp vanuit Opzoomer Mee: een 
kant en klare training verzorgd door 
2 acteurs en een extra waardebon van 
100 euro als u de voorstelling koppelt 
aan een eigen straatactiviteit.
Aanmelden kan door de aanmeld-
kaart met voorkeursdatum voor de 
flitstraining in te vullen (zie ook on-
der ‘Opzoomertours’). Wees er snel 
bij, want de vraag naar deze training 
is groot.
De aanbieding is alleen beschikbaar 
voor straten die straatafspraken heb-
ben en meedoen aan Mensen maken 
de Stad. Op de website www.opzoo-
mermee.nl vindt u meer informatie.

kaaP GOede HOOP
Trakteer de gangmakers in uw straat 
op de voorstelling ‘Kaap Goede Hoop’ 
van het Rotterdams wijktheater. De 
voorstelling gaat over het heden en 
verleden van Katendrecht. Onder lei-
ding van een gids gaat u langs een 
aantal karakteristieke locaties. Dit 
gebeurt met ludieke vervoermiddelen 
over land en water(!). Natuurlijk komt 
ook het Opzoomeren aan de orde.
De hulp vanuit Opzoomer Mee: vrij-
kaartjes (inclusief maaltijd) voor de 
voorstelling op vrijdag 6 november. 
De voorstelling duurt van 19 tot 23 
uur. Er zijn ruim 100 vrijkaartjes te 
vergeven.
Aanmelden kan door de aanmeld-
kaart in te vullen (zie ook onder ‘Op-
zoomertours’) en geef op met hoeveel 
personen (maximaal 5) u wilt komen.
Kijk ook op www.rotterdamswijkthe-
ater.nl.

Opzoomer Mee 
maakt werk van haar 
15-jarig bestaan

Winkelcentrum
Het doel van de samenwerking is 
het winkelgebied in het Oude Noor-
den, dat wordt omsloten door de 
Noordmolenstraat/Zwart janstraat 
(Noorderboulevard), de Benthui-
zerstraat, het Zwaanshals, de Zaag-
molenkade en het Noordplein, te 
versterken en verder te ontwikke-
len tot een winkelcentrum.
In het Oude Noorden moet een be-

ter en gevarieerder winkelaanbod 
komen met kleinschaligheid als 
kenmerk. Door de winkels meer te 
centraliseren kan er een echt win-
kelcentrum ontstaan.

Ondernemerskwaliteit
De partijen die het convenant heb-
ben ondertekend willen met elkaar 
afspraken maken over bijvoorbeeld 
het gericht aankopen, doorverko-

pen en verhuren van winkelpan-
den en over het aanspreken van 
eigenaren van slechte panden. De 
los- en laadplekken worden ruimer 
en bankjes, vuilnisbakken en an-
der meubilair worden vervangen. 
Gevelverlichting en groen moeten 
zorgen voor meer sfeer in het win-
kelgebied.

Het Noordplein krijgt een bewaakte 
fietsenstalling en wordt beter inge-
richt op evenementen.
Om de ondernemerskwaliteit te 
verbeteren, komt er, mede voor 
nieuwe horecaondernemers, een 

Convenant winkelaanpak ondertekend

Voordat de bussluis werd verwij-
derd, is de deelgemeente de om-
wonenden tegemoet gekomen door 
eerst snelheidsremmende maatre-
gelen als wegversmallingen en uit-
ritconstructies te treffen.

Bij de rechtbank
De deelgemeente had al in juni 
2007 besloten om de geslotenver-
klaring voor motorvoertuigen aan 
de Noordsingel (lees verwijderen 
bussluis) in te trekken. Vooral van-
wege de verkeersonveiligheid in de 
Teilingerstraat en de slechte bereik-

baarheid van het gebied. Bewoners 
van de Noordsingel maakten hier-
tegen bezwaar omdat zij een forse 
toename van het verkeer verwacht-
ten. Hoewel een geringe toename 
van het autoverkeer niet te vermij-
den is, blijft de Noordsingel-west 
een 30km-zone.
Vorig jaar lag de zaak bij de recht-
bank in Dordrecht. Op 4 juli 2008 
oordeelde de rechtbank dat een 
luchtkwaliteitsonderzoek ontbrak 
bij het besluit van de deelgemeente 
Noord om de bussluis weg te halen. 
Zowel de deelgemeente als enkele 
bewoners hebben hiertegen bij de 
Raad van State hoger beroep aange-
tekend.
De Raad van State heeft uiteinde-
lijk het hoger beroep van de deelge-
meente gehonoreerd en geoordeeld 
dat het luchtkwaliteitsonderzoek 
niet noodzakelijk was. Gevolg is dat 
het besluit tot het weghalen van de 
bussluis onherroepelijk is gewor-
den en uitgevoerd kan worden.
Overigens heeft de deelgemeente 
los van deze uitspraak, alsnog een 

luchtkwaliteitsonderzoek gedaan. 
Daaruit bleek dat er geen onaan-
vaardbare gevolgen zijn voor de 
woon- en leefomgeving.

Werkzaamheden
Vanaf 17 augustus is – in opdracht 
van de deelgemeente – de werf 
Noord van Gemeentewerken be-
gonnen met het realiseren van de 
snelheidsremmende maatregelen. 
Zo is begonnen met het verwijde-
ren van de verhoogde rijbaanschei-
ding op het kruispunt van de Tei-
lingerstraat met de Vijverhofstraat. 
Vervolgens zijn op de Noordsingel 
vanaf de Bergweg tot aan de Teilin-
gerstraat 2 drempels en 3 rijbaan-
versmallingen en vanaf de Teilin-
gerstraat tot aan de Heer Bokelweg 
4 drempels aangebracht. Als laatste 
is de bussluis zelf verwijderd en 
vervangen door een drempel.

de voor sommige verkeersge-
bruikers beruchte bussluis op 
de noordsingel is verwijderd. 
dit is het gevolg van het be-
sluit van de raad van state, 
die medio juli het hoger be-
roep van deelgemeente noord 
tegen een eerdere uitspraak 
van rechtbank dordrecht ge-
grond heeft verklaard. 

Bussluis noordsingel 
verwijderd

scholingswinkel. Een straatmana-
ger gaat toezien op alle acties en 
houdt de voortgang in de gaten.

krachtwijk
De stad wil het economische kli-
maat in de winkelgebieden in Rot-
terdam versterken. Dat doet de ge-
meente vanuit het Actieprogramma 
Winkelgebieden.
De deelgemeente wil de economie 
in Noord versterken, op basis van 
de Economisch Ruimtelijke Visie.
Ondernemers hebben zich onlangs 
georganiseerd in de Belangenver-
eniging Oude Noorden en vast-
goedeigenaren willen samenwer-
ken om het winkelaanbod in het 
Oude Noorden te verbeteren.
Door al deze doelen te bundelen, 
kunnen er concrete afspraken ge-
maakt worden over de aanpak van 
het winkelgebied. De verbetering 
van het winkelgebied past ook bij de 
ontwikkeling van het Oude Noor-
den naar een krachtwijk (WWI).

Op woensdag 8 juli hebben dominic schrijer (Wethouder Wijkeconomie van de gemeente rot-
terdam), ahmed Harika (Portefeuillehouder economie van de deelgemeente noord), J. van 
dongen (Voorzitter Belangenvereniging Oude noorden) en vertegenwoordigers van de woning-
bouwcorporaties Com.wonen, PWs en Woonstad rotterdam het convenant ‘Winkelgebied Oude 
noorden’ ondertekend.

Wijkschouwen in 
september
De dienst Gemeentewerken, de 
Roteb en de deelgemeente Noord 
doen samen hun best om te zorgen 
voor schone en hele wijken. Om te 
controleren of dat goed gebeurt en 
om te kijken of er iets moet veran-
deren, organiseert Gemeentewer-
ken, samen met de deelgemeente 
en de Roteb, elke maand de zoge-
naamde wijkschouwen. Iedere wijk 
in Noord komt maandelijks aan de 
beurt. U bent van harte uitgeno-
digd om vrijblijvend mee te wande-

len in een schouw bij u in de buurt! 
Aanvang 10.00 uur.

De volgende schouwen staan in 
september gepland:
• Agniesebuurt: dinsdag 8 septem-

ber, verzamelen in buurthuis Bas-
ta aan de Schoterbosstraat 17

• Oude Noorden: dinsdag 15 sep-
tember en dinsdag 29 september, 
verzamelen in het steunpunt Op-
bouwwerk aan de 3e Pijnacker-
straat 6b

is uw buurt schoon en heel? Controleer het zelf!

foto: Brigitte wopereis

foto’s: Brigitte wopereis

Pleinen in kloostergebied
beroep doen op Jantje Beton en be-
wonersinitiatieven.
Sport en Recreatie heeft financiële 
middelen voor groen aandacht en 
kinderen en voor bewegen van ou-
deren.

Hooglandstraat en Combinatie ‘70
Het binnenterreinen Hoogland-
straat is financieel rond en wordt 
binnenkort door woningbouwcor-
poratie Woonstad aangepakt.
Om het gat te dichten verzamelt 
basisschool Combinatie ’70 kin-
deropstellen en schrijft fondsen 
aan, teneinde zo een parel van een 
schoolplein te krijgen.

Opzoomer Mee maakt werk van haar 15-jarig bestaan. na de 
Opzoomertaart en de extra grote waardebon zijn er nu ‘de dolle 
dagen van Opzoomer Mee’. kies uit 7 aanbiedingen wat u nodig 
heeft voor uw straat. 1, 2, 3 of alle aanbiedingen! 
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stand van zaken 
Winny Vreugdenburg, secretaris 
van de nieuw opgerichte bewoners-
commissie, wees erop dat door de 
ongelukkige plaatsing van de gi-
raffe het kindervoetbalveldje wel 
erg krap is geworden. Jos Stege-
man vertelde dat verplaatsing voor 
de deelgemeente een dure zaak is. 
De kleintjes mogen blijven ballen, 
maar 11 tot 15-jarigen moeten naar 
elders in de buurt gaan. De poorten 

blijven nog steeds gesloten omdat 
toezicht nog niet goed geregeld is. 
De deelgemeente is in een verge-
vorderd stadium met het opstarten 
van een toezichtclub van werklozen, 
gefinancierd door de dienst Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.

Veiligheidsindex
Buurtagent Willem Westendorp 
wees op de grote kloof tussen de cij-
fers, de feiten en het veiligheidsge-
voel van bewoners. Het Rottekwar-
tier is een buurt met weinig overlast. 
Zo is slechts één maal een conflict 
met jongeren gesignaleerd. Bewo-
ners geven nog een incident aan 
met lege flessen en blowen. Langs 
de Rotte komen in het weekend 
jongeren zich indrinken, dit geeft 
vervuiling. Het geringe aantal klach-
ten heeft niet geleid tot een alcohol-
verbod op deze plek. Verder zijn er 
twee auto-inbraken geweest.

inzet buurtpreventie
Kevin van de Hengel, voormalig 

‘overlastgevende jongere’, wilde iets 
terugdoen voor de buurt. Hij werd 
lid van de buurtpreventie en sur-
veilleert elke donderdagavond. Het 
zet zoden aan de dijk. In het begin 
hadden ze vier A4-tjes met klachten 
op het gebied van schoon, heel en 
veilig. Nu is dat nog een half A4-tje. 
Hij is tevreden over de scholing en 
begeleiding die ze vanuit de politie 
krijgen.

Bewonerscommissie 
rottekwartier
De nieuwe bewonerscommissie 
werd voorgesteld. Ze is multicultu-
reel en samengesteld uit bewoners 
van de straten rond het binnenter-
rein. De commissie verzamelde een 
klachtenlijst, welke werd onderte-
kend door 83 procent van de bewo-
ners. Het ging hierbij om:
• de stookkosten 2007, deze lagen 

300% hoger dan het jaar ervoor. 
De bewonerscommissie weet dit 
aan lekkages in de kelders en aan 
het gebrekkig onderhoud van de 

uitgeput
Wij de grote bewoners, die dit eve-
nement voor onze kinderen (en ook 
best wel een beetje voor onszelf) or-
ganiseerden, begonnen op vrijdag-
ochtend al om elf uur met de tenten 
op te zetten. De partytenten en de 
slaaptenten stonden allemaal bin-
nen een paar uur. Alles stond en de 
kinderen werden in 4 groepen ver-
deeld om gelijk aan de wandeltocht 
te beginnen. Deze ging midden door 
Rotterdam en bleek een lange tocht. 
De kinderen waren na 7 km dan ook 
uitgeput. Op het Noordplein 12 wer-
den ze met een hapje en een drankje 
ontvangen, waarbij ze gezellig naar 

een televisieserie konden kijken en 
even konden uitrusten.

Tevreden glimlach
Eenmaal uitgerust zie je dat de 
kinderen nog jong zijn. Ze hebben 
maar een uur nodig om uit te rusten 
en daarna kunnen ze er weer tegen-
aan. De tenten werden slaapklaar 
gemaakt met luchtbedden, kussens 
en slaapzakken. Eindelijk klaar, wer-
den de kinderen rijk beloond met 
patat, frikadellen en kaassoufflés. 

Kortom, echt iets voor kinderen.
Na heerlijk gegeten te hebben wer-
den er spelletjes gedaan. De kinde-
ren waren niet moe, dat zag je aan 
de manier. Hoe ze continue heen en 
weer bleven rennen met een tevre-
den glimlach op hun gezicht. Bij ie-
dereen die ze tegen kwamen zeiden 
ze dat ze het fantastisch vonden.

stil
Maar toen gebeurde het. Je kon een 
speld horen vallen toen het verhaal 

van het eenzame spookje werd ver-
teld, alle kinderen waren muisstil! 
Ze vonden het zo spannend dat ze 
bij iedere geluid vroegen of het stil 
mocht zijn. Ze hebben het er nu 
nog over of het spookje echt bestaan 
heeft, maar die vraag laten we open 
(…). Na het spannende verhaal was 
de tijd aangebroken om een verras-
sing uit de hoed te toveren. Er wa-
ren 3 mensen jarig. Dat waren Laura 
(24), Khadija (20) en Henna (50). Er 
werd voor hen gezongen tot onze 
stem het niet meer trok. Ze hebben 
taart, cadeautjes en heel veel zoenen 
gehad. Iedereen was de taart lekker 
aan het oppeuzelen, terwijl hier en 
daar nog de laatste zoenen werden 
gegeven

na een half uur in slaap
Voor het slapen gaan hebben we de 
kinderen getrakteerd op anderhalf 
uur vermaak met een humoristi-
sche film. Je hoorde ze niet behalve 
als ze moesten lachen. Na 90 minu-
ten gekeken te hebben was het toch 
wel tijd om te gaan slapen. Hup ie-
dereen z’n tent in. Bijna alle kinde-
ren waren na een half uur in slaap 
gevallen.
Om half acht de volgende ochtend 
werd iedereen wakker gemaakt voor 

het ontbijt en om zijn tent op te rui-
men.

rotterdam in het klein
De mensen die het allemaal geor-
ganiseerd hebben (de broers Kevin, 
Justin en Rick van Hengel en Wil 
van Vught) en natuurlijk ook de 
mensen die op de achtergrond wer-
den ingezet (met name Francis van 
Dalen, Nathalie van Gelder, Denise 
Mulenbruch en Ineke van der Pol), 
alsmede Laura Hazenkamp (spel-
letjes) en Michael Peeters (foto’s), 
konden tegen elkaar zeggen dat het 
kamperen een groot succes was ge-
weest. Dat we eigenlijk Rotterdam 
in het klein op ons achterterrein 
hebben gehad. Met zoveel culturen 
en zoveel kinderen hebben we het 
echt naar ons zin gehad.
Als het weer volgend jaar mee zit, 
doen we het gewoon weer. “Ja toch, 
niet dan?!”

Foto’s bekijken
Voor diegenen, die de foto’s willen 
bekijken die wij van het kamperen 
hebben gemaakt, moeten naar dit 
webadres gaan: 
www.rottekwartier.tk.

Rick van Hengel

Bewonersavond

Marokko in de vaart der volkeren

de vallei van Bouregreq
Salé is een groene oase geworden 
en de bestrating heeft een forse stap 
voorwaarts gemaakt. Weg zijn de 
afgebrokkelde tegels en de putten 
zonder gietijzeren deksels. Er zijn 
een paar sjieke villa’s in opbouw. 
Heeft het misschien daarmee te 
maken? De vallei van Bouregreq is 
herschapen in één groot bouwter-
rein en enorme spandoeken schet-
sen de nabije toekomst met schitte-
rende eengezinswoningen, mannen 
met aktentassen, stralende blonde 

vrouwen en Franse kindjes. Kortom 
het wordt een must voor de nieuwe 
middenklasse om hier te wonen. Er 
is een heuse jachthaven aangelegd. 
Met op de achtergrond enorme 
schermen met de toekomstvisie zijn 
een soort van Coolsingel-paviljoens 
opgericht. Pizzeria’s, pannenkoe-
kenhuizen, ijszaken en theehuizen 
zijn er in ondergebracht. De enorme 
hoeveelheid tafeltjes en stoelen zit-
ten stampvol met toeristen en men-
sen die wat te besteden hebben.
Bouregreq is nog afgescheiden van 
Rabat, maar aan de brug en een tun-
nel wordt gelijktijdig gewerkt, ook al 
is men er al twee keer met de kas 
vandoor gegaan.

een idyllische vissershaven
Aan de Rabatzijde van de rivier is 
een idyllische vissershaven uitge-
graven, waarop dure restaurants 

uitkijken met obers in onberispelijk 
uniform. Miditel, de plaatselijke 
telefoongigant, zorgt voor de no-
dige verstrooiing met luchtkussens, 
stormbanen, beachvolleybal en voet-
balkooien.
We maken een grote wandeling van 
Salé naar de kasba van Rabat en 
worden overgevaren door een oude 
visser, die zijn roeispanen vooruit 
duwt, ogenschijnlijk weinig inspan-
ning levert en toch snel over het wa-
ter glijdt. Drie jaar moest hij thuis 

ketelhuizen. Ook is het afreke-
ningformulier niet duidelijk.

• het toegezegde dubbel glas, hier 
wacht men nog ongeduldig op

• de watertemperatuur, deze haalt 
maximaal tien graden. Men vreest 
voor de legionellabacterie. Het 
vastrecht van de stadsverwarming 
wordt twee maal betaald: aan zo-
wel ENECO als ook aan Com.Wo-
nen.

• het ventilatiesysteem, hier schort 
veel aan. Volgens bewoners is men 
nu bezig met onderhoud op de da-
ken.

informatie gevelaanpak
Marije Braakman van woningbouw-
corporatie Com.Wonen meldde dat 
men medio oktober begint met het 
aanbrengen van dubbelglas. Alleen 
de draaiende delen worden vervan-
gen. De operatie brengt voor de 
zittende bewoners geen huurverho-
ging met zich mee. De woningen 
en trappenhuizen krijgen ook een 
schildersbuurt. De portiekdeuren 

en postkasten worden vervangen. 
De hele operatie zal 1,5 jaar duren. 
Bewoners worden bij de kleurkeuze 
betrokken. Er komt op Hofdijk 136 
een proefwoning.

Poort noordplein
In samenwerking met opbouw-
werkorganisatie SONOR en actieve 
bewoners heeft Marije Braakman 
in het kader van de zogeheten ‘Vo-
gelaar-gelden’ (wijkverbetering) 
een project ingediend. Het bestaat 
uit het aanbrengen van mozaïeken 
in de belangrijke toegangspoort 
Noordplein. Com.Wonen betaalt 
het mozaïekwerk, de letverlichting 
wordt vanuit de Vogelaar-gelden be-
taald. De bewoners kozen voor het 
thema ’groentemarkt Noordplein’. 
Bewoners worden uitgenodigd om 
in de werkplaats van Sabine Groe-
neweg aan de Vijverhofstraat mee 
te mozaïeken. Het mozaïekwerk zal 
in het tweede kwartaal 2010 worden 
aangebracht.

na een lange voorbereiding 
was het op vrijdag 21 augus-
tus voor onze kinderen en or-
ganisatie eindelijk zover: het 
kamperen op ons eigen (door 
de Hofdijk, de rottestraat, 
de rechter rottekade en de 
Vriendenlaan omsloten) ach-
terterrein kon beginnen.

zitten omwille van de werkzaamhe-
den. Hij is blij dat hij eindelijk weer 
kan bewegen, je verliest de routine. 
Het assortiment in de souk blijft vrij 
traditioneel, af en toe wordt er geëx-
perimenteerd met een frivool kleur-
rijk schoentje of een originele siera-
dendoos. Heerlijk blijft de geur van 
de kruiden en de verrassende kleur 
van een zeldzaam tapijt.

Marina Beach anti-stress
Na een week Marina Beach met 
zijn palmbomen, klaterende fon-

teinen en azuurblauwe zee, kom 
ik compleet tot rust. Zelfs de meest 
gestresste kip uit het jachtige Neder-
land moet er hier aan geloven. Ou-
afa’s zus met kersverse echtgenoot 
zijn onze gasten. Ze hebben van 
tevoren het hele huis al schoonge-
maakt en een overvloedige couscous 
bereid. De hele koelkast zit stamp-
vol met etenswaren. De man, een 
oud-Canadees, is sympathiek, doet 
overal aan mee, kan smakelijk eten 
met zijn dik buikje en houdt van de 
kinderen. Hij is gewezen badmees-
ter en komt uit het bankwezen. Mijn 
schoonzus is in de wolken.
In Marina Beach leven we in de 
groot familie, we zijn met zijn nege-
nen. Dit betekent ook twee taxi’s als 
je naar het visitekaartje van de ko-
ning gaat, het mooi verlichte M’diq 
of naar het populaire badplaatsje 
Martil.

Vredespijp
Gelukkig rijdt een taxi je voor € 3,50 
de halve wereld rond. Soms nemen 
we voor de gezelligheid de bus tus-
sen de kwebbelende plattelands-
vrouwen die spontaan het kind uit 
je armen nemen en op hun schoot 
zetten. Ze vragen zich wel af wat je 
op die bus komt doen, dat is toch 
voor arme mensen.
Met de bus valt er van alles te bele-
ven. Onze jonge chauffeur houdt de 
vaart erin. Op het moment dat hij 

een Nederlandse BMW voorbij wil 
steken, maakt ook deze eenzelfde 
manoeuvre. Het scheelt maar een 
haar. De chauffeur stopt, springt 
als een kat uit de wagen en wordt 
gevolgd door een horde jonge pas-
sagiers met blote bovenlijven. De 
Hollandse Marokkanen, vrolijke 
jongelui, worden uitgekafferd maar 
uiteindelijk wordt de vredespijp ge-
rookt. Iedereen weer de bus in en 
wegwezen.

Mélange superieur
De bonte mengeling van wande-
laars langs de zeeboulevard van 
Martil lijkt op een lappendeken, op 
een circus van Jeroen Bos. Meiden 
met hoofddoeken naast ongege-
neerde brunettes gekleed met een 
lapje stof, meiden in kleurige zo-
merjurken met eronder een zedige 
pull met lange mouwen, brave huis-
vaders met baby en jongens die de 
andere sekse ruw het hof maken, 
notenverkopers die elkaar in de weg 
lopen, venters van sigaretten, snoep 
en pipa’s, de geur van geroosterde 
suikerpinda’s en heerlijke sompige 
slakken waar de ene van smult en 
de ander van gruwelt (Reda en zijn 
nichtje Marva).
De schreeuwerige verkopers op 
hopen jurken en T-shirts zouden 
geenszins misstaan bij Tati op de 
Parijse boulevard Rochechouard.
En overal klinkt er muziek, muziek 
die de stoet voor je ogen doet dan-
sen. Je kan alles bekijken vanaf de 
terrasjes van Versailles, Cleopatra 
en Rive du Nord.

Move baby
Meestal is de Middellandse Zee rus-
tig, strak en azuurblauw. Heel an-
ders is het als de hemel betrokken is 
en het water rollend over het strand 
spettert. Als je gaat zwemmen wordt 
je op metershoge golven getild alsof 
je op de rug van een vliegende vis 
zit. Je voelt je in deze natuurspeel-
tuin net als in de achtbaan. Overal 
klinken kreetjes en gejoel van de 
kids. Als een kwal wordt je op het 
strand uitgespuwd. Tot vier keer toe 
komt Reda me halen om te zwem-
men. Het leven is een strijd.

We gaan op bezoek bij Ouafa’s zus, 
die getrouwd is met een ex-bankier 
en in een villa woont in Safrou, een 
30 kilometer van Fes.
Oom heeft vijf zoons, waarvan er 
twee succesvol zijn: een onder-
zoeker in diergeneeskunde aan 
een Canadese universiteit en een 
bankbediende bij de Banque Popu-
laire die geleidelijk promotie maakt. 
Voor de drie anderen heeft oom een 
bezigheidstherapie gezocht. Een 

boerderij van 7 ha met olijfbomen, 
kersenbomen, amandel-, pruimen-, 
peren- en appelbomen, koeien, een 
waterput en een bevloeiingssysteem 
met motor op butaangas die de 
grootfamilie van het nodige voedsel 
voorziet. Een belwinkel wat laat op-
gestart om nog tot internetcafé of di-
gitale playground uit te groeien, nu 
de Marokkaanse middenklasse zo-
wat totaal is aangesloten op internet.

Bleu de Fes
We brengen een bezoek aan Fes, 
ongetwijfeld de meest authentieke 
stad van Marokko. We bewonde-
ren de gerestaureerde poort van 
de kasba, de mooie bestrating, de 
schitterende riads met mozaïeken 
muren en zuilen, fonteinen en kun-
stig houtsnijwerk. Vervallen panden 
zijn weer in opbouw. Overal zie je 
handwerk van kwaliteit: handgebor-
duurde tafellakens, stoffen met diep 

warme kleuren van blauw opaal en 
diep purper, het fijnzinnige Delfts-
blauwe aardewerk van Fes (bleu de 
Fes), originele snaarinstrumenten 
en trommels. We ontmoeten een 
jonge schilderes. Met stevige kleur-
rijke klodders brengt ze een vrouw 
tot leven in een heet zomers decor 
met een aantal donkere poorten. Op 
een ander schilderij zijn twee vrou-
wen, oud en jong, verwikkeld in een 
hevige discussie.

klein Lourdes
We komen langs de oude werkplaats 
van Ouafa’s vader, waar ze met een 
soort teer en eenvoudig vingerwerk 
bekers en kommen tot prachtstuk-
ken maken. We wippen langs bij 
haar tante in een wat vervallen riad 
van onvervalste schoonheid. We 
klimmen op het dak en hebben zo 
overzicht over heel Fes, een wonder. 
In het terugkeren komen we langs 
het heiligdom van Moulay Driss met 
zijn kaarsen, prentjes en nougaver-
kopers. Het lijkt wel klein Lourdes, 
een katholieke kermis.
Maar even niet aan Nederland den-
ken.

Ed de Meyer

Op dinsdag 30 juni was er 
een avond voor de bewoners 
van het rottekwartier. de in-
zet was om samen meer be-
trokkenheid voor het gebied 
te creëren. de avond werd 
geopend door Jos stege-
man van de deelgemeente 
noord. Hij heette de bewo-
ners van harte welkom en 
toonde zich verheugd met 
de grote opkomst.

Tijdens de grote schoolvakantie verbleef opbouw- 

werker ed de Meyer samen met vrouw Ouafa, 

dochter samia en zoon reda gedurende 6 weken in 

Marokko. Onderstaand enkele impressies van hun 

belevenissen.

eigen aChterterrein 
KaMperen op
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Kinderpersbureau 
van start

De resultaten van deze eerste krant waren erg 

goed. Daarom is besloten om ook het komen-

de schooljaar door te gaan met het ‘Kinder-

persbureau’. Per school krijgen drie kinderen 

de kans om een brede ‘media-opleiding’ te 

volgen. Iedere week, het hele schooljaar lang. 

Daarbij brengen ze bovendien hun leven en 

de activiteiten in de wijk in beeld. Ze krijgen  

begeleiding van professionele vakkrachten 

zoals journalisten, televisie- of filmmakers 

en grafische vormgevers, die vaak ook werk-

zaam bij echte mediabedrijven. Het eindre-

sultaat van het Kinderpersbureau wordt tel-

kens gepubliceerd in een echte krant of op 

televisie.  

Met het Kinderpersbureau proberen de 

Kloosteralliantie en ‘Hoedje van papier’ kin-

deren vaardigheden bij te brengen, kinderen 

een stem te geven en hun talenten te leren 

ontwikkelen. 

Interesse in het kinderpersbureau? Neem 

contact op met je school.

Een aantal kinderen heeft het afgelopen schooljaar als echte reporters meegewerkt aan 

een eerste eigen kinderkrant, Noordkids genaamd. Het initiatief hiervoor lag bij de Kloos-

teralliantie in samenwerking met Stichting Hoedje van Papier. Woonstad zorgde voor 

financiële steun. Het Kinderpersbureau is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 die bin-

nen de Kloosterbuurt in het Oude Noorden op school zitten.
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Tranen in de ogen
Het hele wijkpark was bijzonder 
smaakvol ingericht met twee po-
dia, een reuze dansvloer, een info-
markt, een solidariteitstent, plaat-
selijke ondernemers, kunst van de 
Creative Factory (nabij metrostati-
on Maashaven) en tal van kinderac-
tiviteiten. Op vier plekken tegelijk 
was er wat te beleven, een hele wer-
veling van mensen en activiteiten.
De opening van het festival met het 

Wilhelmus door het Victory Out-
reach koor deed de tranen in de 
ogen springen. Het koor spatte van 
de energie, een prachtige soul.
Portefeuillehouder René Kronen-
berg van de deelgemeente Fey-
enoord beklemtoonde het bij de 
kids tot leven laten komen van Nel-
son Mandela’s gedachtegoed en het 
belang van het festival voor de sfeer 
in een deelgemeente als Feyenoord.

First Lady sandra roelofs
Het Nelson Mandela Festival ont-
ving op een VIP’s receptie tal van 
ambassadeurs, politici en onderne-
mers. Zij geven kleur aan het festi-
val en tonen interesse in een wijk 
in opbouw.
Het openingswoord was van wet-
houder Grashoff van cultuur, die 
participatie en meedoen centraal 
stelde. 

Naast de directeur van het Nelson 
Mandela Kinderfonds was Special 
Guest Sandra Roelofs, de vrouw 
van de president van Georgië. De 
First Lady woont in een land met 
tal van bevolkingsgroepen, die 
samen het land zowel sociaal als 
economisch opbouwen: eenheid in 
verscheidenheid. Zij speelde in op 
het openingswoord van wethouder 
Grashoff en brak een lans voor een 
vreedzame oplossing van het con-

flict met Rusland, dat zorgde voor 
tal van ontheemden.
Mevrouw Roelofs was vergezeld 
van het Georgisch Koor Basiani die 
schitterende liederen ten gehore 
bracht. Ze bleef tot laat in de avond, 
geïnteresseerd en al vrij snel zon-
der beveiliging.

Jong talent
Publiekstrekker was weer Asian 
Mellowstreet, het hele park ging 
uit zijn dak. Ontroerend waren de 
vele talentrijke jonge groepen uit 
de Afrikaanderbuurt, als Magreb 

Mania, Jareh en zangeres Dory. Het 
zijn tweede generatie muzikanten 
die zelf hun nummers maken en 
schrijven. Ze breken met het naspe-
len van nummers van Cheb Cheled 
en produceren een eigen sound. Ze 
behouden hun roots, maar produ-
ceren een echte mix, uniek voor Ne-
derland. Het is belangrijk voor hun 
ontwikkeling dat ze kunnen spelen 
op het Nelson Mandela Festival, het 
stimuleert enorm.
Het in eigen kring bekende Kaap-

verdiaanse Torbanka nam met de 
funarna, een dans op tempo, nu de 
kans waar tot exposure naar buiten 
toe.

Link met afrika
BCVC, 6 jongeren uit Soweto, kre-
gen via Music Mayday de kans op 
het festival op te treden. Het was 
zowel voor hen als voor de toe-
schouwers een hele belevenis. Ze 
legden de band tussen de Afrikaan-
derwijk en de townships. Het festi-
val bracht een duidelijke link met 
Afrika: Burundise trommelaars, 
Marokkaanse en Kaapverdische 

sounds, een heuse Eritrese koffie-
ceremonie, de broers Novellas uit 

Mozambique, de vrouwen 
van Casa Tiberias
De trommelaars van Burundi kwa-
men met twee meter lange drums 
op het hoofd en de benen tot oog-
hoogte opzwaaiend het veld op. 
Hun dans was een ware sensatie. 
Ook de capoeira, een van oorsprong 
Afrikaanse dans, oogstte veel bijval. 
De nadruk bij het festival lag op het 

meedoen en dat bereikte de capoe-
ria, de Casa Tiberiasvrouwen en de 
50 Turkse dansers van ‘Kleurrijke 
dans’. Voor het publiek ging een 
‘ouder’ Turkije open.
Radio en TV Rijnmond waren volop 
aanwezig, naast Your World, de de-
batmobiel en Rotterdam Festivals.

Coming star
Afsluiters Camaguini, de nieuwe 
Mirja Makeba uit Zuid-Afrika, en 
Giovanca, een natuurtalent en vak-
vrouw, waren een lust voor muziek-
liefhebbers. Camaguini was de su-
pervrouw van het festival, een rijke 
stem, een slanke verschijning, een 
danstalent, een echte performer. 
Ze legde de verbinding tussen het 
festival en Mandela, ze genoot van 
de vrijheid en maakte het publiek 
gelukkig. Het was voor iedereen 
duidelijk dat we van haar in de toe-
komst meer gaan horen.

Hoop
In de solidariteitstent werd on-
der leiding van Sander de Kramer 
(Straatkrant en Stichting Sunshine) 

heftig gedebatteerd over de ‘hoop 
voor Afrika’. Gepleit werd voor een 
nieuwe band met de Europese Unie 
en China op basis van mensenrech-
ten. Gepleit werd ook voor basison-
dersteuning en microkredieten.

Ook in Noord gaan kunstenaars 
en vrijwilligers nog dit jaar met 
dit thema binnen een aantal basis-
scholen aan de slag.
Thema van het Festival 2010 wordt 
’Wereldteam’, naar aanleiding van 
het WK-voetbal in Zuid-Afrika. 170 
etniciteiten bouwen samen aan een 
nieuw Rotterdam / Oude Noorden.

Na het wervelende optreden van het 
Ricciotti straatorkest op woensdag 
29 juli - hoe leuk en enerverend 
kan door talentvolle jongeren uit-
gevoerde ‘klassieke’ muziek zijn! 
- was voor de Bewonersvereniging 
Pijnackerplein de koek bepaald nog 
niet op. Men ging dóór met het op 
het historische plein organiseren 
van leuke en afwisselende activitei-
ten.
Zo was er op vrijdag 28 augustus 
een heuse openluchtbioscoop met 
vertoning van de film ‘The Kite 
Runner’, de verfilming van de we-
reldwijde bestseller met een hoog 
autobiografisch gehalte van de Af-
ghaanse auteur Khaled Hosseini 
(in Nederland verschenen als “De 
Vliegeraar”). De gezelligheid ten 
top, want zo werd van te voren aan-
gekondigd: “Verkoop van popcorn, 
snacks, koffie, thee en frisdrank 
wordt verzorgd door Branco” en 
“Neem je eigen zitje mee, dan heb 
je altijd plek!”
Op zaterdag 29 augustus was er 
het ‘Summertime’ pop-rockfesti-
val’ met een line-up van de betere 
bands uit Rotterdam. Er  waren 

succesvolle optredens van Blinky 
Palermo (harde vitale snelle pop 
met een mediterraan tintje), de ska-
funk van Ollie Q and the Deep Six 
(brede instrumentatie, harde sax 
van Frank, hoge trompet van Mau-
rijn), de dames van Bitches Brew 
(een duister brouwsel van jonge 
evergreens en andere nimmer ver-
slijtende rocksongs, “altijd volle 
bak”) en tot slot “terug naar start, 
naar de wortels van de rock”: de 
heart and soul van de semi-akoesti-
sche @The Skiffle-Billy-coctail.

nieuw opgezette website
Wie meer wil weten over de Be-
wonersvereniging Pijnackerplein 
en hun activiteiten kan terecht op 
hun nieuw opgezette website www.
pijnackerplein.eu. Deze is mede tot 
stond gekomen door een financiële 
bijdrage uit het Participatiefonds 
van Deelgemeente Noord. Nadruk-
kelijk is het niet hun bedoeling dat 
deze site slechts een contactorgaan 
wordt van hun bewonersvereni-
ging, waarin alleen een overzicht 
wordt gegeven van hun activitei-
tenprogramma. Zij willen juist een 

meer toegankelijk platform creëren 
voor het uitwisselen van informatie 
uit en over hun buurt. Ook bijzon-
dere dingen van het mooie oude 
Noorden willen zij voor het voet-
licht brengen, zoals de gezellige 

restaurants, de leuke winkels en 
niet te vergeten de wetenswaardig-
heden over de vele kunstenaars die 
hier gevestigd zijn. De interactieve 
opzet van de site moet uitnodigen 
elkaar te informeren en in discus-

sie te gaan over alles wat leeft in 
het Oude Noorden. De kwaliteit 
van wonen, leven en werken is hun 
belangrijkste aandachtspunt.

afwisselende gein op en rond 
het Pijnackerplein

Alles staat in het teken van de 
meervoudige intelligentie van kin-
deren en hun talentontwikkeling. 
Op de diverse binnenterreinen ko-
men daarbij telkens verschillende 
talenten aan bod. Het programma 
start om 13.00 uur.

speelcircuit
De kids volgen in dit kader een 
heel speelcircuit, waarbij groepen 
kinderen onder begeleiding op ver-
schillende locaties workshops krij-
gen aangeboden.

Zo worden ze op het binnenter-
rein Rembrandtstraat door bioloog 
Helmut geïnstrueerd en doen ze 
in de Erasmusstraat aan acrobatiek 
met Gi en Jo. Op het binnenterrein 
Hofdijk vertelt Paul Middellijn zijn 
spannende oerwoudverhalen en bij 

de meidenkamer op het Noordplein 
test clown Ruud de rekenwonders 
onder de kids.
De leerlingen van de bovenbouw 
doen een speurtocht door de wijk 
en krijgen onderweg opdrachten, 

die leiden tot het samenstellen van 
een ‘slogan’ voor de Kindvriende-
lijke Wijk.

Op het schoolplein maken groep 1 
en 2 maskers en kijken ze naar de 
interactieve poppenkast van Wim 
Noordergraaf.

Bordjes ‘kindvriendelijke 
Buurt’
Om 15.00 is de opening gepland 
door wethouder Peter Lamers, de 
deelgemeentebestuurders Harika 
en Scalzo en Com.Wonen bestuur-
der Margriet Drijver. Daarbij zullen 

bordjes ‘Kindvriendelijke Buurt’ 
worden onthuld.
De kindertalenten, die bij ieder 
kind heel divers zijn, kunnen via de 
Klimop-website worden getest. Ook 
de talenten van de bestuurders ko-
men boven water. Tenslotte wordt 
door de school een cheque aan 
‘Warchild’ overhandigd.
Om 15.30 uur start het feestelijk 
programma op het schoolplein, 
met acrobaten (Back up met ‘Com-
fortable’), een levend standbeeld, 
de Tentband, Jacqueline Castro en 
dans met de Turkse danseressen 
van het Lispunt.

Talentontwikkeling
Centraal staan de meervoudige in-
telligentie van kinderen en volwas-
senen. De een is meer muzikaal, 
de andere een rekenwonder, de 
een is visueel ingesteld, de ander 
beeldend, de een meer beweeglijk, 
de andere natuurgevoelig, de een 
meer sociaal, de ander een geboren 
verteller.
Ook volwassenen kunnen hun in-
telligentie testen op de website van 
de Klimop. Wat is je talent? Ont-
wikkel het! De Erasmusbuurt leeft!

Feestelijke oplevering erasmusbuurt

de 6e editie van het nelson Mandela Festival op zondag 28 juni in het wijk-
park op het afrikaanderplein was met een fikse opkomst van 20.000 bezoekers 
overweldigend. Thema was dit jaar ‘de kracht van de diversiteit’.
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KRachtig, diveRs en talentRijK

neLsOn MandeLa FesTiVaL 2009

foto’s: Bas czerwinski

Op woensdag 23 september worden in de erasmusbuurt het 
vernieuwde schoolplein van basisschool de klimop en een 
aantal binnenterreinen (rembrandtstraat, noordplein, Hofdijk 
en Jacob Catsstraat en het braakliggend stukje erasmusstraat) 
officieel geopend. 



 Cursus Verdiepende 
 inleiding in de filosofie

De cursus ‘Verdiepende inleiding 
in de filosofie’ wordt gegeven door 
dhr. Jan van Bussel (filosoof) en dr. 
Jan de Bas (cultuurhistoricus). Doe-
len en inhoud van de cursus zijn:
• Kennismaken met het denken van 

o.a. Plato, Descartes, Kant, He-
gel. Schopenhauer, Kierkengaard, 
Sartre, Dewey en Sloterdijk

• Informatie over de grote thema’s 
in de filosofie: doen, zijn en den-
ken

• Vergelijken van eigen inzichten 
met het denken van behandelde 
filosofen

• Inzicht verkrijgen in ontwikkelin-
gen binnen de wijsbegeerte.

De cursus vindt plaats op de maan-
dagen 7, 21 en 28 september en 5 
oktober van 20.00 uur tot 21.45 uur 
in Buurthuis Bergpolder aan de In-
sulindestraat 32-34. De kosten be-
dragen € 40,--.
Men kan zich voor deze cursus op-
geven bij de Filosofiegroep Rotter-
dam, p/a Statenweg 96a, 3039 JJ 
Rotterdam. Dit kan ook per e-mail: 
Jan.deBas@Inholland.nl of bellen 
met telefoonnummer (010) 465 53 
00.

 kunstroute 
 kunsTindeHuiskaMer

Op zaterdag 12 september en 
zondag 13 september vindt van 
12.00 tot 18.00 uur de kunstroute 
KUNSTINDEHUISKAMER plaats. 
Kunstenaars uit Blijdorp, Bergpol-
der en de Provenierswijk nodigen u 
daarbij van harte uit om hun werk 
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ColofoN
noorderzon is een uitgave van Sonor 
Steunpunt opbouwwerk oude noorden/
agniesebuurt, welke 10x per jaar gratis huis 
aan huis wordt verspreid. oplage 12.ooo 
stuks. Het volgende nummer van de 
noorderzon verschijnt rond 28 septem-
ber 2009. kopij inleveren uiterlijk 14 september 
2oo9.

RedaCtieadRes
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. 010 44 30606 / 06 45724536
email: hanoorderzon0@gmail.com

RedaCtie
Hans Arts, Monique van Groningen en 
ed de meijer

fotogRafie
Brigitte Wopereis

opmaak
bureau 404

  Wie 
Wat 
WaaR

 
BuurtHuiS BAStA
schoterbosstraat 17
3032 Cn rotterdam
tel. (010) 467 86 52

BuurtHuiS MozAïek
schommelstraat 69
3035 Lg rotterdam
tel. (010) 466 37 34

wijkgebouw kLooster 
oude noorden
ruivenstraat 81
3036 dd rotterdam
tel. (010) 467 18 23
tel. (010) 266 87 52
 (jongerenwerk)

steunpunt 
opbouwwerk 
oude noorden/Agniesebuurt
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 443 06 00

serviCepunt 
oude noorden / 
AGnieSeBuurt
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 466 15 44

maatsCHappeLijk werk 
noord
noordsingel 250
3032 bn rotterdam
tel. (010) 443 07 00

ouderenWerk noord
eudokiaplein 33a
3037 bt rotterdan
tel. (010) 467 15 33

soCiaaL raadsLieden
Servicepunt oude noorden/
Agniesebuurt
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 466 15 44 
op afspraak

Com.wonen
wijkpunt rotterdam noord
Heer bokelweg 121
3032 ad rotterdam
tel.  (010) 890 25 25

woningstiCHting 
pws rotterdam
schiekade 730
3032 aL rotterdam
tel. (010) 750 69 00

WoonStAd rotterdAM  
wijkteam oude noorden
1e pijnackerstraat 64
3036 ap rotterdam
telefoon (010) 440 88 00

buurtbemiddeLing 
noord
agniesestraat 125
3032 tH rotterdam
tel. (010) 265 62 48

deeLgemeente noord
eudokiaplein 35
3037 bt rotterdam
tel. (010) 443 99 99

poLitie 
• bureau Zaagmolenstraat
 Zaagmolenstraat 92
• bureau walenburgerweg, 
 walenburgerweg 54

kinderparadijs
• de meidoorn
 meidoornstraat 47
 3036 wC rotterdam
 telefoon (010) 467 80 70
• kinderdam
  schiekade 34
  3032 aj rotterdam
  telefoon (010) 44 300 33

basissCHoLen 
• de dialoog
 Hildegardisstraat 8
 3036 nw rotterdam
 tel. (010) 244 04 65
• de klimop
 rembrandtstraat 27
 3037 LL rotterdam
 tel. (010) 466 68 95

• Het plein
 benthuizerstraat 101
 3035 Cn rotterdam
 tel. (010) 465 78 46
• Hildegardisschool
 verbraakstraat 7
 3036 mr rotterdam
 tel. (010) 465 68 40
• obs Combinatie’70
 Louwerslootstraat 135
 3036 pv rotterdam
 tel. (010)466 35 37
• de Fontein
 Hoyledestraat 25
 3036 Lp rotterdam
 tel. (010)465 93 66
• prinses julianaschool
  snellemanstraat 47
  3035 wk rotterdam
  tel. (010) 466 15 51

VoortGezet onderWijS
• grafisch Lyceum rotterdam
 Heer bokelweg 255
 3032 ad rotterdam
 tel. (010) 880 25 00
• Lodewijk rogier College
-  vestiging Zomerhof
 noordsingel 72
 3032 bg rotterdam
 tel. (010) 465 50 55
-  Vestiging Hildegardis
 walenburgerweg 35
 3039 aC rotterdam
 tel. (010) 465 74 38

•  accent praktijk-
 onderwijs Centrum
   vijverhofstraat 97
  3032 sH rotterdam
  telefoon (010) 465 10 36
• Zadkine educatie
 1e pijnackerstraat 38
 3036 gj rotterdam
 telefoon (010) 465 87 30

soCiaaL medisCH 
kinderdagverbLijF 
dikkertje dap noord
Heer kerstantstraat 48
3036 nn rotterdam
tel. (010) 411 50 43 
(vragen naar locatie noord)

opvoedwinkeLtje- 
twinkeLtje
Heer kerstantstraat 48
3036 nn rotterdam
openingstijden: ma, di en do 
08.30 - 14.00 uur
tel. 06 – 1051 6526

speeLtuin Het noorden
noorderkanaalweg 6
3037 av rotterdam
tel. (010) 465 01 45

 kinderuitmarkt noordplein

De Kinderuitmarkt vindt ieder jaar 
plaats op het Noordplein. Dit jaar 
is dat op woensdag 16 september, 
van 13.30 tot 17.30 uur. De Kinder-
uitmarkt wordt georganiseerd door 
Project Tweede Thuis, een samen-
werkingsverband van diverse wel-
zijnsorganisaties in de deelgemeen-
te Noord.
Wanneer uw organisatie ook wil 
laten zien wat er voor kinderen (en 
evt. ouders) in het komende jaar te 
doen is, wordt u van harte uitgeno-
digd op dinsdag, woensdag en/of 
donderdag contact op te nemen met 
Sabine van Dijk, coördinator Twee-
de Thuis, Kinderparadijs Meidoorn. 
Telefoonnummers: (010) 467 80 
70 of 06 – 2509 2067. U kunt ook 
mailen naar tweedethuis@kinder-
paradijs.net.

 Talentvolle rotterdamse   
 fotograaf en/of filmmaker  
 gezocht

Een creatieve hotspot..to be! Station 
Hofplein is nu nog het best be-
waarde geheim van Rotterdam: een 
oud station met authentieke bogen 
eronder, in het midden van de stad. 
Het wordt een nieuwe bestemming 
waar de nieuwe lichting onderne-
mers jou in de nabije toekomst la-
ten shoppen, chillen, lunchen, di-
neren en clubben.
Hiervoor wordt een talentvolle Rot-
terdamse fotograaf en/of filmma-
ker gezocht, die het proces op foto 
en film vastlegt. Uiteindelijk krijgt 
deze elke maand exposure in Blend 
Magazine en een expositie op een 
unieke plek in Rotterdam. Kom jij 
uit Rotterdam of de nabije omge-
ving en denk je dat jij het bouwpro-

ces, de bogen, de gepassioneerde 
ondernemers en de rest van de 
voortgang op een unieke en bovenal 
coole wijze kan vastleggen? Stuur 
dan een mailtje met relevant werk 
naar cathelijn@blend.nl.

 unieke expositieruimte  
 noordmolenstraat

Unieke expositieruimte aangebo-
den in de deelgemeente Noord aan 
de drukke en levendige Noordmo-
lenstraat 49b. Wilt u daar expose-
ren, neem dan contact op met City 
Art Galery via telefoonnummer  06 
- 5222 9884. De kosten voor gas 
en elektra zijn rond de € 150,-- per 
maand.

 ro-theater zoekt gastacteurs

Het Ro-theater is op zoek naar 
gastacteurs, 5 tot 10 personen per 
dag, die met hen mee repeteren 
voor de voorstelling BOE. Elke dag 
kunnen dat andere mensen zijn. 
U hoeft geen ervaring te hebben 
in spel en wat u moet doen is ook 
absoluut niet eng, gênant of gevaar-
lijk. Hou er wel rekening mee dat 
er af en toe een beroep zal worden 

in hun eigen huiskamer te bezichti-
gen. Sommige kunstenaars hebben 
een collega te gast in hun huiska-
mer. In totaal zijn op 15 adressen 
werken van 27 kunstenaars te be-
kijken. Daarnaast is er op sommige 
locaties muziek te beluisteren. U 
kunt uw eigen kunstroute samen-
stellen, flyers en boekjes zijn op alle 
locaties aanwezig. De adressen van 
de kunstenaars zijn te herkennen 
aan een driehoeksbord op het raam 
met daarop hun routenummer. 
Voor meer informatie kan men te-
recht op de website Kunstindehuis-
kamer 2009.
Alle deelnemers van de kunstroute 
heten u graag bij hen thuis in de 
huiskamer welkom!

gedaan op uw geduld. Soms zullen 
ze dingen lang bespreken en repe-
teren betekent ook veel herhalen. 
Niet altijd zult u de vloer op moe-
ten; dan maakt u op de tribune het 
wordingsproces van deze voorstel-
ling mee. Het gaat om 4 data in sep-
tember, tussen 10.30 en 15.30 uur.
Wilt u meedoen, neem dan contact 
met op met Jetse Batelaan via tele-
foonnummer (010) 404 68 88.

 Tentoonstelling 
 Waterworld de rotte

De tentoonstelling ‘WATER-
WORLD DE ROTTE’ betreffen 
zeven speelse kunstwerken op de 
Rotte, locatie bij de Noorderbrug. 

De tentoonstelling duurt tot eind 
oktober 2009. Meer informatie kan 
men vinden op de website www.ga-
lerieopderotte.nl.

Meer info
Vragen, opmerkingen of tips? Neem 
dan contact op met Sanne Lansdaal, 
cultuurscout Noord, telefoonnum-
mers (010) 443 999 of 06 – 2397 
0973 of mail met s.lansdaalnoord.
rotterdam.nl.

Cultureel nieuws 
oude noorden en agniesebuurt

In 2007 heeft de deelgemeente 
Noord een programma onderte-
kend, dat erop gericht is om van 
straten sociale en leefbare omgevin-
gen te maken waarin bewoners zich 
thuis voelen. Dit programma heet 
‘Mensen Maken de Stad’.

De deelgemeente wil graag dat wij-
ken, buurten en straten in Noord 
vriendelijk, vertrouwd en leefbaar 
zijn met actieve bewoners. Het pro-
gramma Mensen Maken de Stad 
kan daarin een belangrijke bijdrage 
leveren. Vanuit het programma wor-
den bewoners gestimuleerd straat-
afspraken met elkaar te maken. 
Straatafspraken zijn eenvoudige en 
praktische afspraken, waarmee be-
woners hun steentje bijdragen om 
van hun straat een vriendelijke, vei-
lige en schone straat te maken.
In het Oude Noorden zijn de Bin-
genstraat, de Moerkapellestraat, de 
Hooglandstraat, de Bloklandstraat 
en de Louwerslootstraat uitgekozen 
tot Mensen Maken de Stad-straten.

Mensen Maken 
de stad

Kunstroute du nord

De opbouwwerkers zijn benieuwd 
naar uw mening over wat u voor uw 
straat belangrijk vindt. Hoe vindt u 
dat bewoners met elkaar in de straat 
omgaan? Zijn er voldoende sport-, 
spel- en vrijetijdsvoorzieningen 
voor u en uw kinderen? Misschien 
heeft u wel ideeën over hoe uw 
buurt verbeterd kan worden en wilt 
u daaraan een steentje bijdragen. 
De opbouwwerkers informeren ver-
der naar uw mening over onderwijs, 
gezondheid en bewegen en kunnen 
u hierover informatie verstrekken.
De gesprekken met de opbouwwer-
kers duren maximaal een half uur. 
Als er genoeg actieve bewoners en 
ideeën zijn, kan de deelgemeente 
besluiten het programma Mensen 
Maken de Stad in uw straat in te 
voeren.

Voor meer informatie over Mensen 
maken de Stad kunnen bewoners 
uit de straten rond basisschool 
Combinatie ’70 terecht op de web-
site www.mensenmakendestad.nl.

Het Zwaanshals en het omliggende 
gebied zullen wederom bruisen van 
de kunst. Tijdens een ontdekkings-
tocht van deur tot deur vind je een 
variatie van rauwe underground 
kunst tot high end kunst. Door 
het succes van voorgaande edities 
hebben veel nieuwe ondernemers 
en galerieruimtes zich aangemeld 
om aan deze kunstroute deel te ne-
men. Er zijn meer dan vijfentwintig 
ruimtes en zo’n 80 kunstenaars, 
met een gevarieerd aanbod van o.a. 
beeldende kunst, film, theater, lite-
ratuur en muziek.

De kunstroute is een initiatief dat in 
2005 is begonnen. Door de groot-
schalige renovatie van het Zwaan-
hals kwamen veel panden tijdelijk 
leeg te staan. Om de straat weer 
nieuw leven in te blazen kregen een 
aantal kunstenaars door de woning-
bouwcorporaties Com.Wonen en 
PWS in het Zwaanshals een ruimte 

aangeboden. Deze kunstenaars 
hebben de krachten gebundeld en 
tot nog toe 5 kunstroutes georgani-
seerd. De routes werden een steeds 
groter succes en groeiden uit van 
buurthappening tot een serieuze 

kunstroute van Rotterdam. De laat-
ste editie trok 1.700 bezoekers.

Route du Nord wordt op vrijdag 25 
september om 19.00 uur door Ed 
de Meijer van opbouwwerkorga-

nisatie SONOR officieel geopend. 
Deze opening duurt tot 22.00 uur. 
De openingsavond wordt net als 
vorige edities afgesloten met een 
afterparty.
Op donderdag 24 september kan 
men tijdens de kunstborrel van de 
cultuurscout uit de deelgemeente 
Noord van 17.00 tot 19.00 alvast 
een voorproefje op de kunstroute 
nemen.

De kunstwerken zijn zaterdag 26 
september en zondag 27 september 
van 14.00 tot 18.00 uur nog te be-
zichtigen.

de 6e editie van route du nord zal op vrijdag 25 september van start gaan. 

foto’s: Marcel niehoff

Veel binnenterreinen in een stenige buurt als het Oude Noorden zijn 
openbaar en dat is goed. Er is gebrek aan speelruimte en groen, kinderen 
kunnen moeilijk hun talent ontwikkelen.
Om de veiligheid van een open binnenterrein (althans overdag) te garan-
deren, is per 1 september een beheerteam van 15 mensen (jong en oud) 
aan de slag gegaan. De financiering gebeurt via de dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Het team komt bij elk binnenterrein een aantal keren 
per dag langs en is oproepbaar.

Beheerteam
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Topacteurs
Via Wendy Groen, vrijwilliger bij 
ons aan de balie van het wijkser-
vicepunt aan de 3e Pijnackerstraat, 
hoor ik in het voorjaar van toneel-
vereniging Echte Liefde en hun 
hotelproject. Zij blijkt één van de 
vaste spelers en ik raak steeds meer 
geïnteresseerd. Ik meld me aan als 
publiek.
Op donderdag 19 maart bezoek 
ik voor het eerst een voorstelling. 
Het blijkt de vierde aflevering in 
een reeks van 8. Ik rol direct van 
de ene verbazing in de andere. De 
hele entourage, de uitdossing en 
uitstraling van de spelers, alles (b)
lijkt over de top. De amateurspelers 
spelen subliem, alle scènes sluiten 
naadloos op elkaar aan. Ik krijg 
werkelijk het idee dat ik in plaats 
van naar onervaren bewoners naar 
topacteurs zit te kijken. De verhaal-
lijnen en alle karakters kan ik ech-
ter (nog) niet volgen, het is je rein-
ste idioterie ten top.
Ik ben in één keer gegrepen, alles 
trekt me op een onweerstaanbare 
manier aan.

eigen talenten ontdekken 
en/of ontwikkelen
Aan het eind van de voorstelling 
wordt het publiek opgeroepen om, 
als speler dan wel op een andere 
manier, aan de eerstvolgende afle-
vering mee te doen. Zo kan men de 
eigen creatieve talenten ontdekken 
dan wel ontwikkelen. Ik ruik mijn 
kans, zowel vanuit mijn eigen en-
thousiasme als vanuit de Noorder-
zon.
Direct na de voorstelling maak ik 
kennis met theatermakers Jolina 
Wessels (regisseur) en Peter Klein 
Gunnewiek (productie), zij zijn de 
drijvende krachten achter dit unie-
ke project. Ik complimenteer hen 

met het constant hoge niveau van 
de voorstelling. Met hen spreek ik 
af dat ik – in het kader van een mo-
gelijk verhaal voor de Noorderzon – 
de nog resterende 4 voorstellingen 
zal bezoeken. Daarbij krijg ik ook 
toestemming om (voorlopig) alle 3 
aan elke voorstelling voorafgaande 
repetities bij te wonen.

Veiligheid
Mijn eerste bezoek aan een repeti-
tie is op woensdag 1 april, voorwaar 
geen grap!
Ik ontmoet de spelers en leer welke 
karakters en rollen zij spelen. Som-
migen zijn vaste spelers die meer 
en meer op elkaar ingespeeld ra-
ken, anderen zijn gastspelers die 
eenmalig dan wel al langer mee 
doen. Hun inzet en betrokkenheid 
maken direct al grote indruk. On-
miskenbaar straalt de groep een 
familiegevoel uit, waardoor nieuwe 
spelers op een prettige manier wor-
den verwelkomd. Het voelt als een 
warm bad dat een stuk veiligheid 
creëert, die het mogelijk maakt dat 
ieder in de eigen rol er voor kan 
gaan: je mag met elkaar de fout in 
gaan. Zo wordt er (waar nog nodig) 
impliciet ook aan eigen zelfverze-
kerdheid gewerkt.
Jolina en Peter maken een uiterst 
professionele indruk. Discipline is 
niet iets wat door hen wordt opge-
legd, het blijkt voor de hele groep 
een natuurlijke vanzelfsprekend-
heid.

echte liefde
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Thema
De verhaallijnen blijken een voort-
zetting te zijn van de brainstorm-
sessies, die met de vaste spelers-
groep aan het begin van het seizoen 
hebben plaatsgevonden. Na elke 
voorstelling ontwikkelen Jolina en 
scriptschrijver Miny Verberne de 
verhaallijnen verder. Voor elke eer-
ste repetitie van iedere voorstelling 
ligt er dan een script dat als basis 
dient om met elkaar te gaan wer-
ken. Elke keer is er sprake van een 
thema, waaraan een groot deel van 
de scènes is opgehangen. Aan de 
vaste groep spelers en (waar mo-
gelijk) ook gastspelers wordt het 
script van tevoren gemailed.
Aan het begin van de eerste repe-
titie wordt het script met de hele 
groep doorgenomen. Zowel regie 
en productie als de spelers geven 
hun eerste op- en aanmerkingen. 
Wat kan wel, wat niet, en waarom?

Magisch moment
Voordat er echt met spelen (repete-
ren) begonnen wordt is er de war-
ming-up, een magisch moment. 
Het is het moment bij uitstek om 
als (gast)speler je dagelijkse be-
slommeringen achter je te laten en 
je te concentreren op de rolinvul-
ling die voor je klaarstaat. Het bleek 
voor mij als betrokken toeschouwer 
(elke keer weer) zowel fascinerend 
als enthousiasmerend om de war-
ming-up te zien gebeuren.
Nog fascinerender bleek het cre-

atieve moment wat erna plaats-
vond: de spelers gingen in kleine 
groepjes uiteen om te werken aan 
ontwikkeling en opbouw van hun 
scène. Het was intrigerend te zien 
hoe er voortdurend met elkaar 
werd overlegd en gesleuteld om de 
scène nog beter te laten worden en 
uit te laten zien. De creativiteit en 
betrokkenheid waren soms op het 
ontroerende af. Vaak ontstonden er 
gaandeweg heel mooie (emotioneel 
rakende) dingen.

Workshops
Een ander specifiek onderdeel van 
dit hele project bleken de work-
shops voor de spelers. Vaak kwa-
men deze door de inbreng van de 
theatermakers, de spelersgroep, 
bekenden van hen en het publiek 
spontaan tot stand. Het een leidde 
weer tot het ander. Het gaf de spe-
lers de mogelijkheid op een leuke 
manier kennis te maken met bij-
voorbeeld zang en dans, het ma-
ken van absurd ogende koffers en 
grime: ontdek en ontwikkel je ei-
gen talent. Vervolgens kon dit weer 
in de voorstelling worden ingepast. 
Je zag sommigen daardoor figuur-
lijk met elke repetitie groeien.

Gewoon bij elkaar 
improviseren
In het tweede deel van elk van de 
3 repetities werd er voor de hele 
groep een doorloop gehouden van 
alle scènes, die tot op dat moment 
in kleine groepjes waren geoefend. 
De daarna volgende aanwijzingen 
van regisseur Jolina waren vaak in-
drukwekkend. Ze zag echt alles en 
wist niet alleen elke speler specifiek 
aan te spreken, maar ook de groep 
als geheel. Tegen het eind van de 
voorstellingenreeks heb ik haar 
hiervoor zeer oprecht gecompli-
menteerd. Jolina bleek het te kun-
nen waarderen.
Ook werd er bij elke doorloop be-
sproken wat er voor elke voorstel-
ling aan spullen (kleding, attribu-
ten, grime) geregeld moest worden, 
veelal de taak van productieleider 
Peter. Die liet overigens zeer regel-
matig weten de repetities eigenlijk 
helemaal niet nodig te vinden. Het 
liefst zou hij met de groep een hele 
voorstelling gewoon bij elkaar im-
proviseren!!

als muziek in de oren
Na elke 3e repetitie was er de daarop 
volgende donderdag de (voorlopi-
ge) apotheose met de echte uitvoe-
ring. Ik voelde me in deze (slechts 
vier!) maanden een deeltje van deze 
familie geworden. Ook voor mij 
klonk het applaus van het publiek 
na afloop van elke voorstelling als 
muziek in de oren, laat staan hoe 
dat voor de spelersgroep moet zijn 
geweest. Het bleek weinig minder 
dan fascinerend om mee te ma-
ken hoe vanuit een (basis)script de 
voorstelling zich ontwikkelde tot 
de uiteindelijke uitvoering. Deze 
kwam er soms heel anders – en 
vaak veel mooier – uit te zien dan 
oorspronkelijk gedacht.

in oktober weer verder
Op 9 juli was de laatste voorstelling 
van het afgelopen seizoen. Hoe 
jammer, het laat toch wel een grote 
leegte in mijn hart. Ik zal de spe-
lersgroep en de repetities op woens-
dagavond zeker gaan missen. Dit 
hele theaterproject is voor mij een 
zeer unieke ervaring geworden die 
ik nooit meer zal vergeten.
Voor zover op dit moment bekend 
gaat het hele theaterproject in ok-
tober in een gewijzigde en grotere 
vorm weer verder. Daarover leest u 
uitvoerig in het oktober-nummer 
van de Noorderzon.
Ik kan niet wachten om ze weer te 
zien. En u? Ik verklaar hen bij deze 
in ieder geval mijn Echte Liefde.

Hans Arts

Het afgelopen jaar heeft u op deze pagi-
na kunnen lezen over de soms doldwaze 
avonturen van ‘personeel’ en ‘gasten’ 
van Het nieuwe Hotel, de unieke buurt-
soap die maandelijks door toneelver-
eniging echte Liefde in wijkgebouw het 
klooster werd gespeeld. sommige wijk-
bewoners van het Oude noorden en de 
agniesebuurt speelden in deze soap mee, 
anderen kwamen bij een voorstelling kij-
ken, raakten enthousiast en gingen zelf 
ook meedoen. Precies wat de bedoeling 
was en … ook nog steeds is!

Hoe komt zo’n voorstelling nu tot stand, wat ge-
beurt er zoal voor en achter de schermen? Hans 
Arts, redacteur van de Noorderzon, kreeg toe-
stemming een aantal maanden mee te lopen met 
de voorstellingen en de daaraan voorafgaande 
repetities. Onderstaand een impressie van zijn 
ervaringen.

Bedankt
Met oprechte dank aan Wendy, alle spelers, technische leiding en 
overige betrokkenen voor al die mooie momenten die ik door jullie 
mocht meebeleven.


