
Op zaterdag regende het, maar de 
fans van slotact de Fakkelbrigade 
trokken zich daar niets van aan. De 
sfeer zat er goed in en de Fakkelbri-
gade kreeg iedereen in beweging. 
Daarnaast waren er die dag optre-
dens van Sabrina Starke, La Bou-
tique Fantastique en Chef ’ Special. 
Speciaal uit Frankrijk kwam Le Cap 
Live.

Op zondagmiddag verscheen de 
zon. Dat was duidelijk te merken 
aan het stijgend aantal bezoekers. 
Er hing een ontspannen sfeer, 

In het weekend van za-
terdag 27 en zondag 28 
augustus deed het Noord-
plein twee dagen lang 
dienst als stadspark en 
festivalterrein, met veel 
muziek, dans, cultuur 
en een lokale bazar. On-
danks de regen kwamen 
ruim 17.000 bezoekers af 
op de vierde editie van 
het festival.
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waarbij jazz de boventoon voerde. 
Er waren optredens van Ruben 
Hein en Ntjam Rosie, afgewisseld 
met stevig werk van Pete Philly 
en verschillende Surinaamse acts. 
Wouter Hamel bleek een waardige 
afsluiter van het festival.

Lokale ondernemers
Het Bruisende Park is niet alleen 
een muziekfeest. Ook lokale on-
dernemers zijn van de partij. Zij 
presenteerden er hun producten, 
zodat bezoekers zelf konden proe-
ven en ervaren wat Noord te bieden 

heeft. Van lederwaren tot antiek, 
van lokaal geteelde aardappels tot 
oesters en van authentieke Roti 
tot Vietnamese hapjes. Bezoekers 
konden zelf in actie komen in de 
workshops schilderen, buikdan-
sen, Capoeira of djembé. De kin-
derboerderij en het springkussen 
waren vooral een succes voor de al-
lerkleinste bezoekers.

Stichting Noord Bruist
Het Bruisende Park aan de Rotte 
draait om het talent en de kracht 
van Noord en is een ongewone 

ontmoetingsplek voor bewoners 
en ondernemers. Speciaal voor de 
vele activiteiten in Noord is afgelo-
pen april de Stichting Noord Bruist 
opgericht. Deze stichting gaat ook 
in 2012 Het Bruisende Park aan de 
Rotte realiseren om Noord met al 
zijn talenten en culturen weer op 
de kaart te zetten.

Voor meer informatie kan men 
mailen met info@noordbruist.nl.

Superacts en 
Noorder gezelligheid bij 
Bruisend Park 
aan de Rotte



De diamant neemt verschillende 
kleurstellingen aan en bij feestelijk-
heden heeft hij ook een muziekin-
stallatie.

Bloemenweelde
De Agniesestraat, de Gerard Schol-
tenstraat en de Vinkenstraat kregen 
honderden meters geveltuin, die be-
woners goed onderhouden.
Het Woonstadgebied werd opge-
sierd met 350 plantenschelpen aan 
de gevels en 12 rozenkorven. De be-
wonersactie werd opgezet in samen-
werking met dagopvang Van Speijk 
aan de Heer Vrankestraat.

Kinderkunsten
Kinderen en moeders van basis-
school De Fontein en de Agniese-
buurt realiseerden een heus kinder-
circus met kids als Keniaanse acro-
baten en Burundese trommelaars, 
jongleurs en clowns. Een reusach-
tige circustent en de muziektent 
op het Pijnackerplein waren hun 

decor. Maandenlang werd er gere-
peteerd, kostuums en decorstukken 
gemaakt.
Kinderen van De Fontein en de Ag-
niesebuurt maakten ook een expo-
sitie en gevelkunst, respectievelijk 

rond de thema’s ‘de Kracht van de 
Diversiteit’ en ‘Duurzaamheid’.
Moeders en kids uit de Agniese-
buurt maakten het wandkleed ‘Bloe-
men uit Marokko’, dat nu de wijk 
doortrekt.

Binnenterreinen en een 
voetbalveld
Na het opknappen van de binnen-
terreinen Tochtstraat en Moerkapel-
lestraat in het Oude Noorden span-
nen de vernieuwde Hooglandstraat 
en het Meester Willemplantsoen de 
kroon: een speelboot met giraffe en 
kronkelpaadjes, een reuze rups op 
de schuttingen. De betrokkenheid 
van de bewoners is groot. De Hoog-
landstraat heeft dringend behoefte 
aan een watervoorziening voor 
kurkdroge tijden.
Een braakliggend terrein bij het 
Zwaanshals werd herschapen in een 
met plantenbakken omringd voet-
balveld. Er werden succesvol een 
viertal toernooien en clinics georga-
niseerd, compleet met bekers, mu-
ziek en straattheater.

Nog in petto
Een groep bewoners rond amateur-
fotograaf Marcel Speet is bezig met 
het project ‘Buurtinstrumenten’. 
Hierbij worden bewoners gefotogra-
feerd met hun favoriete instrument 
dat ze als amateur bespelen. Aan elk 
instrument is een verhaal verbon-
den. Als een soort ‘zwaan kleef aan’ 
verwijst de ene buurtbewoner naar 
de andere. Spelers worden ook ge-
zocht op straat, in cafés en in buurt-
huizen.
Tijdens de laatste Route du Nord 
werd alvast een voorproefje gege-
ven: vijf foto’s met een verhaal én 
een echte bewoners jamsessie. Bij 
afronding van het project worden op 
een groot ontmoetingsfeest honderd 
buurtmuzikanten verwacht met vele 
verhalen. Ook zal er natuurlijk een 
grootse gezamenlijke muziekuitvoe-
ring zijn.

Bewonersinitiatieven geslaagd

Markante poorten
Op initiatief van bewoners in de 
Erasmusbuurt kregen de toegangs-
poorten naar de binnenterreinen 
Noordplein, Rembrandtstraat en 
Burgemeester Roosstraat een bij-
zonder stempel:
- De Rembrandtstraat focuste op het 
natuurkarakter: kinderen van basis-
school De Klimop en een plaatselijk 
kunstenaar maakten een beesten-
boel en een jungle.
- De Burgemeester Roosstraat koos 
voor grote mozaïeken ogen (die 
het visuele talent beklemtoonden) 
en een toverlantaarn als educatief 
speelelement.
- Bij het Noordplein werd het thema 
‘Rotterdam’. Vooral door middel van 
de boerenmarkt, welke nu via Rot-
terdamse Oogst weer vorm krijgt.

Diamant
Het project Agniesestraat Wereld-
straat nadert zijn voltooiing met de 
diamant van Hans van Bentem, op 

het kruispunt van de Agniesestraat 
en de Heemstedestraat vlakbij de 
Kinderkookstudio. Bewoners wil-
den hun straat transformeren in 
iets bijzonders en dat gaat aardig 
lukken.
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In de Agniesebuurt en het Oude Noorden zijn de afgelopen 
tijd diverse succesvolle heel verschillende bewonersinitiatie-
ven gerealiseerd. Onderstaand worden een aantal hiervan 
voorgesteld. Ook is er informatie over de manier waarop via 
de deelgemeente subsidie kan worden verkregen.
En voor wie inspiratie wil opdoen? Op zondag 30 oktober is 
er een kijkdag.

De Bewonersvereniging Top 
van Noord pakt – net als vorig 
jaar - tijdens ‘Burendag’ op 
zaterdag 24 september vanaf 
15.00 uur weer flink uit. Het in 
samenwerking met basisschool 
de Fontein, de dagopvang Van 
Speijk aan de Heer Vrankes-
traat en de opbouwwerkorga-
nisatie SONOR georganiseerde 
spektakel vindt plaats op het 
pleintje in de Heer Vrankes-
traat, op de kruising met de 
Hoeksestraat.

Programma
Vanaf 12.00 uur is er de opbouw van 
de tenten e.d..
Om 15.00 uur begint de ontvangst 
met gebakjes, in de tent van de Be-
wonersvereniging Top van Noord.
Om 15.30 uur start in de tent van het 
Volkstheater de 1e poppenkastvoor-
stelling. Op het Krajiceckveld is er 
dan ook de aftrap van Sport en Spel, 
dat tot half vijf zal duren.
Om 15.45 uur begint de 1e ronde 
van Burenbingo: een spel, waarbij 
de ergste vermoedens over je bu-
ren waar kunnen blijken. Om 16.45 
uur gevolgd door de 2e ronde en 
om 17.30 uur afgesloten met de 3e 
ronde.
Om 16.00 uur is er in de tent van 
Top van Noord ‘Masterchef ’, wat 
doorloopt tot 17.00 uur.
Om 16.30 uur begint de 2e poppen-
kastvoorstelling.
Om 17.00 uur wordt begonnen aan 
stokbroodjes bakken.

Om 18.00 uur is het tot 19.00 uur 
tijd voor Proef op Noord Deel 3; ook 
is er dan de uitslag van Masterchef, 
Burenbingo, Sjoelen en Sport en 
Spel (alle tenten en buiten)

Om 19.00 uur is alle koek helaas op 
en is het tijd om op te gaan ruimen.

Tussendoor:
• Soraya Sultan uit de Hoyledestraat 
geeft een dans-workshop én … leidt 

Jong en Oud, kleurrijke initiatieven. Foto’s: Johannes Odé

De bewonersvereniging Pijnac-
kerplein heeft in september 
nog één activiteit in petto. 
Voorzitter Bernard van Ver-
schuer zal met zijn harmonie 
“Eutherpe” in de koepel een 
optreden geven. De datum 
hiervan is nog niet bekend, 
houd u de posters en flyers in 
de gaten.

Bernard blaast het seizoen uit

Burendag Top van Noord Spektakeldag

Bewoners wilden hun straat transformeren 
in iets bijzonders en dat gaat aardig lukken

Op dinsdag 20 september (in-
loop 18.00 uur) staat er voor 
alle buurtbewoners van de Kop 
van Noord een bewonersavond 
gepland. 

Hierbij zullen de bijgestelde plan-
nen voor de inspraak over de Kop 
van het Oude Noorden worden 
teruggekoppeld. Het gaat over de 
herinrichting van de Hoyledestraat, 

Bewonersavond 
vervolginspraak Kop van Noord

de Heer Vrankestraat, de Kabel-
jauwsestraat en het Soetendaalse-
plein. Bewoners hebben eerder hun 
ideeën gespuid, nu wordt bekeken 
hoe deze in de aangepaste plannen 
terugkomen.

De avond vindt plaats in de gymzaal 
van basisschool De Fontein aan de 
Hoyledestraat 25. De aanvang is om 
18.30 uur, de avond duurt tot 21.00 
uur. Iedereen is van harte welkom.

een ontwerpwedstrijd met kleding 
en lappen stof
• Stichting Buurtwerk Alexander 
schminkt

Zelf bijdragen
Iedereen uit de buurt is van harte 
uitgenodigd om te komen, maar 
nog beter om ook zelf wat bij te dra-
gen:
• Heb je afgelopen zomer je eigen 

tent op de camping binnen 2 uur 
opgebouwd?... dan kunnen we je 
vanaf 12 uur goed gebruiken bij de 
opbouw van 2 flinke tenten.
• Kun je wat lekkers koken, bakken 
of smeren … doe dan mee aan de 
MasterChef-wedstrijd!
• Win jij de ‘BingoCup met de grote 
oren’?

Wilde geruchten:
• Ron M., fanatiek als altijd als er 
prijzen te winnen zijn, heeft de 
Bingo-antwoorden nu al achterover 
gedrukt!

• Winnaar Masterchef krijgt eigen 
TV-show!
• Top van Noord-voorzitter Ingrid 
kan 2 gebakjes in één keer in haar 
mond doen!
• Top van Noord- Penningmees-
ter Anne heeft die dag net haar 1e 
huwelijksnacht achter de rug. Be-
nieuwd of ze de 15.00 uur haalt?!

• Stokbroodjes zijn het best als je 
‘erbij blijft tijdens het bakken‘.
• ‘Proef van Noord’ refereert aan 
het eetfestijn dat we in september 
2009 organiseerden en lijkt dit keer 
te betekenen dat we gezamenlijk 
opkanen wat door de Masterchefs 
der wijk die middag in elkaar ge-
knutseld is. Niet zonder risico als 
je vergeet te kijken wat ze in de pan 
hebben gemieterd; Check je verze-
keringspolis!
• Ter compensatie van de afgelopen 
zomer (en Burendag vorig jaar) is 
schitterend weer beloofd voor de 
24e september.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kan je na-
tuurlijk altijd terecht op de website 
van Bewonersvereniging Top van 
Noord: www.TopvanNoord.nl. Je 
mag altijd reageren op de site of 
mailen naar Post@TopvanNoord.nl.

Graag tot ziens op zaterdag 24 sep-
tember vanaf 15.00 uur op het plein-
tje bij de Heer Vrankestraat voor 
deze niets ontziende Spektakeldag.

-------------------------------------------------------
Deze ‘Burendag’ van de Bewoners-
vereniging Top van Noord wordt 
mede mogelijk gemaakt door:
Van Speyk, opbouwwerkorganisa-
tie Sonor, basisschool De Fontein, 
Stichting Buurtwerk Alexander, 
Sportstimulering Noord, het Oran-
jefonds, Deelgemeente Noord, het 
Kookpunt.
-------------------------------------------------------

Burenbingo: een spel, waarbij de ergste 
vermoedens over je buren waar kunnen 
blijken

Stokbroodjes zijn 
het best als je ‘erbij 
blijft tijdens het 
bakken‘

Subsidie voor 
bewonersinitiatieven
Ideeën voor de straat of buurt die 
u samen met andere buurtbewo-
ners uitvoert, kunnen voor subsi-
die in aanmerking komen. Deze 
plannen kunnen heel divers zijn. 
Fysieke aanpassingen als aan-
brengen van groen, speelobjecten 
of opknappen van de straat, maar 
ook workshops en activiteiten in 
de straat, buurt of wijk. Van groot 
tot klein: een plantenbak, maar 
ook een wijkfestival.
U kunt hiervoor bij de deelge-
meente een aanvraag indienen. 
Opbouwwerkorganisatie Sonor 
kan u helpen bij het indienen van 
de aanvraag. Wanneer uw aan-
vraag voldoet aan de voorwaar-
den, wordt het voorgelegd aan 
een bewonerspanel. Het panel, 
de deelgemeente en woningcor-
poraties beslissen samen over uw 
aanvraag.
De afgelopen jaren zijn er veel 
initiatieven mogelijk gemaakt 
met subsidie voor de krachtwij-
ken (WWI) van de rijksoverheid 
en andere fondsen, zoals Opzoo-
mermee en het Participatiefonds.

Het jaar 2011/2012 is het laat-
ste jaar dat de subsidie voor de 
krachtwijken beschikbaar is. Dat 

wil niet zeggen dat dit het einde 
betekent voor de bewonersiniti-
atieven, de deelgemeente zal er 
binnen haar mogelijkheden alles 
aan doen om dat mogelijk te blij-
ven maken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij:
• de wijkregisseurs van deelge-
meente Noord: kijk hiervoor op de 
website www.rotterdam.nl/noord
• opbouwwerkorganisatie Sonor: 
kijk hiervoor op de website www.
sonor.nl of bel met telefoonnum-
mer (010) 265 27 37.

30 oktober: Successendag 
bewonersinitiatieven
Zien welke initiatieven er in Noord 
zijn opgezet? Inspiratie opdoen? 
Tips nodig om uw idee verder vorm 
te geven?
Op zondag 30 oktober kunt u bij 
diverse succesvolle bewonersinitia-
tieven een kijkje nemen. Bewoners 
geven hierbij uitleg hoe hun initia-
tief tot stand is gekomen. Zet deze 
datum alvast in uw agenda!
Het programma en meer informa-
tie volgt binnenkort op de website 
www.rotterdam.nl/noord.
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Opnieuw
Geen vakantie in Marokko zonder 
familiebezoek. Het is dan een kunst 
overgewicht te vermijden. Dadels, 
vijgen, noten, couscous, tangine, 
olijven, 20 soorten koekjes, cho-
coladetaart, perentaart, yogourth, 
courgettes, croissants. Nauwelijks 
is de tafel afgeruimd of het begint 
opnieuw.

Platgedrukt
Gelukkig kunnen we stevige wande-
lingen maken naar Rabat centrum. 
Over de Bouregreg rivier is een 
reusachtig viaduct gebouwd, dat het 
drukke verkeer naadloos naar en om 
de stad voert. Over het viaduct racet 
ook een supersonische tram, die 
met 3 lijnen over een afstand van 
40 km de stad ontsluit. De mensen 
moeten nog wennen aan de tram, 
alleen op spitsuren raakt hij vol en 
zijn de tickets op. De prijs van 50 
cent is behoorlijk voor de gewone 
man en het is nog altijd goedkoper 
je met vijf man in een aftandse Mer-
cedestaxi te proppen.

Links het futuristisch viaduct en 
rechts op een heuvel het sprookjes-
achtige Sale met de vissersboten op 
de voorgrond. Het doet me denken 
aan het lied van Wim Sonneveld: “Ik 
was een kind en wist niet beter dan 
dat het nooit voorbij zou gaan.”
In de uitpuilende miljoenenstad Ra-
bat zijn de bussen niet aan te slepen. 

Hele hordes badgasten wachten op 
de bus die ze bij aankomst bestor-
men. Als iedereen zowat is platge-
drukt, kan er nog wel een lichting 
bij. De politie kijkt de andere kant 
op, terwijl de bus zowat wordt afge-
broken.

Betoging
In het centrum van Rabat op de bou-
levard Hassan II betogen duizen-
den studenten met de armen in de 
lucht. Ze worden aangevoerd door 
een actieleider met een geluidswa-
gen, die niet zou misstaan op een 
popfestival. Tussen de studenten 
zie ik een aantal alleenstaande moe-

ders met baby en een verdwaalde 
imam. Ze scanderen: “Wij volgen 
het voorbeeld van Egypte en Tune-
sië. De grondwetswijziging is niet 
genoeg. Stuur kabinet en regering 
naar huis.” Aan weerszijden wordt 
de betoging geëscorteerd door hon-
derden ME-ers. De kop van de stoet 
wordt midden op de boulevard ge-
blokkeerd door een legereenheid die 

een buffer vormt tussen betogers en 
tegenbetogers.
De tegenbetogers nemen het op 
voor de koning en zijn tevreden 
met een geleidelijke evolutie. Het 
zijn duidelijk betaalde cafébezoe-
kers en verhitte middenstanders 
die goed boeren. Ook zijn er hordes 
taxichauffeurs, die hun wagens met 
grote Marokkaanse vlaggen hebben 

ingepakt. Er wordt gezwaaid met de 
nationale vlag en gebruld door een 
krakkemikkige megafoon. De orga-
nisatiegraad van de tegenbetoging 
is duidelijk minder en de winkeliers 
moeten alle zeilen bijzetten om de 

Marokko, tussen Hemel en Aarde
waardigheid te behoeden. Hun 
boodschap aan de intellectuelen is 
duidelijk: “Laat eerst je handen wap-
peren.”
De betogers van hun kant zwaaien 
met zwarte vlaggen met daarop 20 
februari, de start van hun protest dat 
een behoorlijke schok teweeg heeft 
gebracht. De jonge intelligentsia 
eist haar deel van de koek op.

Een uur later is de hele stoet opge-
lost, terug naar normaal. Het geroep 
is nu dat van de verkopers met hun 
waren op kleedjes. Het is hier weer 
de dagelijkse koninginnedag.

Martil mobiel
Martil met zijn brede overbevolkte 
stranden, met twee reuzeboulevards 
die met elkaar verbonden zijn en 
een ideaal wandelcircuit vormen. Je 
ziet er duizenden slenteraars langs 
boetieks, restaurants, terrassen, bel-
huizen, broodjeszaken en slakken-
verkopers.
Langs de zee loopt een prachtige 
boulevard zwart van het volk. Het 
baant zich een weg langs de noten- 
en beignetverkopers en de fraai uit-
gedoste Arabische volbloeden die 
je uitnodigen voor een strandritje. 
Jongelui amuseren zich met tal van 

spelletjes: van centen gooien tot het 
omschoppen met de bal van opge-
stapelde flesjes of het scoren in een 
opgehangen autoband. Onder de 
spelers wordt gewed voor een hab-
bekrats.

Martil is de stad van de jeugd, de 
ontmoetingsplek en huwelijks-
markt, de stad waar je evenveel Ne-
derlands als Arabisch hoort.
Samia ontmoet daar al haar vrien-
dinnen, zonder enige vorm van 
afspraak. “O daar is Sarah!” Ze 
springt uit de auto die aanschuift 
op de éénrichtingsroute. We kun-
nen niet stoppen en besluiten het 
rondje te maken, een hele onderne-
ming tussen de cruisende jeugd die 
haar nieuwe witte Seat wil tonen of 
de Peugeot cabriolet. Hoe vinden 
we Samia terug in die mierenheup? 
Geen probleem, ze komt de vrien-
dinnen tegen die ze even van te vo-
ren het telefoonnummer heeft gege-
ven. Maar ze hebben geen beltegoed 
meer. Daar komt dan haar neef die 
ons belt: afspraak bij Cité Jardin.
Wordt de wereld dan toch veranderd 
door de nieuwe social media? Martil 
mobiel.

Tussen hemel en aarde
Het strand loopt vol met schit-
terende olijfkleurige meiden met 
wapperende zwarte haren en jonge 
adonissen. Ernaast zijn er dames 
compleet in nauwsluitend regenpak 
inclusief kap en lijvige heren, die ge-
tuigen van de Amerikanisering van 
het voedingspatroon. Toch stoort de 
een zich helemaal niet aan de ander.
Of je voor de hemel kiest of voor de 
aarde, iedereen is het erover eens 
dat Marina Beach een hemel is op 
aarde. Kinderen onder het zand kij-
ken je aan met grote bruine ogen, er 
wordt geplonst en gespetterd in het 

water, gezwommen, gevaren met 
luchtmatrassen, pedalo’s, bootjes 
en jetskies, gevist, getennist, gevol-
leybald en gezocht naar malse zee-
vruchten. Jonge mensen schurken 
samen en zijn op ontdekkingstocht, 
hele families schateren het uit.
De vroege Ramadan zal zorgen voor 
lege stranden. Er wordt nu al druk 
gespeculeerd of er wel eten genoeg 
zal zijn voor de vastenmaand. We-
ken van tevoren geraak je aan geen 
druppel alcohol. Toch is niemand 
ontevreden, integendeel. De mythe 
van de Ramadan als reinigingsritu-
eel maakt je deel van de groep, ook 
al ben je niet praktiserend.

Maar vandaag is het nog druk en 
zijn er hoge golven. De kids gillen 
het uit en de jetskies vliegen tien 
meter de lucht in, hop naar de he-
mel.

Tijdens de grote schoolvakantie verbleef 
opbouwwerker Ed de Meyer samen met 
vrouw Ouafa, dochter Samia en zoon Reda 
gedurende 5 weken in Marokko. Net als 
vorig jaar, onderstaand enkele van hun 
belevenissen.

Om hier wat aan te doen organise-
ren vrijwilligers van het Jan van der 
Ploeg-huis in de soosruimte van 
hun seniorenpand al vanaf vorig 
najaar ontmoetingsactiviteiten. De 
financiering vindt plaats vanuit Op-
zoomeren (Good Practice) en bewo-
nersinitiatievengeld.

Dichter bij elkaar
Onder het motto ‘Vertellen en Spel-
len voor jong en oud’ vindt er om de 
veertien dagen een spelmiddag en 
elke eerste dinsdag van de maand 
een verhalenmiddag plaats. Daarbij 
worden een twintigtal jonge meiden 
met een veertigtal senioren gemixt. 
De jongeren koken voor de oude-
ren, verzorgen mode (van nagelsty-
ling tot henna) en doen actief mee 
aan de spelletjes, waaronder sjoelen, 
kaarten, biljarten en schaken.
Doel van deze activiteiten is om 
beide groepen dichter bij elkaar te 
brengen. Zo worden ze gemotiveerd 
om eens in een andere wereld te 
duiken en zich – met een vleugje 
humor – ook dienstverlenend op 
te stellen. Hopelijk krijgen ze een 
ander beeld van elkaar en gaan ze 
positiever tegen de samenleving 
aankijken.

De twee series bijeenkomsten vorig 
najaar en dit voorjaar bleken een 

groot succes. Alle senioren en junio-
ren waren heel enthousiast.

Programma
De zeven spelmiddagen voor dit 
najaar staan nog gepland voor de 
vrijdagen 9 en 23 september, 14 en 
28 oktober, 11 en 25 november en tot 
slot 10 december. Telkens van 14.00 
tot 17.00 uur.

De drie vertelmiddagen (rond bij-
voorbeeld Oud Rotterdam (inclu-
sief video’s), dierendag, vakantie en 
Sinterklaas) staan gepland voor de 
dinsdagen 4 oktober, 1 november en 

Vervolg ‘Vertellen en Spellen’ in Jan van der Ploeg-huis

6 december. Ook weer van 14.00 tot 
17.00 uur.

Entree is gratis
Kom, doe en luister mee! De entree 
is gratis en uw inbreng in welke 
vorm dan ook wordt door alle vrij-
willigers heel erg op prijs gesteld. 
Zij wachten op uw komst. U bent 
meer dan van harte welkom in het 
Jan van der Ploeg-huis.

Het programma wil een indruk ge-
ven van wat het vernieuwde gebouw 
te bieden heeft. Bewoners en crea-
tievelingen zijn van harte welkom.
Het Klooster heeft lange tijd func-
ties gehuisvest die in het teken 
stonden van ontmoeting, gebor-
genheid en levensontwikkeling. De 
‘Vrienden van het Klooster” willen 
voortbouwen op deze thema’s. In 
de toekomst leveren de activiteiten 
in het wijkgebouw een bijdrage aan 
de ontwikkeling van de bewoners in 
het Oude Noorden en aan de wijk 
als geheel.

Het Klooster:
• levert bijdragen aan talentonwik-
keling van bewoners

• biedt ruimte aan initiatieven die de 
leefbaarheid in de wijk versterken
• biedt een plek waar bewoners voor 
elkaar van betekenis kunnen zijn
• brengt kennis en wijsheid in de 
wijk bij elkaar en draagt dit over
• betrekt bewoners actief bij alles 
wat er in het Klooster gebeurt.

In het Klooster kunnen 
wijkbewoners terecht voor:
• ontmoeting met anderen onder het 
genot van een kopje koffie of thee
• leerzame activiteiten op het terrein 
van kunst, cultuur, educatie en sport 
en spel
• een vergaderplek, een oefenruimte 
of… Kom vanaf woensdag 19 okto-
ber eens kijken, iedereen is welkom!

Verschillende bewonersgroe-
pen hebben gemerkt – én bij 
onder andere het opbouwwerk 
aangegeven – dat jongeren en 
ouderen ver van elkaar verwij-
derd zijn. Ze begrijpen elkaars 
taal niet en wat erger is, het 
wederzijds respect laat te wen-
sen over.

Begrip voor elkaar, zelfs bij Mens Erger Je Niet. Foto: Johannes Odé

Opening wijkgebouw 
het Klooster

Brigitte Wopereis was lange tijd een actief lid van de Raad der Wijzen 
van Woonstad. Vooral was ze de huisfotograaf van de Noorderzon. 
Met schitterende foto’s wist ze het leven van het Oude Noorden vast 
te leggen: als smeltkroes en de inspiratie en de originaliteit ervan.
Op 17 juli is Brigitte op veel te jonge leeftijd overleden.
De redactie van de Noorderzon zal Brigitte als persoon gaan missen, 
maar haar herinnering blijft.

In Memoriam 
Brigitte Wopereis

Het is dan een kunst 
overgewicht te ver-
mijden

De stad waar je evenveel Nederlands als 
Arabisch hoort

Het Klooster als nieuw wijkgebouw wordt op woensdag 19 okto-
ber vanaf 17.00 uur officieel geopend met exposities, workshops, 
muziek, theater en dans.

Niet iedereen vindt het makke-
lijk om buren aan te spreken. 
Een coaching door bemiddelaars 
kan je dan misschien helpen, 
een hulp bij het gezamenlijke ge-
sprek. Wat telt, is een oplossing 
die werkt.
Hebt u belangstelling en/en wilt 
u nader kennis maken? Neem 
dan contact op met de project-
leider Buurtbemiddeling Noord, 
Loes van Delft, voor het maken 
van een afspraak. Telefoon (010) 
265 62 48 of e-mail: noord@
buurtbemiddeling.org

BuuRTBEMIDDELINg NOORD - 
TWIjFELS uITSPREKEN HELPT!  
“Wat gebeurt er als ik niets 
doe? Daar denk ik steeds over 
na. gaat het vanzelf over of 
niet? En als ik met de buren 
ga praten, zou ik het dan erger 
maken? Of zou de situatie er 
juist door kunnen verbeteren?”

Aan tafel zit een bewoner vol met 
twijfels hoe met de spanningen tus-
sen hem en zijn buren om te gaan. 
Zijn irritaties groeien en hij is bang 
dat hij straks iets zegt of doet waar 
hij spijt van krijgt.
De buurtbemiddelaars stellen vra-
gen en luisteren naar hem. Som-
mige vragen zetten hem aan het 
denken. Als de buurtbemiddelaars 
weg zijn, blijven die vragen in zijn 
gedachten. Hoe zou hij zelf aange-
sproken willen worden, op welke 
manier had hij eigenlijk zelf gere-

ageerd? Hoe zou hij de toekomst 
het liefste willen hebben? Na enkele 
dagen neemt hij een besluit en belt 
naar Buurtbemiddeling. ”Ik ga het 
doen, met de buren praten. Ten-
minste, als jullie er bij zijn en het 
gesprek begeleiden.”
De buurtbemiddelaars nemen con-
tact op met de buren. In een gesprek 
met de bemiddelaars geven ze aan 
dat zij ook graag af willen van de 
spanningen met de buurman. Als 
de buurtbemiddelaars een gesprek 
tussen hen willen leiden, willen ze 
wel praten met de buurman.
Het gezamenlijke gesprek dat twee 
weken later plaatsvindt biedt duide-
lijkheid, begrip en afspraken voor de 
toekomst. Bovendien is er opluch-
ting dat de pijnlijke kwesties zijn be-
noemd en opgehelderd en dat men 
elkaar vanaf nu weer kan groeten.
Dalia
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Optreden Ricciotti Ensemble 
subliem
Afgelopen 24 juli was het jaarlijkse 
optreden van het (inmiddels zo be-
kende) Ricciotti Ensemble. Locatie 
was midden op het Pijnackerplein 
en gelukkig waren de weergoden 
de organisatie net op tijd gunstig 
gezind. Het optreden stond gepland 
voor 19.30 uur: pas een kwartier 
voor tijd hield het op met regenen.
Dit 45 koppige ensemble staat be-
kend om hun opbouwsnelheid en 
stond binnen 5 minuten gereed om 
hun gevarieerd programma te gaan 
spelen. Dat bestond uit Poolse stuk-
ken, eigen bewerkingen van klassie-
ke werken en moderne nummers. 
De Poolse stukken waren gelinkt 
aan de Poolse tour die ze later, aan-
sluitend aan de Nederlandse tour, 
zouden maken.

Het publiek was in geruime mate 
aanwezig en kon genieten van de 
typische uitvoering, die het orkest 
altijd aan hun stukken meegeeft. De 
gastzanger ‘zong’ een lied dat in ie-
der geval apart was. Een robotstem 
en een castraat kwamen voorbij als 
zangstem. Hilarisch bleek het num-
mer met een ‘verborgen’ cello, waar-
bij de suggestie werd gewekt dat de 
staaldraden van de metalen boog 
harpmuziek voortbrachten.
Het Ricciotti Ensemble besloot hun 
optreden met hun gebruikelijke po-
lonaise met de instrumenten boven 
hun hoofd. Voor het publiek een 
zeer vermakelijk gezicht.

 In heel Rotterdam waren er feesten, 
zo ook op het Pijnackerplein dat was 
ingericht met diverse feesttenten 
en een terras. Om drie uur ’s mid-
dags verrichte deelgemeenteraads-
voorzitter Harlow Brammerloo de 
officiële opening. In zijn speech on-
derstreepte hij het belang van her-
denking en ontplooiing voor elk in-
dividu. Daarna zong hij voor in het 
traditionele “Mi kondre tru, mi lobi 
ju” (“Mijn land, ik hou van jou”).
Een groot aantal Afro-Surinaamse 
vrouwen had zich gehuld in de fees-
telijke en kleurige koto’s. Het was 
een heel kleurrijk gezicht. In één 
van de tenten waren al snel de geu-
ren te ruiken van de traditionele ge-

was er een korte plaspauze. Pas om 
00.45 uur (…) eindigde onder ap-
plaus de film.

gevarieerd muziekfeest
Op een zonovergoten zaterdag 20 
augustus vond dit jaar voor de derde 
keer Summertime plaats. Dit mu-
zikaal festijn begint een traditie te 
worden en was dit jaar zelfs een 
maatje groter dan voorheen. De line 
up bestond dit jaar uit 6 bands, die 
varieerden van folkmuziek tot Ne-
derlandstalige ska.

Rond de koepel stroomde het pu-
bliek al snel in grote getale toe. De 
spits werd afgebeten door de band 
Feaver. Deze folkband speelden me-

erg. Er waren onder andere traditi-
onele dansopvoeringen, acts en een 
optreden van een geweldige band.
Het mooie weer, de gezelligheid 
en het lekkere eten zorgden tot ’s 
avonds acht uur voor een geslaagde 
feestdag.

lodieuze en meerstemmige num-
mers die zeer sfeervol waren.
De hierna optredende singer/song-
writer Tessa Nikopoulos bleek een 

prachtige stem te hebben. De derde 
band was @theskifflebillycoctail, 
een rockabilly band die zeer opzwe-
pende en ‘vette’ nummers bracht. 
Ook hier meerstemmige zang die 
de nummers extra rijk maken. Kees 
Buckens, de initiatiefnemer van 
Summertime, speelt in deze forma-
tie de contrabas.
Het volgend optreden was van “The 
Fornicators”, waarin o.a. Romano 
van naburig café “De Bel” en Marc 
en Shelly van “Ukebox” zitten. Deze 
bluegrass/country band speelde bij-
zonder intens en bevlogen. Vooral 
toen ze akoestisch voor de koepel 
gingen staan, konden ze de sfeer er 
goed in krijgen.
“Jezusevilhigh” was een in stemmig 
zwart geklede gitaargroep, die vooral 
country en blues getinte nummers 
bracht. Ze hadden een goede inter-
actie met het publiek en konden de 
stemming er goed inhouden.
De afsluitende skaband ‘Pluk’ werk-
te als een magneet en kreeg extra 
veel publiek rond de koepel. Ze 
zorgde met hun uptempo muziek 
voor een feestje en kregen veel men-
sen aan het dansen.
Summertime bewijst, dat een fes-
tival zonder alcohol ook een succes 
kan zijn!

Betoverende film
Op vrijdagavond 19 augustus be-
leefde het Pijnackerplein weer zijn 
eigen jaarlijkse Pleinbioscoop.
Om de kinderen te vermaken was er 
een voorprogramma met een twee-
tal grappige tekenfilms. Niet alleen 
de kinderen, ook de volwassenen 
vermaakten zich kostelijk.
Een groot publiek kwam af op de ti-
tel van de hoofdfilm. Dit bleek het 
kassucces Avatar, een mix van ani-
matie en science fiction. Vanwege 
het invallen van de schemering be-
gon de voorstelling om half tien, zo-
dat de beleving van film kijken het 
grootst is. Avatar viel bij iedereen 
erg in de smaak: de visuele effecten 
van de fantasiewereld, alle machi-
nes en vliegtuigen waren overweldi-
gend. Vanwege de lengte van de film 

rechten, welke door de Surinaamse 
vrouwen zelf waren bereid en ver-
volgens door de bezoekers gretig 
gekocht.
Naarmate de middag vorderde werd 
het steeds drukker op het plein. Zo-
wel de Surinaamse feestvierders als 
de overige bezoekers genoten heel 
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Op woensdag 7 september is er op het schoolplein van basisschool 
De Klimop aan de Rembrandstraat vanaf 12.00 uur een Bruisende 
Woensdag.
Op woensdag 14 september vindt vanaf 13.00 uur op het Noordplein 
de fameuze Kinderuitmarkt en Opvoedmarkt plaats.
Op woensdag 21 september wordt op het grote braakliggende ter-
rein bij het Zwaanshals vanaf 13.00 uur een groots voetbaltoernooi 
georganiseerd, met ook de enige echte voetbalclinic.

Veel muziek op het Pijnackerplein
In juni, juli en augustus was er 
op het Pijnackerplein veel klas-
sieke en popmuziek. Ook kon 
er worden genoten van een 
fantastische filmvoorstelling.

Animo bij Ricciotti. Foto: Patrick Zwiers

Machteld Cairo was op veel terreinen 
actief, in het bijzonder landelijk in het 
vrouwenwerk. Daarnaast was ze tien 
jaar raadslid in de deelgemeente Noord. 
Verder was ze als bewoner van de Agnie-
sebuurt actief op straat-, buurt- en wijk-
niveau. Wie Machteld uitnodigde op een 
Opzoomer- of straatfeestje, kon verze-
kerd zijn van haar aanwezigheid. Mach-
teld hield van de mens in de mensen.

Tijdens de laatste viering van Keti Koti op vrijdag 1 juli op het Pijnac-
kerplein was ze nog aanwezig, nu voor het eerst niet als presentatrice 
van het programma, maar als deelnemer.
Machteld Cairo is op 20 juli 2011 overleden, de energie bleek op.
Het opbouwwerk Agniesebuurt en Oude Noorden, tal van (Agnie-
sebuurt)bewoners, de redactie van de Noorderzon, wij zullen ons 
Machteld blijven herinneren als een vrouw waar je niet omheen kon: 
een dijk van een wijf!

In Memoriam 
Machteld Cairo

Kleurige viering ‘Keti Koti’
Op vrijdag 1 juli vond ‘Keti Koti’ 
plaats, hetgeen ‘gebroken ke-
tenen’ betekent. Deze jaarlijks 
terugkerende feestdag van 
‘Manspasi’ (= emancipatie, be-
vrijding) herdenkt de afschaf-
fing van de slavernij in 1863.

grote activiteiten 
in september

              

Eigen talent
Elke activiteit moest apart als bewo-
nersinitiatief worden aangevraagd, 
wat gezien de onzekerheidsfactor 
niet voordelig is voor de organisatie 
en de betrokkenheid. Toch is één en 
ander op zijn poten terechtgekomen 
en kunnen we terugblikken op een 
avontuurlijk, bewogen en bijzonder 
actief jaar.
Speciale aandacht kreeg de peda-
gogische invalshoek en het kritisch 
bekijken van de interventies van de 
organisatoren. In navolging van de 
lijn van vorig jaar lag de nadruk op 

het activeren van kinderen, op het 
interactieve en op de inzet van eigen 
talent, waarbij de Jonge Honden een 
bijzondere vermelding krijgen.

Zaaibakken 
en echte 
schilderezels
Hoogtepunten waren ongetwijfeld 
de Vredesfabriek in het Jan van der 
Ploeghuis (met zijn mix van jong en 
oud in reflectie op eigen handelen) 
en het voetbaltoernooi (op een eigen 
ingericht voetbalveld op een braak-
liggend terrein) met clinics en een 
heuse roofvogelshow.
De bruisende woensdagen waren 
verrassend met een climax bij het 
speelplein van basisschool De Klim-
op: zaaibakken werden getimmerd, 
er was Japans bloemschikken en 
kids gingen aan de slag met echte 
schildersezels. Bij de kleintjes bleek 
heel wat (Braziliaans) capoeiratalent 
te zitten. Je kon op een draaischijf je 
eigen potten maken, naar believen 
musiceren en meelopen met een 
echte modeshow.
De groendagen, waarbij 350 bloem-
bakken en evenzoveel geveltuinen 

Wim Sonneveld 
herleeft
Klapper op de vuurpijl was ‘Op een 
mooie Pinksterdag’, het bewoners-
feest van de Bewonerscommissie 
Rottekwartier op hun eigen bin-
nenterrein. Een senior zette het be-
faamde lied in en het werd als een 
wervelwind door het talrijke publiek 
meegezongen.
Er waren ook kraampjes met snuis-
terijen en crea door een aantal zaken 
uit het Zwaanshals. Jeffrey van het 
Noordplein bleek een topzanger, 
de brassband speelde vol overgave, 
er was kindertoneel met de eigen 
toneelvereniging ‘Echte Liefde’ als 
coaches en last but not least: de 
barbecue smaakte heerlijk. En on-
dertussen maar dansen tussen die 
honderden blije bezoekers, die aan 
tafeltjes de laatste grappen vertelden 
en wachten op Monet die hen zeker 
zal schilderen in de groene oase van 
de Hofdijk.

jongeren 
organiseren 
familiefeesten
Het Pijnackerplein stond – niette-
genstaande wat regendruppels – in 
vuur en vlam, toen de Jonge Hon-
den hun Dance and Art spektakel 
presenteerden. Rappers, streetdan-
cers, jonge circusartiesten van basis-
school De Fontein, een modeshow, 
een meidentent met visagisten, na-
gelstylers en kappers, plaatselijke 
zangers en flamencodansers en 

breakdance: het was er allemaal!
Basisschool het Plein haakte hier 
met het thema ‘Beestenboel’ op in: 
er liepen pony’s in de straat en er 
waren opblaasbeesten. Verder was 
er een tombola, een rad van fortuin 
en voetbalclinics. Kortom, het werd 
één groot familiefeest … wat ook de 
bedoeling was!

Van A tot Z
Het Jongerenpodium op de Rotte 
overtrof alle verwachtingen. Er was 
rap met ‘inhoud’ van eigen jonge-
ren, Jeffrey kwam met fantastische 
danseressen, jong supertalent uit de 
Agniesebuurt Sylvie had al haar fans 
meegenomen en de formatie Graag-
gedaan (de rock en hip hop band 
van Zadkine) liet zien wat ze waard 
was. Honderden jongeren kwamen 
bij het muziekspektakel opdagen.
Het leuke was dat ze het écht alle-

maal zelf organiseerden: van A tot 
Z!! en het (b)lijkt zeker: het aanwe-
zige talent wordt in de nabije toe-
komst zeker nog booming!!

Beste editie
Zomermuziek op de Rotte beleefde 
volgens orkestleider Conrad van Al-
fen van Symfonia zijn beste editie 
tot hiertoe, het stond in het teken 
van Tchaikovski en Mozart. Het or-
kest werd dit keer versterkt met ver-
rassend jong gitaartalent uit Noord.
Als proloog bleek het Balkan Orkes-
ter met trompetten en een mix van 
Roemeens, Servisch, Hongaars en 
Slavisch de grote verrassing. Qua 
uiterlijk deden ze denken aan de 
Blues Brothers.
De pauze toonde het ontpoppen en 
sterven van de ééndagsvlinder, een 
ontroerende performance van rasar-
tiest Circus Vladimir.
Zomermuziek heeft zijn sporen ver-
diend en wordt integraal onderdeel 
van Bruisend Noord.

Illusiekuil
Het kunstspektakel de Route du 
Nord was groter dan ooit en trok 
duizenden bezoekers, vooral op de 
openingsavond en -nacht. In tien-
tallen panden kon men exposities 
bekijken. Opvallend waren de door 
Marcel Speet gemaakte foto’s van 
buurtinstrumenten, compleet met 
een optreden van hun eigenaars 
(buurtamateurs). Verder was er een 
schitterend wandkleed van Marok-
kaanse vrouwen uit de Agniese-
buurt, vervaardigd onder begelei-
ding van Marieke Abelman.

Een reusachtige krijttekening met 
kok Herman, die op het Pijnacker-
plein uit een illusiekuil klimt, deed 
zelfs de grootste zuurpuim grinni-
ken.

Wonderkind
Het door de Kinderkookstudio in de 
Agniesebuurt georganiseerde wijk-
diner was met 450 gasten idyllisch. 
De kids prezen hun recepten aan en 
wisten de ouders te overtuigen. Het 

was overheerlijk! Het geheel werd 
opgeluisterd door bekende rappers, 
straattheater en een wonderkind 
aan de vleugel.
Het Beachball-toernooi verplaatste 
zich naar het rode plein met de bel-
lenboom. Het succesvolle toernooi 
met heerlijke fruithapjes maakte de 
strandfreaks jaloers.

een beurt kregen, was een voorbeeld 
van jongerenparticipatie.

Rolstoelen 
op bezoek
De Fancy Fair op het Snellemanplein 
was het decor van een reuze ‘Tivo-
lita’ (het kleine mobiele educatieve 
pretpark) met tal van recycling spel-
len, trommelaars, pannenkoeken 
bakkende moeders, het aanbrengen 
van henna en een grote betrokken-
heid en deelname van vaders. Op-
vallend was de leuke ontvangst van 

25 rolstoelers uit Humanitas, die 
met de jongeren een bloemstukses-
sie maakten.
Bij de Streetchallenge en Straat-
speeldag was er een grote inzet van 
alle betrokken alliantieleden met 
jongeren, die zorgde voor een ont-
spannen sfeer. Opvallend was dat 
Noord goede sprinters heeft en een 
hang naar het positieve. De Bomba 
Brothers met hun stoere uiterlijk 
zorgden weer voor de nodige ophef.
Hele scholen deden mee aan een su-
perdrukke avondvierdaagse.

BuITENAcTIVITEITEN 
Agniesebuurt en Oude Noorden 2011

Dit jaar werden op de diverse pleinen in de 
Agniesebuurt en het Oude Noorden zo’n 40 
buitenactiviteiten georganiseerd, gemiddeld 
voor 400 kinderen en hun opvoeders.
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Spannend kindercircus. Foto: Brigitte Wopereis

Snelleman ontmoetingsfeest. Foto: Johannes Odé

Levendig binnenterrein. Foto: Brigitte Wopereis

What next?
Er staat de bewoners van de Agnie-
sebuurt en het Oude Noorden de 
komende maanden nog heel wat 
te wachten (zie ook elders in deze 
krant):

• op de Kop van Noord een Buren-
dag, waarbij bewoners, de dagop-
vang Van Speijk aan de Heer Vran-
kestraat en basisschool De Fontein 
de handen in elkaar slaan

• op het Noordplein een Kinderuit-
markt en Opvoedmarkt met tal van 
attracties en tips, in het kader van 
de boekenweek het Wereldcircus 
met als thema ‘Helden’ en Rotter-
damse Oogst met Eigengemaakte 
bijzondere gerechten

• de officiële opening van het ver-
bouwde Klooster

• het door de Jonge Honden geor-
ganiseerde ‘Move Baby’, met veel 
sport en beweging

• en last but not least: op de tonen 
van de brassband komt Sinterklaas 
weer over de Rotte aangeroeid, als 
altijd in gezelschap van zijn druk-
ke acrobatenpieten. De dagen erna 
kunnen de kids in het Zwaanhals 
het Sinterklaashuis bezoeken.
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Het is zover! Opvoedwinkel Twinkeltje is nu definitief te vinden in 
het Klooster aan de Ruivenstraat 81.

U kunt bij ons binnenlopen voor informatie over opvoeden, maar ook om 
te praten over uw kinderen. We geven verder leuke bijeenkomsten, waar 
ouders met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.
We hopen dat u snel eens komt kijken! Met vriendelijke groet, 
Piéta en Ingrid

Adres en openingstijden 
Opvoedwinkel Twinkeltje Noord ‘Het Klooster’
Ruivenstraat 81 • 3036 DD Rotterdam • Mobiel: 06-10516526

Maandag van 08.30 tot 14.00 uur, dinsdag van 08.30 tot 16.30 uur, 
woensdag op afspraak en donderdag van 08.30 - 14.00 uur.

Altijd al een interview willen 
afnemen, een fotoreportage 
willen maken of een radio- of 
televisieprogramma willen 
presenteren? In de deelge-
meente Noord krijgen kinde-
ren van de groepen 7 en 8 van 
de basisschool de kans om hun 
talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen.

3 verschillende media-
workshops
De Stichting Hoedje van Papier or-
ganiseert voor deze kinderen 3 ver-
schillende mediaworkshops:
• In de workshop journalistiek 
& Fotografie leren zij tekstschrij-
ven, onderzoek doen en maken ze 
kennis met de basisprincipes van 
interview- en fotografietechnieken. 
En al het geleerde komt in een eigen 
krant in gedrukte vorm.
• De workshop Videoreportages 
laat de kinderen kennis maken met 
de digitale videocamera en de beno-
digde computerprogramma’s voor 
het bewerken van filmmateriaal. 
Het eindresultaat wordt ook daad-
werkelijk uitgezonden op een lokale 
of landelijke televisiezender.
• Voor de workshop Radiore-
portages gaan kinderen bij een 
radiostudio aan de slag met de tech-
nieken die nodig zijn om ‘radio’ te 
maken. Ook deze eindresultaten 
zullen op radio of via websites te be-
luisteren zijn.

Een workshop duurt 6 weken lang, 
2 uur per week en per workshop 
kunnen 12 kinderen deelnemen. 
De locaties kunnen een school, een 

BSO of een buurthuis zijn. De Stich-
ting Hoedje van Papier laat kinde-
ren actief meedoen, waardoor het 
zelfvertrouwen van kinderen wordt 
vergroot. Deze workshops zijn goed 
voor de taalontwikkeling van kinde-
ren en geeft hen de kans hun stem 
te laten horen.

In de praktijk
Nadat de kinderen de workshop heb-
ben afgerond kunnen ze aansluiten 
bij het ‘Wijktijgerpersbureau’. Zo 
kunnen ze het geleerde in de prak-

tijk blijven brengen. Hoedje van Pa-
pier heeft binnen de Deelgemeente 
Noord in diverse wijken Wijktijgers-
persbureau’s: in het Oude Noorden, 
de Erasmusbuurt/Agniesebuurt, 
het Liskwartier/Bergpolder en de 
Provenierswijk.

Opgeven en/of meer 
informatie
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan 
snel op de website www.wijktijgers.
nl om je op te geven of ga naar je 
buurthuis voor meer informatie.

“Wat denkt u van …?” Foto: Hoedje van Papier / Wijktijgers

In welk kind schuilt er 
een journalist?

Opvoedwinkel 
Twinkeltje

Samen
De ramadan is een speciale maand 
in de islamitische kalender, waarop 
tussen zonsopkomst en zonson-
dergang gevast wordt. De moslims 
voelen en tonen verbondenheid met 
arme en hongerige mensen elders 
op de wereld. De Iftar is de maal-
tijd, die gedurende de vastenmaand 
direct na zonsondergang door mos-
lims genuttigd wordt.
In Nederland wordt de Iftar door 
verschillende moskeen en organi-
saties gebruikt om moslims samen 
te brengen, maar ook om niet-mos-
lims uit te nodigen aan deze geza-
menlijke maaltijd deel te nemen.

Ingrediënten
In juni van dit jaar kwamen de Stich-
ting Welzijn Noord en de Stichting 
Buurtwerk Alexander met het idee 
om zo’n Iftar te organiseren. Samen 
met de jongerenpanels die de twee 
organisaties rijk is, werd er een bij-
eenkomst belegd om met elkaar na 
te gaan wat de mogelijkheden zou-
den zijn voor het organiseren van 
een Iftar.
Al snel kwamen er diverse ideeën 
op tafel:
• de locatie zowel in een buurthuis 
van Stichting Welzijn Noord, als in 
het jongerencentrum van Stichting 
Buurtwerk Alexander

• tijdens de Iftar geld in te zamelen 
voor het goede doel (dak- en thuis-
loze jongeren in het kader van ‘jon-
geren voor jongeren’)
• kinderen zouden tijdens de activi-
teiten kunstwerken knutselen voor 
verkoop voor het goede doel.
Diverse organisaties werden bena-
derd:
• Resto Van Harte (een organisatie 
in Rotterdam, die zich inzet voor het 

vergoten van de leefbaarheid in wij-
ken en steden) voor ondersteuning 
bij het koken van de grote hoeveel-
heid etenswaren
• Spior (een organisatie die zich 
inzet voor de bevordering van de 
participatie van moslims in de Ne-
derlandse samenleving) voor een 
spreker over het thema vasten
• sponsors als Albert Heijn en slage-
rijen/groentenwinkels als Aklim en 

Sahan: zij toonden zich bereidwillig 
om een steentje bij te dragen!
Zo waren alle ingrediënten voor een 
geslaagde Iftar waren aanwezig en 
konden de voorbereidingen begin-
nen!

Iftar Buurthuis Mozaïek
Op vrijdag 12 augustus mocht de 
Stichting Welzijn Noord in Buurt-
huis Mozaïek met de Iftar de spits 
afbijten. Vanaf de middag werd er 
door zowel vrijwilligers van Resto 
Van Harte als jongeren en werkers 
van de twee organisaties in de keu-
ken al druk gekookt. De tafels wer-
den netjes aangekleed en vanaf iets 
voor achten druppelden de bezoe-
kers binnen.
Al snel zat de zaal vol en kon de of-
ficiële opening van de avond plaats-
vinden. Een diversiteit van ruim 
100 mensen zat samen aan de tafels 
aandachtig te luisteren naar onder 
andere de spreker van Spior. Hij ver-
telde het publiek over het vasten/ra-
madan en het thema ‘overeenkom-
sten’. Rapper Redouan had speciaal 
voor deze gelegenheid een rap had 
geschreven.
Het werd zo een sfeervolle avond, 
waaraan alle bezoekers een bijdrage 
hebben geleverd. Iedereen genoot 
van maaltijden als linzensoep, lams-
vlees met abrikozen, dadels, cheba-
kia, bami, wortelsoep en nog veel 
meer!

Iftar Jongerencentrum Het Klooster
Een week later was het op vrijdag 
19 augustus de beurt aan Stichting 
Buurtwerk Alexander om in Jonge-

rencentrum Het Klooster een Iftar 
te organiseren. Het programma en 
de maaltijd was hetzelfde als een 
week eerder in Buurthuis Mozaïek. 
Dit keer waren er echter 8 personen 
bij, die vanuit een organisatie (en de 
meesten ook in functie actief in de 
wijk) tegen een vergoeding een stoel 
hadden gehuurd.
Ook deze avond was er een diversi-
teit aan mensen, die in drie lange 
rijen tafels met elkaar genoten van 
de avond. Het lopende buffet bleek 
wederom een succes en veel men-
sen hebben na afloop nog wat extra 
eten mee naar huis kunnen nemen 
of aan iemand anders kunnen geven 
die het nodig heeft.
Deze avond heeft een bedrag van 
150 euro opgeleverd voor het goede 
doel: dakloze en thuisloze jongeren 
in Rotterdam! Dit bedrag zal door 
jongeren vanuit de jongerenpanels 
van de beide welzijnstichtingen op 
een later tijdstip worden overhan-
digd.

De Stichting Buurtwerk Alexander 
en de Stichting Welzijn Noord blik-
ken terug op een geweldige samen-
werking en zijn alweer druk doende 
met het plannen van een volgende 
gezamenlijke activiteit! U hoort nog 
van hen!!

IftaR 
in Jongerencentrum Het Klooster 
en Buurthuis Mozaïek succes
Op de vrijdagen 12 en 19 au-
gustus organiseerde de Stich-
ting Buurtwerk Alexander en 
de Stichting Welzijn Noord met 
groot succes voor jong en oud 
een Iftar-maaltijd. Op de twee 
avonden kwamen in totaal 
ruim 250 bezoekers af, ze ge-
noten van een heerlijke maal-
tijd en gezelschap van elkaar.

Diversiteit aan mensen, die in drie lange 
rijen tafels met elkaar genoten van de 
avond
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Bij toeval
De eigenaresse van deze zaak blijkt 
Marion Hoogdorp (42), een vrouw 
die stuiterend door haar winkel en 
het leven blijkt te gaan. Wie vol van 
zorgen over het organiseren van het 
aankomend feest met een bedenke-
lijk gezicht binnenstapt, wordt zon-
der pardon door haar aanstekelijk 
enthousiasme meegesleept.
Dan is het des te merkwaardiger te 
horen dat dit feestbeest pur sang na 
haar HAVO en HBO ook een oplei-
ding bij Schoevers heeft genoten en 
aansluitend als directiesecretaresse 
heeft gewerkt. Toch niet direct een 
plek waar je een feest zou verwach-
ten. Ze is dan ook puur bij toeval in 
de wereld van het organiseren van 
party’s geraakt, in de breedste zin 
van het woord.

gezellige indeling
Na eerst enige tijd vanuit huis ge-
werkt te hebben, kan ze nu vanuit 
het pand op de hoek van de Bergweg 
en de Bleiswijkstraat haar feestelijke 
plannen gaan doorzetten. Hoewel 
haar zaak officieel nog niet is ge-
opend, staan de eerste bloemstuk-
ken van enthousiaste buurtbewo-
ners er al. Mede door zijn gezellige 
indeling geeft de winkel al een heel 
duidelijk beeld van wat Marion al-
lemaal van plan is en wat voor het 
publiek haar mogelijkheden zijn.

Steeds een ander karakter
Bij de twee etalages springen de zo-
geheten felgekleurde piñata’s direct 
in het oog. Deze typisch Zuid-Ame-
rikaanse producten zijn onlosma-
kelijk met een feest verbonden. Ge-
blinddoekt slaat het feestvarken met 
een stok op de piñata, deze breekt 
open en snoep en spelletjes komen 
eruit vallen. Marion heeft als alter-
natief ook piñata’s met een koordje 
eraan, het effect is hetzelfde.
Staan er in de etalages nu piñata’s 
in de vorm van een pompoen, Dora, 
Spiderman, Tinkerbell en Justin 
Bieber, Marion wil ook heel graag 
in de loop van het jaar themagericht 
gaan werken. Bijvoorbeeld rond het 
Suikerfeest, Halloween, de herfst, 
Sinterklaas, Kerst en het voorjaar. 
Zo krijgen de etalages steeds een 
ander karakter. Marion heeft ook 
contact met een Kaap-Verdiaanse 
dame (65+), die op verzoek alles kan 
maken.

Winkelruimte
In de winkelruimte ziet men rond 
verjaardagen, vrijgezellen, trouwen 
en geboorte in diverse rekken tal 
van artikelen.

dienen. Indien gewenst kan men al-
les laten vastleggen door een profes-
sioneel fotograaf.
Marion wordt in de winkel bijge-
staan door Sandra Gomes, één van 
de gastvrouwen die zij in haar be-

ginperiode heeft leren kennen. San-
dra blijkt in haar enthousiasme niet 
onder te doen voor Marion.

groot spektakel
Marion en Sandra zijn – conform 
hun karakter – zeker niet inkennig 
en gaan zelf ook graag de boer op 
om ‘in het veld’ met mensen contact 
te zoeken. Daarbij laten ze natuur-
lijk hun creativiteit de vrije loop.
Zo gaan ze naar buurthuizen om 
daar te wijzen op de mogelijkheid 
bij koffieochtenden een gezonde 
traktatie of hartige hapjes aan te 
bieden, zijn ze al actief rond het is-
lamitische Suikerfeest en praten ze 
met scholen wat ze voor hen kan 
betekenen.

Wie een kinderfeest wil organiseren 
vindt er themagerichte accessoires 
als Bumba, cars, Nijntje, Hello Kitty, 
Sesamstraat, voetbal, Dora en Tin-
kerbell. Natuurlijk ontbreken voor 
jongeren Sweet Sixteen niet, voor de 
al wat ouderen zijn er Abraham en 
Sara. Voor alle leeftijdsgroepen zijn 
er slingers en ballonnen met leeftij-
den erop. Er is keus genoeg.
Voor de vrijgezellen zijn er even-
eens diverse artikelen, attributen 
en accessoires. Zo kunnen zij voor 
hun eigen (afscheids)feest hun slag 
slaan.
Voor diegene die willen trouwen 
zijn er voor de aanstaande bruiloft 
rozenblaadjes en is er een taartenta-
fel om te decoreren.
Wanneer er kinderen zijn geboren 
is er een geboortenkan, geboortes-
lingers en banners.

Verkleedspullen
Wie vanuit de winkelruimte het 
korte trapje omlaag gaat, komt in de 
ruimte met allerlei verkleedspullen. 
Ook hier zijn er thematisch diverse 
mogelijkheden, bijvoorbeeld Spider-

man, heksenpakjes en prinsessen.
Verder vindt men hier ‘disposables’ 
als kleden, borden en bestek. Zowel 
in wit als in diverse kleuren.

Alle wensen besproken
Wie via de winkelruimte en 2 trap-
jes naar boven naar de bovenverdie-
ping gaat, vindt hier de gasten- an-
nex kantoorruimte. Hier bespreekt 
Marion met haar klanten alle 
wensen voor een feest dat volledig 
past binnen het beschikbare bud-
get. Te denken valt aan bruiloften, 
‘baby showers’ en kraamfeesten, 
de mogelijkheden zijn in principe 
onbeperkt. De in de aangrenzende 
‘wedding’-vitrine geëxposeerde arti-
kelen kunnen hierbij als voorbeeld 

Party met style: 
feestvieren kan een feest zijn

Een mooi voorbeeld van dit laatste 
is de katholieke basisschool Imelda 
in de wijk Bergpolder. Na een grote 
verbouwing wordt deze school bin-
nenkort door niemand minder dan 
burgemeester Aboutaleb heropend. 
Er wordt daarbij een groot spektakel 
georganiseerd, waaraan Marion met 
haar versieringen een belangrijke 
bijdrage zal leveren.

goede site
In het internettijdperk is een goede 
site van groot belang. Ook hierbij 
stelt Marion niet teleur. Op haar 
professioneel ogende site www.par-
tystuffenlifestyle.nl vindt de aanko-
mende party- en feestvierder alle in-
formatie die nodig is om tot een ge-
slaagd en betaalbaar feest te komen.

Opening
In het begin van dit avontuur was 
Marion Hoogdorp onervaren, nu is 
het aan de aankomende feestvier-
ders om te ervaren hoe leuk en mak-
kelijk het allemaal kan zijn.
Haar eigen opening zal Marion 

voor de omwonenden en de buurt 
zeker niet onopgemerkt voorbij la-
ten gaan. Men hoort nog van haar! 
Partystuff & Lifestyle: een aanwinst 
voor Rotterdam-Noord en ver daar-
buiten.

-------------------------------------------------------

Partystuff & Lifestyle is te vinden 
aan de Bergweg 256, 3035 BS Rot-
terdam, op de hoek met de Bleis-
wijkstraat. Telefoon: 010 – 714 29 
87, mobiel: 06 – 4634 1381, fax: 010 
– 265 33 54.
Openingstijden: maandag van 12.00 
tot 18.00 uur, dinsdag en woensdag 
van 10.00 tot 18.00 uur, donderdag 
van 10.00 tot 20.00 uur, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 21.00 uur.
E-mail: info@partystuffenlifestyle.
nl., internet: www.partystuffenlife-
style.nl.
-------------------------------------------------------

Etalages kijken rondom 
het Zwaanshals
Om leegstaande panden op te vullen en de straat weer een stimulans 
te geven is woningcorporatie Havensteder half juli een etalage-actie 
begonnen. De lege etalages rondom het Zwaanshals zijn gevuld door 
ondernemers met hun eigen creatieve idee. De creatieve decoraties zijn 
nog steeds te bewonderen. Ga eens een kijkje nemen!

Er zijn mensen die bij het idee aan een party al bij voorbaat he-
lemaal losgaan. Anderen hebben kopzorgen hoe ze dat allemaal 
(in te korte tijd) moeten organiseren.
Sedert kort is er voor deze (laatste) groep mensen de winkel Par-
tystuff & Lifestyle. Wie naar de Bergweg 256a toegaat, weet dat 
het succes van het feest al bij voorbaat verzekerd is.

Party vieren met Marion en Sandra, een feest!

Theatergroep Siberia toert bin-
nenkort door Nederland met 
de nieuwe voorstelling ‘Kamp 
Noord: chaos in het dorp’. Voor 
en na deze tour zijn er ook di-
verse voorstellingen in het ei-
gen Huis van Siberia in de Ag-
niesebuurt.

‘Kamp Noord: c
haos in het dorp’
Een besloten dorpsgemeenschap 
wordt opgeschrikt door de komst 
van een vreemdeling. Zijn komst 
ontketent een ware chaos. Het hele 
dorp is in rep en roer.
De zwijgzame dorpelingen weten 
zich absoluut geen raad met deze 
vreemde man die bij hen komt wo-
nen en ook zo zijn geheimen heeft. 
De vreemdeling heeft er alles voor 
over om opgenomen te worden in 
deze gemeenschap. Dit leidt tot de 
meest vreemde, grappige, benarde 
maar ook pijnlijke situaties.
Steeds meer komt hij te weten over 
deze wonderlijke groep mensen op 
deze geïsoleerde plek. Duistere … 
wrede dingen. Hij wordt opgeno-

woensdag 5 oktober is hier eveneens 
om 20.30 uur nog een tweede voor-
stelling. Hierna volgt een tournee 
door het land.
Op zaterdag 19 en zondag 20 no-
vember komt het stuk weer terug in 
het Huis van Siberia, beide dagen is 
de aanvang om 19.00 uur.

Theatergroep Siberia
Theatergroep Siberia combineert 
jeugd- en jongerentheater met talen-
tontwikkeling. De groep maakt uit-
dagende voorstellingen met theater 
dat midden in de maatschappelijke 
arena staat, theater waarin de ver-
beelding aan de macht is. Voorstel-
lingen waarin jonge spelers schitte-
ren naast toptalent. Siberia vertelt de 
verhalen van de grote stad. Rauwe 
verhalen, echte verhalen, mooie ver-
halen. Verhalen van nu.

Meer informatie
Voor meer informatie kan men 
kijken op de website www.theater-
groepsiberia.nl.

men en toegelaten, maar zeker niet 
geaccepteerd. Hij lijkt niet langer 
een vreemdeling te zijn, maar schijn 
bedriegt …

Muzikale voorstelling
‘Kamp Noord: Chaos in het dorp’ is 
een indringende voorstelling (10+), 
waarin (bewegings)theater en pop-
penspel elkaar aanvullen. In deze 
muzikale voorstelling werkt regis-
seur Jolanda Spoel nauw samen met 
Eldridge Labinjo (o.a. voormalig 
danser bij het Scapino Ballet Rotter-
dam) en met Meike van den Akker 
(poppenmaker en artistiek leider 
van Theatergroep Winterberg).
Deze voorstelling wordt ook voor 
scholen gespeeld in theaters en in 
het Huis van Siberia.

Speeldata
De try-out van ‘Kamp Noord: Chaos 
in het dorp’ is op donderdag 29 sep-
tember om 19.00 uur in het Huis 
van Siberia aan de Banierstraat 1 
(Agniesebuurt).
De première is aansluitend op dins-
dag 4 oktober om 20.30 uur in de 
Rotterdamse Schouwburg. Op 
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Theatergroep Siberia 
presenteert ‘Kamp Noord: 
chaos in het dorp’

Flinke kortingen op Rotterdam-
se attracties, horeca en musea, 
in combinatie met gratis toe-
gang tot het openbaar vervoer: 
de Rotterdam Welcome card 
wordt steeds populairder.

Rotterdam Marketing geeft de kaart 
elk jaar uit om de gastvrijheid van de 
stad te benadrukken. De organisatie 
wil met de kaart zowel bewoners als 
toeristen een extraatje geven, door 
kortingen van minimaal 25 procent 
op veel Rotterdamse trekpleisters.
Kaarthouders kunnen naast de SS 

Op stap met 
Rotterdam Welcome card

Rotterdam, het Maritiem Museum 
en het Luxor Theater, ook terecht bij 
diverse clubs en restaurants. In to-
taal zijn er nu 58 aanbiedingen.
Daarnaast geeft de kaart één, twee 
of drie dagen onbeperkt toegang tot 
het openbaar vervoer van de RET.

De Rotterdam Welcome Card is te 
krijgen bij Rotterdam.Info, het VVV 
Rotterdam Info Café, een groot aan-
tal hotels en Rotterdam The Hague 
Airport. Hij is via de website www.
rotterdam.info/welcomecard ook 
online te bestellen.

Elke eerste zaterdag van de maand 
is er de mogelijkheid om de bouw-
put te bezoeken. Tijdens een rond-
leiding van een uur doet een gids 
de bijzondere bouwtechnieken, de 
architectuur en de bouw zelf uit de 
doeken.
Aanschouwt u liever de bouw van 
boven af, dat kan nog op vrijdag 30 
september, de laatste vrijdag van 
de maand. Op deze kijkavond kunt 
u op de 7e verdieping in het Groot 
Handelsgebouw terecht. De galerij 
biedt ruimte aan honderd personen.

Kidstours en 
kidsspeurtochten
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar 
zijn extra welkom tijdens speciale 
kidstours en kidsspeurtochten. Spe-

Touren door treinstation

ciale thema’s zijn: ‘van koud naar 
warm’, ‘van klein tot groot’ en ‘van 
laag naar hoog!’ Er is ook zicht op 
het gigantische nieuwe dak van Rot-
terdam Centraal, met een groot deel 
zonnecellen. Na afloop ontvangen 
de kinderen een leuk cadeautje.
De kidstours zijn elke woensdag en 
vrijdag vanaf 14.00 uur. Kinderen 
kunnen de speurtocht volgen op 
maandag tussen 13.00 en 17.00 uur 
en dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 
en 17.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kan men bel-
len met telefoonnummer (010) 240 
38 00 en/of kijken op de website 
www.rotterdamcentraal.nl.

Speuren over de bouwplaats, een kijkje in de bouwput of turen 
vanaf het groot Handelsgebouw naar het bouwspektakel. Alle-
maal activiteiten rondom de nieuwbouw van station Rotterdam 
centraal.
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Kroonlijsten zetten Noord 
op de kaart

Aanleiding tot dit huzarenstuk was 
een bewonersinitiatief. Bewoners 
en ondernemers gingen de boer 
op en verzamelden handtekenin-
gen. Opbouwwerkorganisatie Sonor 
zorgde voor stimulans en speelde de 
rol van verbindingsagent.
Opvallend is dat twee ‘Route du 
Nord’- grondleggers twee lijsten 
invulden met sprekende creaties. 

Woningbouwvereniging Havensteder (voorheen PWS) fi-
nancierde dit jaar samen met het centrum Beeldende Kunst 
zes prachtige kroonlijsten. Het gros bevindt zich in de om-
geving Zwaanshals. De smalle originele winkelstraat krijgt 
hiermee een enorme boost.

Verder valt het werk te bewonde-
ren van drie sterke vrouwen, toch 
wel uitzonderlijk in de mannelijke 
muurschildercultuur. De bokser op 
het Zwaanshals werd gerestaureerd 
en de Chileense kunstenaar Kata-
nuñes zette de hoek Bergweg-Bleis-
wijkstraat in kleur en vlam.
Op 9 oktober komt er een specta-
culaire opening van de kunstroute, 

waarbij tout Rotterdam aanwezig zal 
zijn. Op veel Rotterdamse plekken 
wordt geëxposeerd, maar de kun-
stenaars wonen in Noord, een bij 
uitstek charmante en creatieve plek.
Volgend jaar komen zes volgende 
lijsten aan de orde. Aan de deelge-
meente wordt gedurende twee jaar 
een beperkte bijdrage van € 6.000,-
- op jaarbasis gevraagd.


