Rotterdams Volkstheater
mag nooit verdwijnen
Het Rotterdams Volkstheater komt in alle wijken en Maas-badwater
ondersteunt met haar muzikale en theatrale program- De gemeente Rotterdam wil de €
120.000,-- subsidie, waardoor het uit
ma’s bewonersgroepen, Opzoomeraars en initiatieven de wijken ontstane Volkstheater kan
van onderop. Of het nu een straat is of een binnenter- overleven, nu gewoon schrappen!
rein, een plein of een braakliggend terrein, het Volks- In de verkiezingsprogramma’s zien
theater is er met tenten en inrichting en een keur aan we speerpunten als ontwikkelen van
kindertalent, jeugd, participatie en
sociaal geëngageerde artiesten.
groen. Juist al deze belangrijke items
worden door het Rotterdams Volks-

theater op vaak creatieve wijze vorm
gegeven. Jong talent vindt hier een
plek: breakdancers en hip hoppers,
meidentent, guerilla kids met eigen
ontwerpen, kinderkoren en wijkmusici.
Het Volkstheater liet het er niet bij
zitten: tal van vrienden en bekenden
uit alle Rotterdamse wijken werden
gemobiliseerd. Samen met artiesten

werd door hen vóór het Stadhuis op
de Coolsingel op ludieke wijze tegen
deze onverantwoorde bezuiniging gedemonstreerd. De uitkomst hiervan is
nog afwachten, maar voor vele Rotterdammers erg belangrijk.
Gooi dit kind alsjeblieft niet met het
Maas-badwater weg!!
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Wacht even dit is echt iets voor...

Woonstad-Nieuws
Binnenterrein van
mijn dromen

Wonen in misschien wel één van
de echtste wijken van Rotterdam?
In een woning die je helemaal zelf
ingedeeld en afgebouwd hebt? Dan
is Eén Blok Stad Oude Noorden misschien iets voor jou.

Mina Arab en Tineke Schnitzler van woningbouwcorporatie
Woonstad zijn uiterst trots op
het nieuwe plan voor het binnenterrein Hooglandstraat dat
nu in volle uitvoering is. Nog
trotser zijn de twee wijkteamdames op hun bewoners, die
met hun inbreng dit dromenterrein vorm hebben gegeven.

In de Kabeljauwsestraat en Hoyledestraat ondergaan 16 panden een
grondige renovatie. Het dak en de
gevels worden vernieuwd met veel
gevoel voor de authentieke sfeer
van deze panden. Zo komen er
weer houten kozijnen (met dubbel
glas), glas in lood boven de voordeur en mooi houten balustrades
op de balkons. Van binnen doen
we zo weinig mogelijk. We slopen
oude binneninrichting, overbodige
tussenwanden en oud sanitair uit
de woning en leveren deze vervolgens casco op. Dit betekent dat je
je woning helemaal naar eigen inzicht, en budget kunt (laten) afbouwen tot de ultieme stadswoning!

Al in 2008 waren bewoners actief
met ideeën en voorstellen. Het allereerste plan sneuvelde echter, omdat de architecte geen rekening had
gehouden met het afwateringsprobleem en de spectaculaire verzakking.

Casco?
Wat moet je je nu voorstellen bij casco? Nou, bij ons betekent
casco ook echt helemaal casco. Dat wil zeggen dat alle ruimtes vrij indeelbaar zijn en dat je helemaal zelf bepaalt waar je
woonkamer, badkamer en slaapkamers komen. Maar ook of er
misschien wel een prachtige vide in komt, en dakterrras of een
woonkeuken met kookeiland of misschien wel een aparte werkruimte of atelier. Kortom: je kiest helemaal zelf wat er inkomt
en waar je het wilt hebben! Maar het betekent ook: handen uit
de mouwen en klussen maar mét een vooruitziende blik. Want
je moet er in eerste instantie natuurlijk wel doorheen kunnen
kijken. Maar dan woon je straks wel in je eigen unieke stadswoning! Geen zin of tijd om je woning zelf af te bouwen? Je kunt
het ook uitbesteden of door ons laten doen. We denken sowieso
graag vrijblijvend met je mee en kunnen je adviseren over de
kosten van bepaalde ingrepen.

In het Oude Westen is al ervaring opgedaan
met het project Een Blok Stad
oude en
nieuwe situatie

Diverse woningtypen

Website

Er zijn verschillende woningtypen.
Zo kun je een volledig pand kopen
met vier of maar liefst vijf woonlagen. Daarnaast zijn er tweelaagse
bovenwoningen en drielaagse benedenwoningen. De oppervlaktes
variëren van 95 m2 tot 259 m2. De
prijzen lopen uiteen van € 137.500
tot € 347.000. Let op: dit zijn vrij
op naam prijzen, dus inclusief 19%
btw, grond-, notaris-, makelaars- en
architectenkosten. De tuinen en de
balkons/terrassen zijn gelegen op
het oosten. De oppervlakte en mogelijkheden van de panden zorgen
ervoor dat deze panden ook ideaal
zijn om wonen én werken te combineren.

Op de website www.eenblokstad.
nl/oudenoorden vind je alle kenmerken, prijzen en oppervlaktes
van de verschillende panden. De
verkoop is op zaterdag 30 oktober
gestart. Wie interesse heeft kan
het beste contact opnemen met de
makelaar: Woonvisie Makelaars,
Kleiweg 151 in Rotterdam, telefoon
010-2180280. Eén Blok Stad is een
initiatief van ERA Contour in samenwerking met Woonstad.

pagina 3

NR 28 - november 2010

In 2010 gingen de Woonstadladies in
het Klooster aan de slag en brachten
de hele bups bij elkaar: bewoners,
aannemer, elektricien, opbouwwerkorganisatie Sonor en de deelgemeente Noord.

In the spotlight
Wat is eruit gekomen? Schitterende
ledverlichting, nieuwe lantaarnpalen, spots in de grond, een lichtslang
langs de speeltuigen en bij de ingang.
Charmant en energiezuinig opgezet.
Met nieuwe kolken is een heel afwateringssysteem opgezet. Tegelij-

kertijd wordt het hele binnenterrein
aardig opgehoogd.

Spelen en relaxen
Uniek zijn de natuurlijke speeltuigen
van Ovaal Speelconcepten: de hangmatschommel voor kids 6-, de boot
en de klimrekken voor 6+. Ze worden geplaatst in twee speelhoeken.
Er komen drie tot vier rustige plekjes, onder anderen bij de seniorenflat. Picknicktafels en banken maken
de sfeer.
Sieryramen en speelgras wisselen
zich af. De grasveldjes geven plek
voor tennis of rollebollen. Aan de
kanten komt een rijke beplanting.

Acceptatie
In juni werd het plan aan de bewoners gepresenteerd. Deze waren
hartstikke enthousiast. De bewoners
bouwden er zelfs in het kader van
Mensen Maken de Stad een feestje
rond. Ze kookten voor elkaar, de
Marokkaanse bazuinen van Manar
lieten zich horen en Turkse meisjes
kregen iedereen op de dansvloer. Bewoners maakten ook afspraken over
een goed beheer en aandacht voor
elkaars kinderen.

Moet er nog zand zijn?
Bewoners kunnen hun eigen tuin
ophogen. Woonstad brengt hiervoor

zand naar binnen. Deze operatie is
vaak nodig, gezien het feit dat het
binnenterrein zelf wordt opgehoogd.
Bewoners kunnen hierbij hulp krijgen van vrijwilligers van dagopvang
Van Speijk aan de Heer Vrankestraat.
Soms is ook de buurman een bestrater of een tuinman.
Het experiment Vinkenstraat met
een gelijkwaardige aanpak is succesvol gebleken: een aantal bijzonder
charmante tuinen zijn het resultaat.
Woonstad zorgt voor nieuwe buitenschuttingen.

Actief bewoner Theo Kuiper verzorgt het sleutelbeheer. Overdag is
het binnenterrein open, ‘s avonds
als het enigszins donker wordt gaat

het dicht. We hebben een zomer- en
wintertijd. Op 8 december moet alles
klaar zijn en volgt er een spectaculaire opening.

Tuintips
Woonstad Rotterdam zet zich in voor een goede leefbaarheid in
Rotterdam en vindt het belangrijk dat iedereen kan wonen in een
schone, nette en groene buurt.

Cineac betrouwbaar partner
Cineac Noord speelt al tien jaar
mee in televisieland en is de
oudste van alle Cineac’s. Dit
wijkmedium wordt verzorgd
door wijkbewoners, vrijwilligers die betrokken zijn bij hun
eigen buurt. Ze maken interviews en opnames en hebben
een missie: de samenhang tussen bewoners versterken.
Iedereen kan het leren
De medewerkers bellen soms spontaan aan of komen via de OK-bank
en Stoep. Ze zijn jong en oud, werkend en werkloos. Het belangrijkste
is volgens anamatrice Mireille dat ze
interesse hebben in het vak: “Je kunt
alles leren, van camerawerk tot vragen stellen en monteren.”
Cineac Noord heeft een leuk team
met een vaste kern die al jaren meeloopt. Rond de vaste club zijn wisselende mensen actief. Er zijn er ook
die zich nergens anders op hun plek
vinden, maar wel bij hun eigen wijktelevisie.

Hot items
Hot items waren de tekst ‘Gij zult
niet doden’, de brand in de Hildegardiskerk en Ali B in het Lispunt.

Een belangrijk onderdeel hiervan is
een goed verzorgde tuin. Een wijk
met goed verzorgde tuinen ziet er
mooier uit en draagt eraan bij dat u
zich prettig voelt in de wijk. Slecht
onderhouden groen levert allerlei
ergernissen op. Een rommelige tuin
nodigt anderen uit om rommel in
uw tuin te gooien. Niet onderhouden groen kan bovendien het zicht
belemmeren en dat is niet goed voor
uw veiligheid en die van voorbijgangers.
De wijktelevisie gaat ook elk jaar met
het wijkpastoraat. Cineac laat dingen
zien die je nergens anders ziet. Je
krijgt vaak leuke tips van bewoners.
Eigenlijk is Cineac de buurtkrant op
TV, belangrijk in een wijk waar veel
mensen moeite hebben met lezen.

Cineac kan altijd mensen gebruiken,
kom maar gerust langs, ze zitten
in de Agniesestraat 74. Hun site is
www.cineacnoord.tv.

Maatregelen
Hieronder enkele maatregelen die u
zelf kunt nemen om uw tuin netjes
te houden:
- knip regelmatig heggen, hagen en
bomen die snel groeien
- verwijder onkruid tijdig

- verwijder losse en gebroken tegels
in de tuin
- ruim grofvuil in de tuin op
- maai het gras tijdig
- zorg dat de hekken recht staan, vervang kapotte planken als het nodig
is
- werk geverfde of gebeitste hekken
regelmatig bij
- vervang of verwijder dode planten

Tuinacties
Woonstad Rotterdam organiseert in
het voorjaar tuinacties. Hiermee activeert en ondersteunt de wooncorporatie huurders met het opknappen
of onderhouden van hun tuin. Het
leukste van zo’n tuinactie is dat bewoners hierdoor een verzorgde tuin
én een leuke dag met buurtgenoten
hebben.
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Rotterdams Volkstheater
maakt open minded en gelukkig

Move Baby! Jonge Honden
trotseren de hagel
Onder leiding van een jonge

Het Rotterdams Volkstheater veroverde voor en in het weekend
van 16 en 17 oktober met haar Wereldcircus andermaal de harten
van het Oude Noorden-publiek. Op het Noordplein kon men weer
genieten van een gloednieuw spetterend programma.

meidenclub (de ‘Jonge Honden‘) en een aantal enthousiaste jongens werd op woensdag 20 oktober op het Johan

Zo bracht Cirque Frappanti met sprankelende humor de clowns-goochelacts. Terwijl het accordeon piepte, gebeurde er op bergen stoelen halsbrekende toeren. Een enorme yeti werd zomaar weggetoverd.
Acrobaat Johannes stak met één hand Anja in de lucht en bouwde betoverende piramides. Jacqueline Castro en meester Ed maakten met de kids van
groep 6 van basisschool De Klimop het Oude Noorden-lied, waardoor onze
wijk de Rotterdamse koploper wordt. De kinderen kregen terecht de grootste ovatie, dit is concrete talentontwikkeling. Na de kids kwam het emotionele dansnummer ‘My True North’.

Idaplein een heel bewegingsspektakel georganiseerd.
De buurt werd eerst wakker gemaakt door Noventa’s brassband.
Het weer bleek bijzonder wisselvallig: een lekker zonnetje werd afgewisseld met plens- en hagelbuien.
Toch bleek de opkomst voor ‘Move
Baby!’ heel groot.
Fotografie: Johannes Ode

Adembenemende attracties
De Zumba van Feel Good verwarmde de harten en de breakdancers
oogsten met hun acrobatiek veel
bewondering. De organiserende

meidenclub zette portefeuillehouder Ahmed Harika in de bloemen.
Vergeet de Jonge Honden niet! Onder de bezielende leiding van Mou-

Bewonerscolumn

nir verliep het voetbaltoernooi vlekkeloos. Het was erg spannend en er
werd intens gespeeld. Ook was er
een grandioos volleybaltoernooi.

Noord aan het woord

.

Adembenemende attracties waren
de Hot Shot Events met lasergame,
Sumo Soccer en een reusachtige
sloopkogel. Dat was nog eens avontuur, kinderen stonden ervoor in
een lange rij te wachten: “Gaaf”,
was het oordeel van de kids. Ze zaten niet met de kletterende regen.

Blij met haar Jonge Honden
De meidentent was weer propvol
met kinderen. Je kon er voor alles te-

recht: fashion, sieraden, shampoos
en hairstyling. Ook de Oosterse
Duizend en Eén Nacht van buikdanseres Soraya was bijzonder aantrekkelijk. De Dance Till Dance meiden
veroverden alle harten.
Grote bezieler Latifa Montassir kon
terugkijken op een enerverende
maar fantastische dag. Ze is blij met
haar Jonge Honden.

Rotterdamse
Oogst

Leuk werd het zeker. Al tijdens
de opbouw zat de stemming er
goed in, helemaal toen de catering binnenkwam. Vanwege de
prijs, de kwaliteit en het ongelooflijk uitgebreide assortiment
was gekozen voor restaurant Sofra uit de Noordmolenstraat: een
besliste aanrader. Het eten was
first class, wat zeker navolging
verdiend.
‘s Avonds rond zeven uur kwamen de kinderen met en zonder
ouders bijeen. Bijna iedereen uit
het Rottekwartier was er, maar
ook zelfs vanuit de Schommelstraat en omstreken. Ondanks

het druilerige weer, wat eigenlijk toch wel bij het sfeertje
paste, was de opkomst groots.
Kinderen die niet verkleed waren gingen toch geschminkt en
verkleed, want Wil van Vugt had
overal op gerekend. Dat kun je
wel aan haar overlaten; ze let
overal op!
Verkleed en wel ging de stoet
van start. Ook het binnenterrein zal vol met griezels. Een
verschrikkelijk griezelige vrouw
zat op een bankje vies te kijken.
“Oh wat eng” zeiden sommigen.
“Wel nee joh” zei een jongen,
“dat is mijn moeder …!”
Dhr. Wilders had hier zijn ogen
uitgekeken: alle nationaliteiten
gebroederlijk verkleed, alles
met de zaklantarentjes door elkaar, de witte zwart geschminkt
en de donkere wit geschminkt.
Wat nou integratie, hier in het

Rottekwartier gaat het allemaal
vanzelf! Gewoon een beetje rekening houden met elkaar, een
vriendelijk woord kost niets
maar betekent veel, elkaar bij
een buurtfeest betrekken.
“Buurvrouw wat is Halloween
voor feest, wat betekent het?” In
het Rottekwartier betekende het
feestvieren en snoepen en eten.
En dat is zeer zeker gelukt.
Chapeau voor alle vrijwilligers
en iedereen die meegewerkt
heeft om het te laten slagen.
Met dank aan:
Com.Wonen
Sonor Ed de Meyer en rechterhand Monique
Bewonersorganisatie Rottekwartier
Restaurant Sofra e.a.
Sjaan Temel

Rotterdamse Oogst organiseerde op zondag 17 oktober
op het Noordplein in samenwerking met het Rotterdams
Volkstheater onder de naam
‘Eigen gemaakt’ een romantische markt.
Tientallen bewoners kwamen met
eigengemaakte ambachtelijke producten: pasta’s, garnaal en bakeljauwkroketjes, bavarois, cakes, kinderkoekjes, wafels, krokante patat
en eigengemaakte mayonaise, pompoenen en op basis van bessen en
kruiden zelfgemaakte likeur.
Je kon heerlijke koffie proeven, reuzetaarten, noten en jampotten kopen en overal schitterende recepten
scoren.

Klapper op de vuurpijl was de Braziliaanse capoeira met schitterende radslagen en een ontroerend schijngevechtballet. Op de enerverende muziek
van de femke’s ging het publiek in de stampvolle tent uit zijn bol. Het Rotterdams Volkstheater brengt mensen samen, maakt hen open minded en
gelukkig.

Buurtbemiddeling
Noord - Sleutels
Zijn ogen spugen vuur, terwijl hij vertelt over het gedrag van zijn buurkinderen.

Griezelig Halloween
in het Rottekwartier
En toen was het zover: “Halloween”. Na veel voorbereiding en
brainstorming; het creëren van
een griezelstraat, attracties bespreken en boodschappen halen,
was het afwachten hoe het ging
worden.
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Bakfietsband
Kinderen konden hun eigen verpakking maken. Met verve werd de appeltaart gepresenteerd, een lekkere
krokante bodem gelardeerd met
stukjes ananas. Hetzelfde gold voor
de pizza met heel diverse kazen,
kruiden en alle heerlijkheden. Het
geheel werd opgeluisterd door de
bakfietsband Waldor uit Noord. Op
ludieke manier speelde deze band
in op het flanerend publiek.
Het was de mooiste en zonnigste
herfstdag van het jaar en dat was
dubbel en dwars verdiend.
Toen ik weer thuiskwam en een
krentenbol nar binnen werkte,
dacht ik: “Wat een armoe!!” eten kan
zo lekker en zo natuurlijk zijn.

“Het is niet alleen de herrie en de
troep die ze maken, het gebrek aan
respect vind ik nog het ergste!” Ze
hebben hem uitgescholden voor
‘ouwe zeikerd’, toen hij vanuit zijn
tuin riep dat ze hun rommel niet in
zijn tuin moesten gooien. Hij kan er
niet bij dat die jongelui tegen hem,
bijna 80!, zo’n toon aanslaan.
We zitten op een zonbeschenen
bankje in het park. Toen ik naast
hem kwam zitten was hij spontaan
tegen me gaan praten en ik probeer
helder te krijgen wat er zo speelt. Dit
gezin woont sinds een paar maanden naast hem. De kinderen zijn
druk, vooral als de ouders niet thuis
zijn: ”Mevrouw, dan breken ze de
tent af!” Hij herinnert zich dat zijn
moeder hem vroeger waarschuwde:
”Rustig, denk om de buren!” Hij
weet zeker dat dat tegenwoordig
niet meer gebeurt. “Tegenwoordig
houden mensen geen rekening
meer met elkaar” en bovendien: “De
mensen kennen elkaar niet meer,
mevrouw.”
Dan komt er een vrouw naar ons
toe lopen met een bos sleutels in
haar hand. Terwijl ze die aan de
man naast me aanreikt zegt ze: “Ha,
buurman. Ik hoopte u hier te vinden. U zit hier elke middag toch?
U had uw sleutels op de deur laten
zitten. Ik dacht, ik haal ze er maar
af voor de veiligheid en breng ze u
even”.
Nadat hij haar uitvoerig bedankt
heeft en ze verder is gelopen, zegt

hij met verbazing in zijn stem: “Dat
is de moeder van die onbeleefde jongelui… Snapt u dat nou? Dat ze weet
wie ik bèn!”
Zijn boosheid is gezakt. Ik knik hem
vriendelijk toe. Volgens mij kan hij
de overlast die haar kinderen hem af
en toe bezorgen best eens ter sprake
brengen. Zeker nu hij zelf ook wat
milder gestemd is.
Alle bewoners van Noord kunnen,
met hulp van buurtbemiddelaars,
met elkaar in gesprek gaan. Het gaat
om het kunnen vertellen van uw
verhaal en het samen zoeken naar
de juiste oplossing.
Dalia

Fotografie: Johannes Ode

Vinkenstraat paradijs
Wie iets wil doen aan irritaties
of overlast en daarover met de
buren wil spreken, kan terecht
bij Buurtbemiddeling Noord.
Buurtbemiddeling is laagdrempelig en neutraal. De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit
Rotterdam-Noord. Zij hebben
niet alleen een training gevolgd,
zij zijn ook ervaringsdeskundig
want ook zij hebben en zijn buren. Wie niet eigenlijk?
Telefoon: (010) 265 62 48 of
e-mail: noord@buurtbemiddeling.org.

Woningbouwcorporatie Woonstad heeft het binnengebied
tussen de Vinkenstraat en de
Vinkenlust mooi opgehoogd.
De tuinen van bewoners kwamen
daardoor behoorlijk lager te liggen.
In elke tuin ging ongeveer 10 m3
aarde. In totaal werd 140 m3 verstouwd door bewoners en enthousiaste vrijwilligers van dagopvang Van
Speijk aan de Heer Vrankestraat: de
bewoners dragen ze op handen.
Veel bewoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om
met behulp van de buren van hun
tuin een pareltje te maken met een
mooie variatie van groen, tegelwerk
en bloeiende planten. Knap werk,
petje af.
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het
buurtfeest zaterdag 4 april 2009
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Kinderuitmarkt recordaantal bezoekers
Het Project Tweede Thuis organiseerde in september de
bijzonder geslaagde Kinderuitmarkt, eind november wordt
net als vorig jaar het Sinterklaashuis geopend.

nen het Project Tweede Thuis actief
samenwerken zorgen jaarlijks voor
een zestal spetterende evenementen.
De onderlinge binding tussen de organisaties maar ook de binding met
kinderen en ouders, is de kracht van
Project Tweede Thuis. Dit resulteert
in een voelbare positieve sfeer tijdens
deze evenementen. Kinderen en ouders krijgen alle ruimte elkaar op een

Kinderuitmarkt en
terklaashuis
“Laat je zien in 2010” was op 15
september het thema van de Kinderuitmarkt, die voor de 7e maal
op het Noordplein werd georganiseerd. Er deden dit keer meer dan
25 organisaties mee, die hun programma’s voor het komende jaar
presenteerden. Ruim 1.250 bezoekers konden genieten van theater,
workshops en demonstraties. Alles
in de stijl van de jaren ’30, met het
accent op circus.
Portefeuillehouder Harlow Brammerloo opende de Kinderuitmarkt
samen met een spetterende openingsact. Daarna konden ouders
en kinderen de Charleston leren

dansen en genieten van magische
voorstellingen van bijvoorbeeld het
vlooiencircus of de papegaaienshow.
Sociaal culturele instellingen, musea
en andere instellingen presenteerden met spetterende workshops het
eigen activiteitenaanbod voor het
komende schooljaar. Diverse talenten werden aangesproken tijden het
maken van een dompteursnor, tim-

meren aan een schip, sporten, op de
foto in jaren ‘30 kleding, koorddansen en nog veel meer. Een zweefmolen, lachspiegels en luchtschommels
maakte het evenement in jaren ’30
stijl compleet. Nieuw dit jaar was de
koppeling met de Opvoedmarkt.
Van 22 november t/m 2 december
wordt het jaar 2010 afgesloten met
het Sinterklaashuis.

positieve manier te ontmoeten, te inspireren en plezier te maken.

Meer informatie
Project Tweede Thuis is onderdeel van
Stichting Kinderparadijs Meidoorn.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Sabine van Dijk, email:
sabine@kinderparadijs.net of kijken
op www.tweedethuis.net.
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Fontein
spetters

Opvoedmarkt
snijdt hout

Tijdens de kinderboekenweek lazen leerlingen van basisschool De Fontein (Hoyledestraat) voor op
drie kinderdagverblijven in het Oude Noorden.

De succesvolle opvoedmarkt op 15 september op het Noordplein
was eigenlijk de derde editie. De eerste markt werd gehouden in
het Lispunt, de tweede in het Klooster.
werden door haar alle bekende partners aangeschreven, die wat met opvoeden te maken hebben. Daarnaast
zoekt ze de nieuwkomers op, zoals
Abdel Salbri van de Stichting Noord
Plus, die met de mannen in discussie
ging over hun taak en verantwoordelijkheid.
“En hoe zit het met de resultaten?”
vroegen we Latifa.
Ze toont zich zeer enthousiast over
de inzet van de talrijke stagiaires en
de ‘doktersscène’ van het Grafisch
Lyceum.

Ze wijst erop dat de Stichting Noord
Plus met de opbouwwerkorganisatie Sonor in het verlengde van de
opvoedmarkt het Oranjefonds heeft
aangeschreven voor de financiering
van een activeringsprogramma.
Mannen worden hierdoor betrokken
bij de woonomgeving, de kinderactiviteiten, onthaal en sociale controle.
In Noord hebben we elkaar hard nodig. Latifa Montassir is één van de
starters van de vruchtbare Kloosteralliantie, die een politiek van onderop
voert.

Leerlingen De Fontein lezen voor
op kinderdagverblijven

Project Tweede Thuis
Met veel vertrouwen gaat Project
Tweede Thuis daarna het nieuwe
jaar in en streeft weer naar een aantal
spetterende evenementen.
Natuurlijk bent u in de tussentijd
ook van harte welkom bij één van de
Tweede Thuis samenwerkingspartners: Stichting Noord Plus, Stichting
Welzijn Noord, Stichting Kinderparadijs Meidoorn, de dienst en Recreatie, de BSW duimdroppen, de Bibliotheek, Kingswork, SBA Klooster ‘t
Oude Noorden, Speeltuin het Noorden en KindeRdam.
De verschillende organisaties die bin-

Op vrijdag 8 oktober was het zover.
Namira, Gulnur, Mounir, Clorencio,
Angelita en Imane gingen op pad
naar de kinderdagverblijven Bonte
Specht, Het Kwetternest en Jip &
Janneke. Ze lazen voor uit de boeken:
“Tandenpoetsen”, “Wiebelbillenboogie”, “Natte voeten”, “Giraf heeft

Fotografie: Brigitte Wopereis

het koud”, “Dikkie Dik” en “Jarig”.
De boeken vielen in de smaak bij de
peutertjes. Gezien de enthousiaste
reacties waren bij sommige peutertjes de boeken hen wel bekend. Het
voorlezen bleek een groot succes. De
peutertjes vonden het leuk en voor
de leerlingen uit groep 8 van basis-

school de Fontein was het een heel
leuke en leerzame oefening in het
voorlezen en, wie weet, voor sommigen een kijkje in hun toekomstige werkveld. Kinderdagverblijf De
Bonte Specht was zo enthousiast dat
ze vroeg of de kinderen vaker komen
voorlezen!

Fotografie: Brigitte Wopereis

SinterklaasIntocht Ons ontwerp
Het is dit jaar werkelijk van de zotte
Sinterklaas zal aankomen op de Rotte
Nu word hij zelf eens in de boot genomen
Op zondag 21 november zal hij aankomen

Alle kinderen staan om één uur voor hem klaar
Bij de poort Rottestraat worden ze hem gewaar
Met zijn enthousiaste Zwarte Pieten komt hij aangevaren
Erna kunnen de kids hem op het binnenterrein aanstaren
Graag neemt de Sint tekeningen en liedjes in ontvangst
Wie is het creatiefst, wie zingt voor hem het allerlangst
Daarna gaat de Sint op bezoek bij hen die niet konden komen
Zo beleven zieke kinderen en oudere bewoners hun dromen

heeft gewonnen!
Eind vorig schooljaar hebben
Eda Keser en Razwana Fakirmohamed uit groep 8 van
basisschool Het Plein aan de
Benthuizerstraat meegedaan
aan een ontwerpwedstrijd.

Zij moesten een ontwerp maken,
dat in het groot op een werkkeet van
de gemeente Rotterdam geschilderd
zou kunnen worden.
U raadt het al, de twee leerlingen
hebben gewonnen en hun ontwerp
is ook daadwerkelijk op de werkkeet
aangebracht.

Graag t
ot zien
s op
ZO

. 21 no
om 13. vember
bij de p 00 uur
oort va
n de
Rottes
nabij d traat
e Rotte

Fotografie: Tom Pilzeker

Op dinsdag 26 oktober was eindelijk zover: de werkkeet stond aan het
Pijnackerplein tegenover de school
en de twee trotse ontwerpsters konden zien hoe hun ontwerp in het echt
(groot) was geworden. En trots dat ze
op zichzelf waren!! Op de foto staan
Eda en Razwana samen met hun
even trotse medeleerlingen van hun
prachtige prestatie te genieten.
De redactie van de Noorderzon feliciteert de twee meiden met deze beloning voor een fraai stuk kunstzinnig
talent. Misschien een leuk voorbeeld
voor andere kinderen in de wijk, als
aanzet om mee te doen aan dit soort
initiatieven?
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Traiteur & Trattoria
Westerkaatje Noord geopend

Khadija Abbou
Ik ben wie ik ben

Westerkaatje heeft onlangs aan de Benthuizerstraat 60d een
in de voormalige Cieremans Galerie, achter de Bergweg, vlakbij Radio Correct.
Het Westerkraatje!

Het is een prachtlocatie, waar alles
draait om lekker eten en drinken!
Even een hapje doen na je werk, bijkletsen met vrienden, een gezellige
avond met de buren of uitgebreid
tafelen met zakenrelaties of familie. En dat onder het genot van een
glas Italiaanse wijn, een charcuterie

Op deze nieuwe locatie kunt u genieten van een combinatie van eten
en drinken uit de keuken van Westerkaatje. Aanzitten aan lange tafels,
echte wijn uit mooie flessen en eten
wat de altijd goede pot schaft: dat
is de eetcultuur in de mediterrane
keuken, waar uitsluitend gebruik

Een portret van een door idealisme
gedreven jonge vrouw (21), die bij
haar vele activiteiten realistisch in
het leven staat.

Jeugd
Khadija is ter wereld gekomen tijdens een vakantie van haar ouders
in Marokko, maar opgegroeid in
Nederland: een kind van twee culturen. Haar vader was streng voor
haar: ze mocht ‘s avonds niet op
straat spelen, ze werd vooral gestimuleerd om op school te leren en
voortdurend hoge(re) cijfers te halen. “Een zeven was niet voldoende,
dat moest een acht worden.”
Als kind voelde ze zich vaak onbegrepen en had het gevoel dat iets
nooit goed genoeg was voor haar
vader.
Nu ze ouder is, begrijpt ze hem en
ziet in hoezeer deze manier van opvoeden haar heeft gevormd tot wie
ze nu is. Bij het praten over haar vader wordt ze opeens erg emotioneel
en begint te huilen: “Hij is mijn allessie!”
Ze heeft nog 5 zussen en 3 broers,
die onderling allemaal erg verschillen. Het gezin vormt een rijk palet.

haktballetjes en een limoncellotriffle. Iedere dag weer anders. Kortom
een uitgebreide keuze.
Voor thuis kiest u uit de vitrine voor
o.a. dagverse maaltijden, hapjes, salades, soepen, pasteitjes, pesto´s e.d..

Met zorg geselecteerde
leveranciers met passie

plank of een bordje met Spaanse kazen. In de Trattoria zorgt het personeel ervoor dat u een heerlijke middag of avond kunt beleven.
En mocht u op weg naar buiten bedenken dat u voor uw gasten thuis
de volgende dag iets bijzonders neer
wilt zetten, dan kunt u bij de Traiteur terecht voor specialiteiten om
mee te nemen

wordt gemaakt van verse producten
en kruiden.
Op de kaart vindt u diverse gerechtjes, waar u een heerlijke maaltijd
mee samenstelt. Wanneer u niet
kunt kiezen, serveert Westerkaatje
het ‘Westerkratje’! Een kratje gevuld
met bijvoorbeeld een glaasje pastinaaksoep, een salade van bulgur met
granaatappel en feta, Siciliaanse ge-

In de keuken van Westerkaatje wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van verse producten; kruiden als basilicum,
salie, tijm, koriander en munt zijn
de basis voor de beroemde quiches,
salades, soepen, paté’s en niet te vergeten de (vegetarische) hoofdgerechten, zoete taarten en desserts. De
leveranciers zijn met zorg voor u geselecteerd en voldoen stuk voor stuk
aan het Westerkaatje-principe: echt
lekker en met ‘t hart geproduceerd

Als mens

Biologisch of bio-dynamisch

hangen
Ja hoor, de ballen ee
ern
er weer bij D. Tabb rstraat 81
aan de Benthuize

Door samen te werken met kleine
wijnhuizen in Italië en Spanje weet
Hans Bijvoets sinds 2003 mooie
kwaliteitswijnen te leveren waar
met passie en overgave aan wordt
gewerkt. Mede door hun inzet wordt
u verrast met verrukkelijke wijnen
met een eigen verhaal en een uitgesproken karakter. De meeste wijnen
op de kaart zijn dan ook biologisch
of bio-dynamisch geproduceerd.
Verder is ervoor gekozen om de
(Westerkaatje Noord-)huiswijn vanuit bag in box te schenken. Hierdoor
wordt er een essentiële bijdrage geleverd aan vermindering van transport en verpakking.

Hebt u problemen met uw pas, dan
kunt u – vooraf aan uw bestelling –
even overleggen met een van de medewerkers. Zij zullen met u naar een
passende oplossing zoeken.

Ping Ping, Only Pin
Het is weer kerstfeest bij Tabbernee. Alle kerstballen, kerststallen, kerstversiering en alle religieuze beelden zijn weer uitgepakt.
Wij hebben heel veel oude kerstballen vanaf € 1,50, maar ook hele leuke
nieuwe kerstballen al vanaf € 2,50. Uiteraard slaan we Sinterklaas niet
over en hebben daarvoor heel veel leuke cadeaus voor groot en klein in
de aanbieding. O.a. ouderwetse spelletjes, oude leesboekjes, houten speelgoed etc. etc.. Veel te veel om hier op te noemen. Kom daarom gerust eens
langs om met uw eigen ogen het gehele assortiment te bekijken.

Wij zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 12.00
en 17.00 uur. Ook zijn we 24 uur per dag te bekijken op de
website www.Tabbernee.nl.

Zelf gaat ze ook dingen opstarten.
Zo is ze niet alleen actief in de Pakistaanse studentenvereniging sv
Manzil (waarmee ze binnenkort
een bowlingtoernooi gaat organiseren), ook start ze samen met mede
buurtbewoner Rick van Hengel in
februari 2011 in de buurt het project
‘Kids Only’.

Met haar markante uitstraling met hoofddoek en bril is Khadija Abbou voor veel bewoners in en rond het Rottekwartier
bij tal van bewonersactiviteiten een heel vertrouwd gezicht.
Anderen komen haar op vrijdagavond en zaterdag tegen als
bedrijfsleidster bij Lara Mode aan de Zwart Janstraat. Door de
week studeert ze Bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit.

Traiteur & Trattoria geopend. Westerkaatje Noord is te vinden

Heerlijke middag of avond
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Het betalen met een PIN-pas is
steeds meer ingeburgerd geraakt.
Ook kleine bedragen kunnen tegenwoordig bij steeds meer zaken met
de pas afgerekend worden. Westerkaatje Noord trekt deze trend verder
door. Bij hen kunt u alleen met Pin
betalen. Zo kan er van verkeerd teruggeven geen sprake zijn en wordt
ook de transactietijd verkort. En niet
geheel onbelangrijk: veiligheid is
voor het personeel een belangrijke
bijkomstigheid.

Adres en openingstijden
Traiteur & Trattoria Westerkaatje
Noord is gevestigd aan de Benthuizerstraat 60d te Rotterdam, telefoonnummer (010) 466 65 56.
Op maandag en dinsdag is Westerkaatje Noord gesloten. De overige openingstijden zijn: woensdag,
donderdag en vrijdag van 14.00 tot
23.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot
23.00 uur en op zondag van 11.00
tot 20.30 uur.
Parkeren is mogelijk in de directe

omgeving (na 18.00 uur vrij parkeren) of in de parkeergarage onder de
Albert Heijn.

Heerlijke brunch een met krant
Het personeel is er erg trots op om u
binnenkort te mogen verwelkomen.
Naast de opening van woensdag tot
en met zondag, kunt u op zaterdag
en zondag ook terecht voor een heerlijke brunch met een krant.

Marlies Mersch van Westerkaatje en
Hans Bijvoets van Anfors proeven
de wijnen voor de wijnkaart

Het (moeten) opgroeien tussen
twee culturen heeft zij nooit als het
maken van keuzes gezien. Ze heeft
zich er inmiddels bij neergelegd dat
ze onder Nederlanders altijd als een
Marokkaanse zal worden gezien en
onder de Marokkanen als een Nederlanderse “So be it, ik probeer het
beste van beide culturen in mij op
te nemen” zegt Khadija zelfbewust.
Diezelfde zelfbewustheid maakt
haar tot een jonge vrouw, die welbespraakt en weldoordacht haar
woordje doet. Al tijdens haar middelbare schooltijd was ze uitgesproken in haar visie. Dit viel ook haar
leerkrachten op en ze werd, o.a.
na de dood van Pim Fortuyn, door
docenten voorgedragen om door
landelijke bladen te worden geïnterviewd. Daarbij ging het bijna
elke keer over haar geloofsbeleving.
Gaandeweg dit gesprek laat ze zich
met duidelijke opluchting ontvallen
dat ze nu eindelijk eens een keer
niet op haar geloof wordt aangesproken, maar op hoe zij zich als
mens ziet en ontwikkelt.

Kromme cirkel
Zij wilde wat doen met haar visie,
capaciteiten en mogelijkheden en
ging studeren. Ze was van jongs
af aan geïnteresseerd in beleid en

politiek. Ze ging eerst gezondheidswetenschappen studeren, maar dat
bleek geen succes te zijn. Na verloop van tijd stapte ze over naar de
richting Bestuurskunde.
Dit bleek op zich veel beter te bevallen, maar tijdens de vele werkbezoeken aan het maatschappelijk en
bestuurlijk veld viel de dagelijkse
praktijk van de politiek haar erg
tegen. Ze hoopte op rechtvaardigheid en eerlijkheid, maar die bleek
er niet te zijn. Het gaf haar een gevoel van machteloosheid, die ze in
de loop van de tijd leerde te accepteren.
Als voorbeeld van kromme wetgeving vertelt ze over haar ervaringen
met opvang CVD Havenzicht, waar
de bezoekers een toegangspasje
moeten hebben. Dat is te verkrijgen
door het in bezit hebben van een
Nederlands identiteitsbewijs. Deze
is echter alleen tegen betaling aan
te schaffen, waarvoor je eerst een
uitkering moet aanvragen. Daar
heb je echter weer eerst een identiteitsbewijs voor nodig, waarmee de
kromme cirkel rond is.

Tweede moeder
Nu ze diep teleurgesteld is in de
stroperigheid van de politiek, wil
zij veel liever sociaal werk doen wat
wel tot zichtbare resultaten leidt.
Zo’n 3 jaar geleden kwam zij in het
Rottekwartier in contact met Wil
van Vught, oerbewoonster van het
complex en – als dochter van een
maatschappelijk werker en een reclasseringswerkster – sociaal zeer
met haar buurt begaan: wie kent
haar niet?
De afgelopen jaren is Wil voor Khadija haar tweede moeder geworden.
Hun liefde en warmte voor elkaar
steken ze voor iedereen zichtbaar
niet onder stoelen of banken. Het
interview voor dit artikel vindt dan
ook bij Wil thuis plaats.

Resultaten
Smaakvol vertelt Wil hoe zij Khadija
begon mee te nemen naar bewonersactiviteiten. Van het een kwam
het ander: via de bewonerscommissie werd ze ook actief bij het Opzoomeren, werd lid van de klankbordgroep en ging meedoen voor
de Kindvriendelijke Wijk. Haar
unieke verschijning en inzet vallen
ook anderen op: Marije Braakman
van Com.Wonen, (de politiek en)
de deelgemeente Noord en Ed de
Meyer van opbouwwerkorganisatie
Sonor. Iedereen valt als een blok
voor haar.

Onherkenbaar
Hoezeer ze ook kan genieten van
het in beeld meehelpen, deelnemen
aan en organiseren van activiteiten,
soms zijn er situaties waarin ze ongezien meewerkt.
Met weinig minder dan een intens
gevoel van plezier, vertelt ze over
hoe ze onlangs bij Halloween voor
iedereen onherkenbaar was verkleed en geschminkt. Zelfs de man
van Wil en andere buurtbewoners
herkenden haar niet!!

Keuze
Na ruim twee uur nemen we afscheid: er viel veel te bespreken en
te genieten. Ook ik ben als een blok
voor de kleurrijke persoonlijkheid
van Khadija Abbou gevallen. Met
mensen als zij en Wil weet je dat
het met het Rottekwartier wel goed
zit.
Khadija voelt zich bij dergelijke
activiteiten dan ook als een vis in
het water. Ze vindt het heerlijk om
samen met de bewoners en andere

betrokkenen aan concrete oplossingen voor problemen te werken. Zo
ziet zij de resultaten, die zij in de
‘grote politiek’ zo mist.

Met dank aan Wil van Vught voor
de gastvrijheid

Als bewoner invloed
in Oude Noorden uitoefenen
Het Oude Noorden is een wijk
om trots op te zijn. Misschien
wilt u als (betrokken) bewoner
zelf op uw wijk en buurt invloed
uitoefenen? Dan is LOKAAL Rotterdam op zoek naar u!
De stichting LOKAAL Rotterdam
heeft als doel de relatie tussen de
inwoners van Rotterdam en hun
stadsbestuur te verbeteren en de afstand tussen Rotterdammers en de
gemeentepolitiek te verkleinen. Om
dit te bereiken, organiseert LOKAAL
cursussen, publieksdebatten en tal
van andere activiteiten.

Stem laten horen
Het Oude Noorden is een prachtige
wijk met inspirerende bewoners.
Maar komen deze bewoners wel
voldoende aan het woord? Nieuwe
ideeën en of projecten worden veelal
opgezet vanuit de overheid en organisaties, maar wilt u als bewoner
niet liever zelf veranderingen realiseren of invloed uitoefenen in uw
wijk? Binding in de buurt geeft u
als inwoner de kans uw stem te laten horen en u actief voor het Oude
Noorden in te zetten.
LOKAAL Rotterdam is daarom op
zoek naar Oude Noorden-bewoners,
die:
- Goede ideeën hebben en hun ei-

gen talenten willen inzetten om de
wijk nog beter te maken
- In samenwerking met medebewoners willen werken aan een
bijzonder project
- Openstaan voor kennismaking
met andere bewoners in de wijk

Interesse?
Bent u een betrokken bewoner en
heeft u interesse? De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 6
december. Tijdens deze bijeenkomst
gaan LOKAAL Rotterdam samen
met de aanwezigen brainstormen.
Er wordt daarbij gekeken wat voor
ideeën er onder de bewoners leven
en hoe elkaar enthousiast maken

om een mooi project te realiseren.
Jong of oud, op de voorgrond of juist
kat uit de boom kijkend: iedereen is
welkom.
De aanvang is om 18.30 uur aan de
3e Pijnackerstraat 6b in het pand
van Sonor (Stichting Onderneming
Opbouwwerk Rotterdam). Alvorens
met de brainstormsessie wordt begonnen, gaan de deelnemers eerst
aan tafel voor een gezamenlijk diner. Mocht u niet in staat zijn een
hapje mee te eten? Geen probleem,
u wordt dan verwacht om 19.30 uur.
U kunt zich aanmelden via mailadres froukje.jongsma@lokaal.org
of bellen met tel. (010) 443 30 62.
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De Twist Xperience,
een mix van ervaringen
Is kinderarbeid alleen iets van vroeger of ook van nu?
Zijn de hedendaagse loverboys vergelijkbaar met de
prostitutie uit vorige eeuwen? Het wereldberoemde verhaal ‘Oliver Twist’ van Charles Dickens is al talloze keren
gespeeld, op toneel, als musicalvorm en in films. Hoe
daar nu nog een verrassende draai aan te geven?

Maatschappelijke draai
Theatergroep Siberia toont zich origineel in haar aanpak door het verhaal van de wees Oliver – ontsnapt
uit het weeshuis, op zoek naar geborgenheid – te ‘vertalen’ naar het
jaar 2010, naar het leven in het
Oude Noorden en de Agniesebuurt
van nu. Zien we hetzelfde als toen
of toch anders? Kijk je alleen naar
een toneelvoorstelling of onderga je
daadwerkelijk een verassende mix
van ervaringen?
Met haar productie ‘Twist Xperience’ denkt Siberia niet zwart-wit als
theater, maar weet er ook een kleurrijke maatschappelijke draai aan te
geven. In december kunnen bewoners uit Rotterdam(-Noord) gedurende drie uur deze ‘Twist Xperience’ op verrassende wijze ondergaan.

De ‘Twist Xperience’
Rond het pand van Theatergroep Siberia aan de Banierstraat (Agniesebuurt) wordt een hele reeks van bijzondere ervaringen georganiseerd,
de ‘Twist Experience’.
De bezoekers worden op straat
eerst ontvangen door muzikanten.
Vervolgens komen ze in het hoofdkwartier van de vrekkige bendeleider Fagin. Hier leren de kids van
hem en de handige kruimeldief de
Hosselaar allerlei trucs, zoals hoe
je ongemerkt kunt zakkenrollen. In
een soort van workshop kunnen de
bezoekers met grote blokken hun
eigen buurt vormgeven.
Van daar gaat het naar de kinderarbeidfabriek van begrafenisondernemers meneer en mevrouw Zuurbier. Zij zal de kids vertellen hoe
goed kinderarbeid voor hen wel niet
is, hoe ze daarmee een zakcentje
kunnen verdienen.
Op het dak van het theater vertelt
en zingt Nancy, begeleid door een
muzikant, over haar ervaringen met
loverboys en prostitutie.
Erna is er een bezoek aan de grote
keuken, waar je je eigen gruwelsoep
kunt samenstellen.
Tot slot is er een vijf kwartier durende opvoering van het eigenlijke
toneelstuk Oliver Twist.

Hoe maakbaar is het lot?
Is Oliver een speelbal van het lot of
van zijn omgeving? De begrafenisondernemers Mr. & Mrs. Zuurbier,
de vrekkige bendeleider Fagin en de

handige kruimeldief de Hosselaar;
bijna iedereen die Oliver in zijn
zoektocht naar geborgenheid ontmoet, probeert hem te gebruiken
om er zelf beter van te worden. Ondanks alle tegenslagen, waar Oliver
mee te maken krijgt, is hij de enige
met wie het goed afloopt.
Hoe maakbaar is het lot? En als succes een keuze is, is armoede dat dan
ook?

Theatrale manier
Het negentiende-eeuwse verhaal
over de wees Oliver Twist, die ontsnapt uit het opvanghuis en terechtkomt in een gewetenloze wereld,
krijgt onder regie van artistiek leider Jolanda Spoel van Theatergroep
Siberia een hedendaags gezicht.
In deze voorstelling komen een aantal thema’s naar voren die aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen die zich anno 2010 afspelen in (o.a.) de Agniesebuurt. Een
mooie gelegenheid om samen met
de buurt rondom de voorstelling
iets spraakmakends te ontwikkelen.
In samenwerking met een aantal
welzijnsorganisaties uit Rotterdam
Noord, waaronder het opbouwwerk,
is daarop de ‘Twist Experience’ ontwikkeld en vorm gegeven.
Het verhaal van de wees Oliver
Twist vormt de leidraad voor een
theatrale tour door het Huis van
Siberia. Oliver Twist wordt voor
moeilijke keuzes gesteld. Keuzes
die niet alleen in de 19e eeuw een
belangrijke rol innemen, maar waar
wij tegenwoordig ook mee te maken krijgen. Thema’s als veiligheid,
geborgenheid en opgroeien worden
op een theatrale manier onder de
aandacht gebracht.

op de vuurpijl de internationale familievoorstelling Twist.

Op reis

Theatergroep Siberia

Een aantal onderdelen die zijn ontwikkeld voor de ‘Twist Xperience’
gaan mee op reis naar de verschillende theaters, die deze voorstelling hebben geprogrammeerd. Zo
wordt er tussen 9 december 2010
en 24 januari 2011 gespeeld in o.a.
het Theater Zuidplein, schouwburg
Kunstmin in Dordrecht, de Krakeling in Amsterdam, Cultuurcentrum Hasselt in België, Theater aan
het Spui in Den Haag en het Bijlmerparktheater in Amsterdam.
Op iedere plek zal de bezoeker een
totaalbeleving ervaren, met als klap

Theatergroep Siberia is het Rotterdamse jeugd en jongerengezelschap,
dat in 2009 is ontstaan uit de fusie
tussen de gezelschappen Rotjong,
Rotterdams Lef en Het Waterhuis. Onder de artistieke leiding van Jolanda
Spoel maakt Theatergroep Siberia
professionele voorstellingen voor
alle leeftijden en op alle locaties:
van schouwburg tot klaslokaal, van
Rotterdam tot Zuid-Afrika. De theatergroep vertelt de verhalen van de
grote stad: rauwe verhalen, echte
verhalen, mooie verhalen. Verhalen
van nu.

De ‘Twist Xperience’ is de internationale productie, die Theatergroep
Siberia in 2010 maakt met een cast
van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
acteurs. Hedendaags en swingend
muziektheater, dat een nieuw licht
werpt op leven en overleven in een
moderne wereldstad.

Origineel en interactief
De (Rotterdamse) bezoekers zijn in
december drie uur onder de pannen, krijgen een maaltijd en zien
een aangrijpende voorstelling die
in wezen van alle tijden is. Het stuk
spreekt zowel volwassenen als kinderen aan, het gaat over gedrag en
conflictoplossing. Je komt terecht
in diverse werelden, van de lover-

boys tot het eenzame meisje dat op
het dak bivakkeert. De ‘Twist Xperience’ is origineel en interactief.
In het december-nummer van de
Noorderzon meer aandacht voor de
speciale voorstellingen, die speciaal
voor buurtbewoners zullen worden
gespeeld. Zo is er voor Opzoomeraars
en bewoners van het Oude Noorden
en de Agniesebuurt een speciale gratis voorstelling op maandag 13 december om 17.00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven bij het
Steunpunt Opbouwwerk, telefoonnummer (010) 443 06 00 (vragen
naar Monique of Merlin).

