Intocht Sint onvergetelijk
De unieke aankomst van
Sinterklaas in het Rottekwartier op zondag 21 november was weinig meer
dan een belevenis.
Het publiek van honderden kinderen
en hun ouders, oma’s en opa’s zagen
de Sint en zijn vele Pieten over de
Rotte aan komen varen. Dit keer werd

de zeer geëerde gast uit Spanje door de
leden van de Crooswijkse roeivereniging letterlijk in de boot genomen. Het
bleek onvergetelijk.

siast trommelende brassband. Verder
waren er naast vele dansende, ook twee
acrobatische Pieten te zien.

Acrobatische Pieten

Op het binnenterrein van het Rottekwartier zongen de papa’s, de kinderen,
de moeders en zelfs de Pieten de goedheiligman toe. De huurdersvereniging
verwelkomde de Sint, hetgeen voor de
kinderen het sein bleek om acrobati-

Na het opstappen van de Sint op de
kade, wat de hoogbejaarde man gezien
zijn leeftijd nog opvallend goed afging,
vormde zich een ellenlange stoet. Deze
werd voorafgegaan door een enthou-

Wat wil je nog meer?!

sche toeren te vertonen. Daarbij bouwden zij ook riskante piramides. Sinterklaas keek vol ongeloof toe en toonde
zich een en al bewondering. De kinderen leerden verder ook trommelen,
werden passend geschminkt en kregen
snoepjes. Wat wil je nog meer?!

Zieken en senioren
Na het programma op het binnenterrein, vergaten Sinterklaas en zijn Pie-

ten ook de zieken en senioren niet, die
niet in staat waren geweest om naar
buiten te komen. Met heerlijke boterletters bij de hand werd er door de portieken gestruind en vele mensen heel
gelukkig gemaakt.
Veel te vroeg moest Sinterklaas al weer
verder, wat jammer voor iedereen.
Alle lof voor de inzet van zo’n dertigtal
buurtjongeren en vooral voor toporganisator Kevin van Hengel en zijn crew.
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Ouderenwerk Noord
“Ik werd opgebeld en ik weet
niet precies wat er allemaal
gezegd is. Later bleek dat ik
van telefoonaanbieder was
gewisseld. En dat wil ik helemaal niet, ik wil gewoon weer
terug.”
Bel me niet
Het Ouderenwerk Noord krijgt regelmatig mensen op het spreekuur
die zoiets is overkomen. Ze hebben
bijvoorbeeld “toestemming gegeven” voor het kopen van loten, of het
veranderen van energieleverancier.
Ook als u zich niet door telefonische verkopers laat ompraten, kunt
u die telefoontjes vervelend vinden.
Sinds enige tijd bestaat er hiertegen
een ‘bel me niet-register’. Bent u
daar aangemeld, dan mag u alleen
nog worden gebeld door instellingen waar u al klant bij bent. U kunt

zich bij het ‘bel me niet-register’
aanmelden via een website (www.
bel-me-niet.nl) of bellen met telefoonnummer 0900 – 6661000 (25
cent per minuut). U kunt ook een
brief sturen naar Stichting Infofilter, postbus 906, 1000 AX Amsterdam. In de brief moet zijn vermeld
uw naam, adres, woonplaats en
telefoonnummer(s).

Binnen 7 dagen vanaf
Bent u toch op een aanbieding ingegaan, dan kunt u daar vanaf door
binnen 7 dagen een (liefst aangetekende) brief te sturen. Wanneer u
niet bent voorgelicht over de koopvoorwaarden en de mogelijkheid
om binnen 7 dagen op te zeggen,
heeft u zelfs drie maanden de tijd.
Informatie hierover kunt u vinden
op de website www.consuwijzer.nl.
Geef daarbij als zoekopdracht: ‘wet
koop op afstand’. Komt u er zelf niet

uit, dan kunt u altijd het Ouderenwerk Noord bellen om te vragen bij
wie u voor hulp terecht kunt, tel.
(010) 244 82 40.

Sinterklaasfeest
in Mozaïek

Activiteitengids 55+
Het Ouderenwerk Noord brengt elk
jaar ook de Activiteitengids 55+ uit,
met veel nuttige informatie voor ouderen.
Deze gids is af te halen bij het Ouderenwerk aan het Eudokiaplein 33a,
maar ook op alle andere plaatsen
waar de gids is verspreid; zoals bij
huisartsen, de deelgemeente, apotheken en buurthuizen.
De informatie voor deze gids wordt
voor de zomervakantie verzameld.
Soms komen er activiteiten bij of
verdwijnen er juist. Zo is er bijvoorbeeld bij buurtcentrum de Waerschut aan de Waerschutstraat 11 iedere tweede zondag van de maand
het zondagmiddagconcert en iedere derde zondag van de maand
de wijklunch. Voor meer informatie
hierover kunt u met de Waerschut
bellen via telefoonnummer (010)
466 17 66.

Horecabeleid Noord tussentijds gewijzigd
Om meer leven in de straten te blazen, krijgen het Zwaanshals, de Zaagmolenkade en de Benthuizerstraat meer ruimte
voor horeca.
Het moet gaan om horeca met kwaliteit, die de buurt en het straatbeeld
verbeteren en de buurt geen overlast
bezorgen. Dat betekent geleidelijk
horeca uitbreiden, geen nachthoreca
maar accent op de dag en vroege
avond, een maximale sluitingstijd
van 23 uur en eisen aan de uitstraling
van de terrassen. Om de verruiming
van de horeca mogelijk te maken,
wordt het horecabeleid van Noord
aangepast.

Goed voor de ondernemers
Woensdagmiddag 1 december vond er een bijzonder Sinterklaasfeest plaats in Buurthuis Mozaïek. Het feest was een unieke samenwerking tussen de BSO’s van de Reddertjes en de Tijger en het kinderwerk van
Mozaïek. Een unieke samenwerking, vooral omdat de Reddertjes en deTijger
groepen zijn van verschillende kinderopvangorganisaties, die voor dit evenement de handen ineen sloegen. De grote groep kinderen ging enthousiast aan
de slag met pepernoten bakken, Pietengym, schminken en knutselen. Uiteraard maakten ook de Sint en Pieten hun opwachting, met leuke cadeautjes
voor ieder kind.
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Waar in de Zwaanshalsbuurt de belhuizen en leegstand lang het beeld
bepaalden, komt daar zichtbaar verandering in. Steeds meer nieuwe,
jonge ondernemers in food, fashion
en design vestigen zich in de opgeknapte panden.
Bij die nieuwe levendigheid past ook
horeca, vindt de deelgemeente. Plekken waar bezoekers een kop koffie

kunnen drinken en lekker kunnen
eten houdt hen langer in het winkelgebied en dat is goed voor de ondernemers.

Gewenste branchering
Op de Zaagmolenkade mogen het
komend jaar twee horecazaken bij
komen. In het Zwaanshals mogen
vergunningsvrije vestigingen zich
weer vestigen. Dat zijn bijvoorbeeld
bakkers met belegde broodjes in de
verkoop of taartenwinkels met een
proefhoekje. Overigens alleen als er
goede afspraken gemaakt zijn over de
gewenste branchering en uitstraling.

Welkome aanvulling
In de Benthuizerstraat–Bergweg mogen twee nieuwe horecazaken komen.
Hier staan een aantal winkelpanden
leeg en dat is niet goed voor de levendigheid. De lege panden worden
steeds minder gevuld door winkeliers,

Dubbele loyaliteit
Veranderingsgezind

Van Dialoog naar
ondernemerschap
Op vrijdag 5 en zaterdag 6
november vonden door heel
Rotterdam weer de jaarlijkse
Dag van de Dialoog plaats, zo
ook in het Jan van der Ploeghuis in het Oude Noorden. Opbouwwerker Ed de Meyer was
aan één van de tafels zowel
gespreksleider als deelnemer.
Onderstaand een impressie
van zijn ervaringen.

Belevenissenbedrijf

‘Melting pot’

Mooie dialoog

Ik zat in een bijzonder leuke en
gemixte Dialooggroep: twee Somalische vrouwen, twee Pakistaanse
dames, een Surinaamse, een Marokkaanse, vier Hollanders en een Belg.
Het centrale thema was dit jaar ‘uit
de kast komen’, waarbij je die kast
niet al te letterlijk moest opvatten.
Ieders oude kast was zijn land van
herkomst (met zijn fantasieën over
Europa) of de opleiding met zijn
kansen. De nieuwe kast was heel
wat ruimer: je kon het omschrijven
als de nieuwe Nederlandse cultuur,
een ‘melting pot’. Opvallend was het
grote verlangen naar eenheid, naar
contact en warmte.

Veel mensen waren echt nieuwsgierig. Het was ontwapend om te
zien en te horen hoe bij reizen door
Afrika, Indonesië of Suriname oplossingen werden gevonden die erg
on-Nederlands maar wel heel efficiënt waren:
de nozems op de scooters in Djakarta die je naar de stad brengen,
het jongetje in de jungle wiens opa
in 10 minuten de band van je brommer repareert of die jongelui die je
vragen of je beroofd wil worden?
Antwoord: “Helemaal niet”, reactie:
“Sorry!”
Toch wel een heel mooie dialoog …

Bij iedereen bloeide de ondernemersgedachte, dat waren de dromen. De enen willen een kinderboerderij beginnen, de anderen een
eigen bedrijf starten. Een opticienzaak bijvoorbeeld in een warm land
of een belevenissenbedrijf, dat in
zee gaat met belangrijke concerns
of gewoon met trouwlustigen die
iets spannends of origineels willen.

Uit onderzoek van dr. Trees Pels
van de Universiteit van Amsterdam
blijkt dat er een toenemende intolerantie is voor cultuurverschillen.
Toch blijkt het patroon van dubbele
loyaliteit (loyaal aan het land van
verblijf én aan het land van herkomst) het meest gunstig voor de
ontwikkeling.
De jonge Marokkaanse ouders gaan
de vrije tijd van hun kinderen meer
invullen met educatieve vaardigheden en tonen zich meer zelfbewust
in het contact met de school.
Moeders zijn vaak meer veranderingsgezind dan vaders en dochters
meer dan zonen. Stagnatie is vooral
te verwachten in de gezinnen met
een importbruid.

De leeftijdgenoten
Andere opvoedingsinvloeden dan
die van de ouders – zoals inkomen,
woonomgeving en opleiding – spelen een belangrijker rol bij ontsporing en psychische problematiek,
dan de culturele achtergrond.
De sociale ontwikkeling van kinderen krijgt in het onderwijs te weinig
aandacht.
In hoogrisicobuurten is een hoge
mate van steun van leeftijdgenoten
ongunstig voor de ontwikkeling.

De buurt als brug
De buurt heeft een grote betekenis
in het creëren van een positief opvoedingsmilieu, vooral als buurtgenoten gezamenlijk gedragsnormen
bepalen en zorgen voor informele
sociale controle en steun.

Zowel ‘bonding’ als ‘bridging’ is belangrijk: binding met de familie en
goede contacten tussen de gemeenschappen, banden met het oude en
het nieuwe.
Nederlanders van Marokkaanse
afkomst nemen in rap tempo de
Nederlandse opvoedingsconventies
over, desondanks neemt de polarisatie rondom de islam als de ‘negatieve ander’ niet af.
Dit kan leiden tot ressentiment en
woede of depressie.

Vertrouwen
Wilders-aanhangers en radicale
moslims steunen niet op de rede,

op het verstand, maar zoeken houvast in het verleden, in een ‘verbeelde gemeenschap’. De grote
uitdaging voor de komende jaren
is het scheppen van een nieuw vertrouwen.
Door het gebrek aan vertrouwen
worden kinderen nu feitelijk nogal
op zichzelf teruggeworpen.
Belangrijk zijn: naar de ander luisteren, gemeenschappelijke belangen zien, rechten respecteren, medeverantwoordelijk maken voor de
woonomgeving.
Vertrouwen in anderen is een noodzakelijke opvoedersdeugd, willen
we kinderen vertrouwen leren.

maar eerder door zakelijke dienstverleners. Het winkelgebied concentreert
zich dus steeds meer in de Zwart Janstraat, de Noordmolendwarsstraat en
de Zwaanshalsbuurt. Voor zakelijke
dienstverleners is een lunchzaak in de
buurt een welkome aanvulling.

Geëvalueerd
Het gaat om een periode tot eind
2011 en bovendien om een stapsgewijze aanpak. Afhankelijk van hoe
deze wijziging in de praktijk uitpakt (overlast, behoefte bewoners,
animo bij ondernemers) bekijkt de

deelgemeente Noord of te zijner
tijd meer horeca ondernemers worden toegelaten. Eind 2011 wordt het
gehele horecabeleid van de deelgemeente Noord geëvalueerd.

Feestmaanden rondom
het Zwaanshals
In de feestmaanden is er rondom het Zwaanshals van alles te
beleven.

hoeveel ze zelf kunnen bijdragen.
Het amendement werd vervolgens
raadsbreed ondersteund.
De acties van het Volkstheater op de
trappen van het stadhuis in de dagen
voor de raadsbegroting – onder de
leus “Alleen wie ‘em niet kent bezuinigt op die tent!” – hebben zo dus
toch hun vruchten afgeworpen.

Na de eerdere feestweekenden op 27
en 28 november, worden op zaterdag
18 en zondag 19 december de straten
rondom het Zwaanshals opnieuw
omgetoverd tot een feestelijk gebied
met allerlei activiteiten. Bezoekers
kunnen op deze dagen tijdens het
shoppen voor de feestdagen genieten
van muziek, lekker eten, straattheater, speciale acties en nog veel meer.
Eerder konden de kinderen op zaterdag 27 november een kijkje nemen
in het compleet ingerichte Huis van
Sinterklaas. Op zondag 19 december
zal het Noordplein bezet zijn door de
Christmas Food Market, met allerlei heerlijkheden voor een culinaire
kerst.

Vertrouwd gezicht

Evenementenkalender

De felicitaties vanuit het opbouwwerk voor de Agniesebuurt en het
Oude Noorden voor dit succes van
het Rotterdams Volkstheater. Al
sinds 1986 brengt dit Volkstheater
cultuur en theater naar de wijken.
Deze kleine buurtfestivals zijn sindsdien niet meer uit het straatbeeld van
de stad weg te denken. Zo zijn de
rood-wit gestreepte tenten ook voor
veel van onze bewoners een heel vertrouwd gezicht geworden.
Voor meer informatie kan men terecht op de site www.volkstheater.nl.

Alle evenementen en activiteiten zijn
terug te vinden in de evenementenkalender die elke twee maanden uitkomt. Deze is te vinden op diverse
hotspots in Rotterdam (denk aan
cafés, winkels en restaurants). De kalender wordt tweejaarlijks aangevuld
met een minimagazine, deze staat
vol met verhalen over nieuwe winkels, shoppingtips en meer.
Op de site www.rondomhetzwaanshals.nl staat een compleet overzicht
van alle leuke winkels en restaurants.
Ook is hier de uitgebreide versie van
de evenementenkalender te vinden
met alle informatie.

Raadsbrede steun van
gemeenteraad
Het vertrouwde beeld van
rood-wit gestreepte tenten
verdwijnt niet uit de Rotterdamse wijken. Het Rotterdams
Volkstheater is door een amendement op de gemeentebegroting 2011 behoed van de
ondergang.
Raad gaat om
De gemeenteraad ging niet mee met
de begroting van het College van
Burgemeester en Wethouders, waarbij het Rotterdams Volkstheater in
2011 flink op hun subsidie zou worden gekort. Het was van het College
daarbij de bedoeling, dat het theater
uiteindelijk helemaal geen subsidie
meer zou ontvangen.
In de raad werd het amendement
‘Volkstheater’ ingediend, waarin
staat dat er nog wel bezuinigd wordt
op het Rotterdamse initiatief, maar
minder en minder snel. Het theater
moet de kans krijgen om iets commerciëler te worden. Daarnaast moeten de deelgemeentes gaan bekijken

Het Huis van Sinterklaas
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Pleinen van ontmoeting

en talent
Voetbaldorpen en beachparty

De rond de Kloosterbuurt en de Erasmusbuurt gevormde

Het Voetbaldorp van Woonstad Rotterdam
zorgde op het Johan Idaplein voor een reusachtig opblaasveld waarop de kemphanen een
plek kregen. De kids konden schieten op gaten, stropdasschieten en digitaal hun favoriete
WK-elftal uitkiezen met een positie voor hen-

allianties van welzijn, de dienst Sport en Recreatie en basisscholen organiseerden het afgelopen jaar op de pleinen
tal van activiteiten. De bedoeling was de sfeer te verande-
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leeggekiept. Ze vormden de mulle ondergrond voor tal van beachsporten, waar enthousiast aan werd deelgenomen.

Kinderuitmarkt en Opvoedmarkt
“Laat je zien in 2010” was het thema van de
Kinderuitmarkt, die op 15 september voor de

ren en in te zetten op de ontwikkeling van kindertalent.
In de meeste gevallen was opbouwwerkorganisatie SONOR
de trekker.

Koplopers in de Tour de France
Icecarving stimuleerde met het bewerken van
blokken (smeltend) ijs het beeldend talent van
de kinderen. Stagiaires van het Grafisch Lyceum zetten aan tot creativiteit door het maken
en versieren van lederen tasjes en sieraden.
In de Gametent werd een beroep op de behendigheid gedaan. Je kon digitaal met kroonprins Willem Alexander mee skiën in Oostenrijk. Hier waren de VWO-stagiaires van Wolfert van Borselen actief.

poëtisch theaterstuk met een drakenei en een
vliegende dwerg.

Stoere meiden en special guests
Op het Pijnackerplein gingen de Jonge Honden aan de gang met Dance en Art. Deelraadsvoorzitter Harlow Brammerloo feliciteerde
een groep van een tiental meiden, die zorgden
voor de programmering, publiciteit en meidentent (een combi van beauty en styling). Op
het podium klommen de beste schoolbands,

Modeshow: moeders aan zet
Jonge Honden scoren
hadden regelmatig met het succesvolle Symfonia gerepeteerd. Burgemeester Aboutaleb
verrichte de opening en feliciteerde het voltallige organiserend bewonerscomité.
Daags tevoren werd het podium ingenomen
door de Jonge Honden, in samenwerking met
de Popacademie van Zadkine. Op het Poppodium op de Rotte werd heel diverse jongerenmuziek ten gehore gebracht, de jongeren zelf
presenteerden op ongedwongen manier. Vanaf de middaguren zorgden Tivolita (het kleine
mobiele educatieve pretpark) en de Meidentent voor de nodige aanloop. De kruisbestuiving met de gelijktijdige kunstborrel in Rotabs
Style Center, het ‘Warenhuis voor Toegepaste
kunsten’ aan de Zaagmolenkade, lukte maar

De opening werd verricht door Hugo Bongers,
secretaris van de Raad van Kunst en Cultuur.
Hij schetste de Route du Nord als het meest
vernieuwende kunstgebeuren in de stad.
Opbouwwerker Ed de Meyer gaf een impressie van het jeugdig elan. Hij verwelkomde de
mix tussen jong en erkend talent. Ook wees
hij op de Buurtgarderobe, een unieke kruising
tussen fotografie en kunstproject, waarbij bewoners werden geportretteerd met hun favoriete kledingstuk en hierbij een (hun) verhaal
vertelden. Ed complimenteerde kunstenaar
Joao met het ontwapende plak- en knipwerk
van diverse buurthuiskids, waaruit koppen
met een bijzondere expressie resulteerden.
Kunstzinnige mossen op muren, fors geschil-

Hele vrachtwagens met zand werden op het schoolplein leeggekiept
ten dele. Ook nu waren de breakdancers spectaculair en ontlokten ze de nodige gilletjes bij
het meidenpubliek. De jeugd was moeilijk te
stoppen, zodat het programma wat uitliep. En
ja, het was geen Brahms …

Inspraakcircus overdonderend

Acrobaten uit Kenia

De oud profvoetballers Edgar Davids en Andwelé Slory verschenen op het straatvoetbaltoernooi, dat werd getrokken door de dienst
Sport en Recreatie. De competitie was spannend. Het podiumprogramma werd bevolkt
door jonge rappers en breakdancers uit Noord.
De (Nationale) Straatspeeldag bracht de stoere
Bomba Brothers op hun motoren, de grote
truck was van de Tour de France. Digitaal kon
je met de renners de Erasmusbrug over fietsen, in het peloton of met de kopgroep. Met
een regen van gele petjes kwam het tourgevoel
echt goed los.

Poëzie op een groene heuvel
De Inspraaktent bracht de conceptplannen
van het nieuwe Johan Idaplein en het schoolplein van Combinatie ’70 voor het laatst onder
de aandacht. De plannen kwamen tot stand in
hechte samenwerking met de leerlingenraad,
de ouderkamers en gemotiveerde jongeren.
De kids konden ze nog aanscherpen door de
invulling van speeltuigen, waarbij ze kozen
voor het avontuurlijke. Een sneltekenaar legde
het hele (democratische) proces vast.
In de avonduren konden de jongeren en volwassenen hun zegje doen. Prioriteit voor iedereen was het groen en men beloofde inzet
bij het beheer van deze toch meer kwetsbare
optie. Het geheel werd afgesloten met een

derde jazz-zangeressen, stoere negerinnen,
pijnlijk nauwkeurig gepenseelde middenklassers, nylons met tattoo’s en kunstverkopers,
het was een wereld van indrukken. Jonge kunstenaars zijn de hoop van Noord was de finale
indruk.

Gevoelige Kinderuitmarkt
waarbij opvielen de poëtische Dikke Vandalen
en het speelse Equality, de Suriband uit buurthuis het Lispunt.
Zomermuziek op de Rotte was nog nooit zo
druk geweest. Special guests waren een sopraan van het Pijnackerplein en een 17-jarige
violiste, een natuurtalent uit Noord. Beiden

Vernieuwend buurtgebeuren
Het absolute hoogtepunt bleek de Route du
Nord, met dit jaar wel 50 deelnemende jonge
kunstenaars in tal van pandjes. Je kon hen op
alternatieve wijze heel gemakkelijk bereiken
met tuks tuks, een soort van kleine bijzondere
taxi’s.

De Streetchallenge op het Johan Idaplein
bracht de jonge sprinters in stelling, de top of
the bill mocht naar de finale in Zaandam. De
workshops drummen, djembé en zumba waren een groot succes.
Het braakliggende terrein bij de Wolstraat
werd in samenwerking met dagopvang Van
Speijk aan de Heer Vrankestraat ingericht en
van plantenbakken, bankjes en schilderijen
voorzien. De opening met de Tentband en Circus Klomp was spetterend, het was een ontmoetingsfeest. Woningbouwcorporatie Com.
Wonen was ontroerd door de circuskids, die
echt hun best deden.
Tools for Talent kwam met acrobaten uit Kenia. Ze leerden de kids jongleren, koorddansen, hoepelspringen en hoge piramides bouwen. Ze vertelden over hun woonbuurt en hoe
ze zich ontworstelden aan criminaliteit door
hun talent te ontwikkelen. Met de acrobaten
trok ook de Compagnie of Ballls op. Een danseresje uit een doosje danst op een enorme
bal. Een reus met grote handen beschermt en
streelt haar, op de achtergrond Latijns-Amerikaanse muziek. Kan het poëtischer? De voltallige school keek een half uur lang ademloos
toe. “Ja, er is wel wat veranderd”, constateerde
de locatiedirecteur.

WK voetbaldorp booming
zelf. Er kwam een heuse quiz voor de slimmeriken. Met leren voetballen en medailles
bekroond, gingen ze naar huis. Het voltallige
wijkteam van Woonstad was aanwezig en promootte de Leefbaarheidsgroepen.
In de (warme) zomervakantie organiseerde
Stichting Buurtwerk Alexander een beachparty met podiumprogramma. Hele vrachtwagens met zand werden op het schoolplein

Oase voor sprankelend
kindertalent
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 Kloosterbuurt
leeft!

ces. Ook het Vrouwenfeest van 20 november
moet niet worden vergeten, “het was gezellig
dames!”

De afgelopen maanden hebben Hakima Erradouani, Esther Brix en Veerle de Meijer
van het Mensen Maken de Stad (MMdS)team kennis mogen maken met de Kloosterbuurt. De drie meiden zijn de straten
ingetrokken, waarbij de bewoners hen gastvrij hebben ontvangen. Vanaf maart zijn
vele bewoners geïnterviewd over de buurt
en de contacten in de wijk. Uit deze interviews zijn de straatafspraken gedestilleerd.

Tot binnenkort
Uiteraard is de Kloosterbuurt nog niet van
de drie opbouwwerkdames af, tot december
zijn zij met hun drieën in de wijk te vinden.
Hakima gaat volgend jaar door met MMdS.
Zij willen iedereen bedanken voor hun inzet.
Houd hun nieuwsbrieven in de gaten en tot
binnenkort!

Lange lijst
In deze kinderrijke buurt staat voornamelijk
de afspraak centraal “Wij letten op onze kinderen als ze buitenspelen”. Ook de afspraak
om alles schoon en opgefleurd te houden
heeft een prioriteit.
De drie meiden denken met een glimlach
terug aan de Bloemetjesacties, waarvan het
resultaat nog altijd te zien is. Er zijn allerlei leuke activiteiten georganiseerd, waarbij
ook zelf door de bewoners werd meegedacht
en -gedaan. De lijst ‘leuke’ bewoners is een
lange lijst geworden! De kinderen uit de
wijk zullen zich nog de clown, ‘Waterpret’
en ‘Halloween’ herinneren.
De Veegactie (waarbij ook de poepzuiger
voorbij is gekomen), de Wereldkeuken (met
fantastische muziek en dat lekkere eten) en
de Iftar maaltijd waren ook allemaal een suc-

MMdS
in Agniesebuurt
Bruisend
Het Mensen Maken de Stad (MMdS)-project
in de Agniesebuurt was succesvol. Fleuropacties, straatdialogen, de Dag van de Dialoog, de
Straatspeeldag, samen mozaïeken maken en
dansen: het bruiste van de activiteiten. Er zijn
duidelijke gangmakers die met beperkte ondersteuning verder kunnen.
Vrouwennetwerk
In de Vijverhofstraat zijn ouderen actief die
contacten onderhouden met zieken en eenzamen. Met het oog op overlastbeperking hebben ze goed contact met ondernemers. Ze
wisten door de onthulling van een echt ‘Agniesebord’ hun buurt te promoten.

de jaren ’30, met het accent op circus. De tegelijk op het Noordplein gehouden Opvoedmarkt was eigenlijk de derde editie. Het initiatief lag bij trekker Latifa Montassirm, zij
vindt opvoeden essentieel voor onze samenleving. In het verlengde van de opvoedmarkt
heeft de Stichting Noord Plus samen met opbouwwerkorganisatie Sonor het Oranjefonds
heeft aangeschreven voor de financiering van
een activeringsprogramma. Mannen worden
hierdoor betrokken bij de woonomgeving, de
kinderactiviteiten, onthaal en sociale controle.

Parels waren het afgelopen jaar
• Internationale Kinderspeeldag in speeltuin het Noorden, getrokken door het Project
‘Tweede Thuis’. Het was werkelijk een oase
voor sprankelend kindertalent.

In dezelfde straat ontpopte zich ook een nieuwe gangmaakster, die een heel vrouwennetwerk opzette met creamiddagen, Opzoomeren, Suikerfeest en kerstactiviteiten. Ze stelt
ook opvoeding, taal, participatie en huiselijk
geweld aan de orde.
Sociaal ondernemen
In de Agniesestraat wil het gangmakersgroepje verantwoordelijkheid nemen voor de kids
op straat. Er is ook een sociaal ondernemer,
die met bewoners en scholen de nutstuinen in
een grote recreatieve moestuin wil omtoveren.
Groen
De bewoners in de Agniesebuurt zijn door het
MMdS-project duidelijk geactiveerd. Ze signaleren weinig ruimte op straat, weinig groen,
dominanten groepen op de pleinen en opvoedingsproblematiek.
In de Teilingerstraat boekten bewoners al enig
groenresultaat met schitterende geveltuinen.
De toekomst gaat ons verrassen!

Erasmusbuurt
op stelten
In de Erasmusbuurt en het Rottekwartier zijn
bewoners, woningbouwcorporatie Com.Wonen en basisschool De Klimop volop bezig
met de ontwikkeling van de Kindvriendelijke
Wijk. Het hele jaar worden allerlei activiteiten

• De Fancy Fair op het Snellemanplein met
creativiteit en sport, in samenwerking met de
Prinses Julianaschool.
• De ‘mooie Pinksterdag’, een unieke creatie van de buurtvereniging Hofdijk met stier,
luchtkussens, antiek- en kledingmarkt, plaatselijke artiesten, workshops en een heerlijke
barbecue.
• De kleurrijke Keti Koti-viering op het
Pijnackerplein over de afschaffing van de slavernij, met muziek die je hart doet opspringen en je de dansvloer opsleurt. Het was er
allemaal: poppenkast, palmwijn, bloedworst,
kip en bakeljao. Maar vooral die sterke, zelfbewuste vrouwen. Het Oude Noorden is uniek.
• De Kinderuitmarkt en Opvoedmarkt op
het Noordplein, Jong en Oud ontmoeten elkaar op een inspirerende wijze!

voor en door de buurt georganiseerd. Daarbij zijn locaties om elkaar te ontmoeten van
groot belang. Het terrein aan de Erasmusstraat 4-6-8 is nu tijdelijk ingericht voor
jongeren. Het pand Noordplein 12 wordt al
vaak gebruikt door buurtbewoners voor allerlei activiteiten. Het is tijd om deze plekken feestelijk te openen!! Dit gebeurt op 16
december om 16.00 uur in Noordplein 12.
Tegelijk kunt u kijken naar de ontwerpen
die de kinderen hebben gemaakt voor de
Kindvriendelijke Route.
U bent van harte uitgenodigd.

Een paradijs in
Albert Heyn-flat
Kunstenaar Helmut Montassir beschilderde de grote plantenbakken en schalen op
het plat van het Albert Heyn-complex in de
Vinkenlust.
In nauw overleg met de bewoners werd gekozen voor Oosterse figuren en het warme
Marakech-bruin. Geïnspireerd door Chinese kleurkunstenaars wordt gedroomd van
het aanbrengen van ledverlichting op het
plaatselijke palmboomvormig artoyert. De
initiatiefnemers zullen onder de bewoners
een enquête houden. Betrokken buurtbewoner Cor Clinge zorgt dagelijks voor het
kleine paradijs in de AH-flat.
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Veel mensen hebben een hobby en/of verzamelen graag
spullen. Debbie Tabbernee verzamelt echter vooral verzamelingen. In haar winkel ‘D. Tabbernee, In- & Verkoop
Curiosa’ in een dubbelpand aan de Benthuizerstraat 81
+ 83 kijkt de bezoeker de ogen uit, zoveel oude spullen
heeft zij verzameld! Wat heeft dat dan met een modern
medium als internet te maken?

Handels en verzamelgeest
Debbie Tabbernee is een echte
(Noordse) Hooglander, ze werd in
1966 in het Oude Noorden geboren
in de Hooglandstraat. Ze groeide
op in de wijk, kende er alles en iedereen. Op zesjarige leeftijd begon
ze met haar verzamelwoede, toen
haar vader van zijn werk een doosje
schelpen meenam: “Die kreeg je
toen bij een spaaractie bij het tanken
van benzine. Ik vond het prachtig en

BSO Eigenwijs
Onze eerste editie in een echte krant. Hierin komen de belevenissen van de twee
bso’s te lezen. Veel leesplezier!
BSO Floddertje-Thema Sinterklaas
Hij is weer in het land….. Sinterklaas!! Wij zijn nu daarom ook bezig met het thema Sinterklaas. Wij gaan
allemaal leuke activiteiten doen zoals: kruidnoten
bakken, je eigen schoen knutselen en zetten, pietendiploma halen en natuurlijk op 3 December
een leuk Sinterklaasfeest vieren!!!

pervlak kon ze haar verzamelingen
aardig kwijt.
Erna moest ze door wateroverlast
noodgedwongen van locatie veranderen, om medio december 1995
door te groeien naar de Benthuizerstraat 81, waar ze haar vloeroppervlak kon uitbreiden tot 120 m_. Zo’n
zeven jaar later kwam de aanpalende
ruimte vrij, waarna ze in goed overleg met haar huisbaas beide panden
kon samenvoegen. Vanaf 1 maart

Debbie Tabbernee verzamelt verzamelingen
ging erna fossielen verzamelen, voor
mij een logische stap. Vervolgens
ging ik verder met suikerzakjes. Van
het een kwam het ander en mijn
kinderkamer werd steeds voller! “,
zo herinnert zich Debbie.
En maakten haar ouders hiertegen
bezwaar? Niet bepaald, eerder werd
ze aangemoedigd. “Ik zei gewoon:
dit is mijn kamer! Ook zit het in
mijn genen, bij zowel de familie van
mijn vaderskant als ook van mijn
moederskant zit de handels- en verzamelgeest er goed in.”

Vloeroppervlak
Kleine Debbie werd grote Debbie en
niet alleen werd ze zelf groter, ook
haar verzamelingen bleven toenemen. De verkering diende zich aan
en ze ging met haar vriend, inmiddels haar man, samenwonen. Nu
hadden Pa en Ma toch wel zoiets van
“Wordt die kamer nog eens leeggeruimd?”
Debbie werd door haar familie gewezen op het bestaan van rommelmarkten, dat bleek voor haar een
waar walhalla. Ze kreeg echter al
snel genoeg van het steeds moeten
in- en uitpakken en besloot uit te
gaan kijken naar een eigen onderkomen. In 1989 vond ze in de 1e
Pijnackerstraat op nummer 19 de
ruimte die ze zocht. Na de nodige
opknapwerkzaamheden opende ze
op 2 februari 1990 haar eerste bedrijfsruimte, met 40 m_ vloerop-

2003 had ze zo niet minder dan 175
m_ vloeroppervlak tot haar beschikking. Het werk in en rond de winkel
eiste steeds meer van haar. Daarom
zag ze zich in december 2006 genoodzaakt om na 20 jaar haar baan
als doktersassistente op te zeggen.

Internet
Haar man bleek een talent op computergebied en in de vroege jaren
van de opkomst van het internet waren zij als één van de eersten actief
om hun oude waren op het internet

slechte ervaringen mee en weten nu
dat zij bij Tabbernee in vertrouwde
en betrouwbare handen zijn. De vele
reacties op het prikbord met bedankjes e.d. spreken in dat opzicht boekdelen. De geboden service blijkt volgens velen heel erg aan te spreken,
tot ieders plezier worden de reacties
vaak in hun oorspronkelijke spelling
geplaatst!

Assortiment
Via de site wordt de internetbezoeker
uitgenodigd om ook daadwerkelijk

Keuls en Maastrichts aardewerk.
Verder kan men er terecht voor klein
meubilair. Natuurlijk heeft Debbie
ook klokken, lampen, schilderijen,
snuisterijen en verzamelobjecten in
de aanbieding.

Bijzondere items
Debbie Tabbernee wijst op 2 bijzondere items, die ze graag koestert: de
serie ‘nostalgische Reclameborden
van toen’ en de religieuze hoek. “Bij
de emaille blikken gaat het bijvoorbeeld om moderne reproducties van

Alle zaken worden overzichtelijk gepresenteerd,
het is er bijzonder gemakkelijk zoeken

aan te bieden. “We wilden allebei
graag met onze tijd meegaan.” Een
en ander leidde in de loop der jaren tot een schitterende site, www.
tabbernee.nl, waaraan overduidelijk
veel aandacht, zorg en liefde wordt
besteed. Alle zaken worden overzichtelijk gepresenteerd, het is er
bijzonder gemakkelijk zoeken.
De klant weet via deze elektronische
weg prima zijn gewenste artikel te
vinden. Hadden Debbie en haar
man in het begin nog wat last van
vergelijkbare sites als marktplaats.
nl, veel klanten kregen daar bar
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de winkel aan de Benthuizerstraat
81+83 te bekijken. Wie daar gevolg
aangeeft en zelf haar (dubbel)winkel
binnenstapt, komt ogen te kort!
Debbie’s assortiment is in de loop
van alle jaren dan ook fors toegenomen en omvat van aardewerk en
antiquiteiten tot boeken en curiosa.
Er is een ruime sortering emaille,
waaronder broodtrommels, emmers, petroleumstellen, vergieten
en zeepbakjes. Naast glaswerk zijn
er ook (keuken)spulletjes uit Oma’stijd, met bijvoorbeeld boerenbont,
koffiemolens, puddingvormen en

de oorspronkelijke afbeeldingen van
De Gruijter, Droste, Van Houten,
Van Melle en Verkade.“ Stuk voor
stuk blijken het prachtige staaltjes
van schoonheid.
“In mijn religieuze hoek treft men
oude én nieuwe zaken. Zo zijn er
naast de bekende Boeddha’s, Chanoka’s, Christus beelden en Maria
beelden, ook kandelaars, kruizen,
menora’s prentjes, rozenkranzen en
wijwaterbakjes”, aldus de gedreven
en gelovige verzamelaarster.

“Trek gerust wat extra tijd uit”
Debbie over haar publiek: “Mijn publiek is bepaald breed te noemen:
veel bezoekers komen niet alleen uit
de wijk, maar ook ver daarbuiten. De
mond op mond-reclame doet daarbij
gelukkig goed zijn werk.”
Ook onder vakgenoten heeft zij een
goede naam, in vakbladen wordt zij
altijd zeer positief vermeld. Onder
het kopje ‘Recensies’ zijn op haar
site daarvan mooie voorbeelden te
vinden. Zo stelt één van de bladen:
“Geachte medeverzamelaar, de redactie wil u bij deze ernstig waarschuwen voor deze zaak. Niet alleen
loopt u het risico dat u vol beladen
doch volledig platzak weer buiten
komt, groot is zelfs de kans dat u
onwillekeurig gaat kwijlen bij zoveel
moois.” Of een ander: “Als u hier als
verzamelaar de eerste keer binnenstapt, weet u meteen hoe Aladin zich
voelde toen hij de grot van Ali Baba
betrad.” En: “De eigenaresse helpt u
graag verder als u met een specifieke
vraag loopt. Trek gerust wat extra tijd
uit voor deze zaak, u zult het nodig
hebben.”

Twintig
Met groot plezier vertelt Debbie over
haar recente kerstballen-actie. “Elk
jaar hang ik de mooiste kerstballen
in de etalage, vooral ’s avonds is dat
een fantastisch kleurrijk gezicht.
Voor de straatbewoners en het langslopende publiek een waar feest om
naar te kijken. Mijn klanten vragen
vaak al vroeg in het jaar of ik weer
met mijn ballen kom?”
Tot slot wijst Debbie Tabbernee op
de viering het afgelopen jaar van het
twintigjarig bestaan van haar zaak,
voor een particuliere onderneemster zoals zij een enorme prestatie.
Zij deed dit door gedurende twintig
dagen bij besteding van meer dan
twintig euro twintig procent korting te geven. Het bleek voor zowel
de klanten als voor Debbie een heel
leuk succes. En die komende 20 jaar
moet voor oer-Hooglander Debbie
Tabbernee toch geen probleem zijn?!

Lieve Sint,
Je bent zo’n lieve Sinterklaas.
Maar de Zwarte Pieten zijn erg lief.
Wij hebben een Zwarte Piet
in onze schoonmaak kast zitten.
Dat vinden we leuk maar ook wel spannend.
We vinden jullie zo lief omdat jullie snoepjes
en cadeautjes geven. Je bent zo lief Zwarte Piet.
Bedankt voor alle snoepjes.

Verlanglijstje
Hallo ik ben l’or ik ben 8 jaar oud!
Ik vind het leuk op de bso en
gezellig, maar jammer dat ik
eind December weg moet.
Het thema Sinterklaas is
eigenlijk wel leuk en de
juffen vind ik heel erg
lief en er zijn ook lieve
kinderen.
Mijn verlanglijstje voor
sinterklaas:
Pop, Make up, DS spel,
Zwartepieten kleren,
Sinterklaas kleren en
Sieraden doos

Groetjes
Joel Tugay
en Jenascia

Gemake-uped
Ik heb haar gemake-uped.
En ik heb de haren van de juf
gedaan. Op de bso hebben we
een meisjes tafel, hier hebben we
verschillende soorten make-up, sieraden luchtjes en cremetjes. Op de
foto kun je zien dat ik mascara bij
juf op doen. Soms tekenen we Fatima en Joyce poppetjes en die gaan
we dan opmaken. Bij de ogen doen
we dan oogschaduw. En op de lippen doen we lippenstift en op haar
ogen doen we mascara en
we doen haar haaren.

Magneet race
Op woensdag 24 november
2010 hebben we een magneet
race gehouden. O wacht ik heb
me nog niet voor gesteld niet
echt netjes laat ik beginnen nou
hoi ik ben Naigel. O bijna vergeten
de bedenker van deze race is Edith.

En dan...
een realistische kerst

Ouders van school de Fontein organiseren
zelf een heuse kerstmarkt en volgen talentworkshops. Vijf gemixte kindergroepen luisteren naar verhalen van de herder, de wijze, Maria, Jozelf en de engel.
Echte reality gespeeld door de leraren.
Daarna wordt het natuurlijk met zijn allen
zingen bij de kerstboom.
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Regisseur en spelers
over toneelvoorstelling Twist
Jolanda Spoel is de artistiek leider van Theatergroep Siberia. In het geval
van Twist regisseert zij de
voorstelling ook.
Jolanda over haar keuze voor het verhaal van Oliver Twist: “Theatergroep
Siberia kiest ervoor om elk jaar rond
kersttijd met een familievoorstelling
te komen. Wij willen graag met beide
benen in de samenleving staan en
hebben daarom dit jaar voor Oliver
Twist gekozen. Het is hét ultieme
kerstverhaal: iedereen kent het of
heeft er wel eens van gehoord. Speciaal voor deze voorstelling hebben wij
het klassieke verhaal laten herschrijven en bewerken door de jonge Nederlandse toneelschrijver Annemarie
Slotboom. Thema’s als kinderarbeid
en prostitutie die in het stuk voor komen, zijn bovendien van alle plaatsen
en alle tijden, dus ook in het hier en
nu van de Agniesebuurt en het Oude
Noorden.”

ze het niet snappen. De voorstelling is
zo beeldend, iedereen kan begrijpen
waar de scènes over gaan.”

Geloofwaardigheid
Jolanda kan als regisseur streng en
duidelijk zijn voor haar spelers, ze
weet precies wat ze wil zien. Tegelijk
gaf ze ook volop ruimte voor eigen
inbreng en suggesties. Dit proces
van geven en nemen werd door Jolanda als heel bijzonder ervaren.
Een ander opvallend aspect bleek
de wijze van spelen: tijdens de hele
voorstellingsduur staat de hele spelersgroep onafgebroken als ensemble op het toneel. Jolanda: “Hiermee
wilde ik bereiken dat de magie van
de voorstelling - en daarmee de geloofwaardigheid - voor zowel spelers
als publiek niet wordt onderbroken.”

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.

Originele manier
Het verhaal van Oliver Twist is al
vele malen gespeeld: in toneel- en
musicalvorm, ook zijn er beroemde
films over gemaakt. Hoe kon Jolanda daar nog op een originele manier
mee omgaan?
De regisseuse: “Ik heb bewust gekozen voor een vorm, waarin een ensemble van twaalf jonge én oude acteurs besluit om het verhaal van Oliver
Twist te gaan spelen. Dat begint op
een heel georganiseerde wijze, maar
gaandeweg ontspoort dit, wanneer de
spelers het verhaal gaan onderzoeken
en afzetten tegen hun eigen leven in
het hier en nu.”

Zuid-Afrikaanse acteurs
Het aantal van twaalf acteurs is naar
de begrippen van Theatergroep Siberia heel groot, meestal zitten er in de
voorstellingen ongeveer zes spelers.
Een deel van de huidige cast bestaat
uit vier Zuid-Afrikaanse acteurs.
Dit kadert in een andere traditie
van Theatergroep Siberia, waarbij
in haar voorstellingen met grote regelmaat wordt samengewerkt met
Zuid-Afrikaanse acteurs. Jolanda

Sean de Klerk, Yamill Jones
en Carlijn van Ramshorst
zijn drie van de twaalf
meespelende acteurs. Hoe
ervaren zij tot dusver de
repetities voor de toneelvoorstelling Twist?

Spoel: “Deze acteurs zijn door mij speciaal voor de voorstelling gecast, omdat ze een bepaalde fysieke stijl van
acteren hebben die interessant is om
mee te werken.”

mag nu meespelen. Carlijn presenteerde eerder op televisie het educatieve kinderprogramma Huisje
Boompje Beestje. Ze had al eerder
voor Theatergroep Siberia gewerkt
en speelt nu opnieuw mee.

Vertrouwde sfeer

te leiden tot een sterke onderlinge
band in de groep.
Zodanig sterk, dat Yamill - niet zonder zelfrelativering - stelt dat hij,
hoewel professioneel acteur, het
voor hem normaal gewoon is om bij
een gezelschap eerst de kat uit de
boom te kijken. Bij de evaluatie na
de tweede week van repeteren moest
hij echter voor zichzelf bekennen
dat hij zich nu al veilig bij en in de
groep voelde.
Carlijn sluit aan: “Ik herkende dat
gevoel heel erg, voor mij speelde dat
precies hetzelfde. Vanaf dat moment
konden we met elkaar losgaan en in
een fijne vertrouwde sfeer verder aan
het stuk werken.”

sages in het script. Dan moesten wij
aan onze Nederlandstalige collega’s
vragen waar de scène over ging. Nu
het vertrouwen in de groep er nadrukkelijk zo onderling is, kunnen
wij steeds beter met elkaar begrijpen
waar de scène over gaat, die we op
dat moment aan het repeteren zijn.
Het creëert zo een bijzonder gevoel
van saamhorigheid in de groep.”

Sean, Carlijn en Yamill zijn sowieso
goed te spreken over de samenwerking met regisseuse Jolanda Spoel.
Dat zij hen flink de ruimte geeft om
met eigen ideeën en suggesties te
komen, wordt door de drie erg op
prijs gesteld.

Bijzonder gevoel

Dalia
“Zie je, het kan dus wel, als je maar
vriendelijk en redelijk blijft” lacht
Mia, zijn vrouw. Zullen we dat ook
voor wat betreft het voetballen, voor
in het nieuwe jaar met elkaar afspreken?

Deze internationale manier van
werken betekent wel dat sommige
onderdelen in deze familievoorstelling van 8+ in het Engels gesproken zullen worden. Jolanda voorziet

“Maar je kunt het toch vriendelijk
vragen”, waagt een ander aan tafel.
Johan, een rustige jongen die links
van me zit, vertelt dat hij dat ook
heeft gedaan. Iemand uit een andere straat zette zijn bestelwagen ook
steeds bij hem voor de deur. Na twee
keer heeft hij die man aangesproken.
Die gaf toe dat hij twee straten verder
woont en vertelde vervolgens ijskoud
dat hij hem niet voor zijn eigen deur
wilde parkeren. “De straat is van
iedereen, ik mag mijn wagen toch
zetten waar ik wil?“ Daar was mijn
voeltbalmaatje het mee eens, maar
hij vertelde ook dat hij het een vervelend gezicht vond voor zijn deur. Hij
had, om het verhaal af te maken, de
man gevraagd of hij zijn bestelwagen
in het vervolg een stukje verderop,
Iemand begint over auto’s, files en
vandaar uit op het gebrek aan parkeerplaatsen. Ron vindt niets zo
ergerlijk als een buur die zijn grote
witte bedrijfsauto bij hem voor de
deur parkeert. Zijn linkerbuurman
doet dat regelmatig, zegt hij. Ook als
er plaats vrij is voor zijn eigen voordeur. “Zit ik het hele weekend tegen
dat grote witte ding aan te kijken!”
Ik vraag of hij daar met zijn buurman over gesproken heeft. Ron antwoordt: “Ik kijk wel uit, misschien
krijg ik een grote mond en dan hebben we ruzie.”

Zonder uitzondering zijn ze alledrie
heel positief en enthousiast over
de repetities tot dusverre. Het taalprobleem met een script in het Nederlands en vier Engels sprekende
Zuid-Afrikaanse acteurs bleek in de
praktijk enorm mee te vallen en juist

Sean uit zich op een wat andere,
maar wel vergelijkbare wijze: “Mijn
landgenoten en ik hadden soms wat
problemen met de niet Engelse pas-

Kent u een liedje van vroeger
en heeft u daar een mooi verhaal bij? Laat het ons weten via
dezelfde telefoonnummers, of
kom langs bij buurthuis Basta,
Schoterbosstraat 17 (zijstraat
Teilinger-/Zomerhofstraat).
Ben je tussen de 14 en 17 jaar oud
en lijkt het je leuk om mee te doen?
Meld je dan aan bij buurthuis Basta:
010-467 86 52 of bij Nathalie Roemer, meidenwerkster van Basta:
06-109 523 97 (ma-di-wo).

bij de blinde muur, wilde zetten.
Daar had die man geen bezwaar tegen en hij heeft dat vervolgens steeds
gedaan.

Sean is een Zuid-Afrikaans acteur,
die door de samenwerking van Theatergroep Siberia met Zuid-Afrika bij
deze productie betrokken is geraakt.
Yamill speelde eerder op televisie in
de populaire jeugdserie Spangaz,
heeft voor Twist auditie gedaan en

mee te doen, maar ook volwassenen
die een liedje voor ons willen zingen:
een liedje waar een verhaal achter zit.
Het verhaal en het liedje nemen we
op en schrijven we uit. Uiteindelijk
maken we een boekje met herinneringen over vroeger. Hoe was het in
de Agniesebuurt? Werden er in Suriname Nederlandse liedjes gezongen?
Welke kinderspelletjes deed je vroeger in Marokko? We zoeken liedjes
uit verschillende landen omdat we de
heimwee van verschillende culturen
willen leren kennen.

Wij kennen elkaar van de voetbalvereniging, maar tijdens
een etentje in een gezellig eetcafé, kwamen we op heel andere onderwerpen.

Buurtbemiddeling
Noord - Parkeren

hierbij geen problemen: “Kinderen
die geen Engels kunnen verstaan of
spreken hoeven niet bang te zijn dat

“Mag ik ook naar
de circusschool
van Piet?”

Junior:
“Als je dan maar
niet op het dak
klimt!”

Senior:

Junior en Senior… over de Sinterklaasintocht
Nu willen we graag heimweeliedjes
verzamelen. Heimweeliedjes zijn
liedjes die je doen terugdenken aan
vroeger, die herinneringen oproepen.
Die liedjes willen we verzamelen in
de Agniesebuurt. Daarom zoeken
we meiden die gemotiveerd zijn om
Zo hebben we een voetbaltoernooi
georganiseerd en regelen ook het
onderhoud van het Cruyff Court.
We zijn ook bezig met mensen in de
buurt omdat we geïnteresseerd zijn
in hun verhaal.

Wij zijn Farah, Ihsan, Roos, Yousra en Soraya en we zijn iedere week in buurthuis Basta, waar we als
meidengroep verschillende activiteiten doen.

Meidengroep zoekt
heimweeliedjes
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Twist
Gazette

Theatergroep Siberia speelt in december 2010 en januari 2011 de voorstelling Twist, met daaromheen de Twist
Xperience. Dit unieke theaterproject omvat niet alleen
een speciale bewerking van het wereldberoemde verhaal Oliver Twist, ook zijn er een aantal aansprekende
randactiviteiten welke het publiek vooral zal ondergaan.
In deze Twist Gazette, een speciale editie van de Noorderzon geproduceerd in samenwerking met Theatergroep
Siberia, op deze en de volgende pagina achtergrondinformatie rond de voorstelling en de randactiviteiten.

Oliver Twist
De voorstelling Twist is gebaseerd
op het oorspronkelijke verhaal
Oliver Twist, geschreven door Charles Dickens (1812 - 1870). Het verhaal speelt zich in de oorspronkelijke versie af in Londen rond 1830
en is een protest tegen de wantoestanden van die tijd. Kinderarbeid
in de zogenaamde Work Houses en
de onderwereld, waarin straatkinderen tot crimineel worden opgeleid, spelen een grote rol. Het boek

ongelukkige leerling van een doodgraver en komt uiteindelijk terecht
in Londen in een milieu van zakkenrollers, dieven en helers. Na vele
avonturen wordt Oliver opgespoord
door iemand die meer weet van zijn
afkomst. Het kwaad wordt gestraft
en, eind goed al goed, Oliver wordt
geadopteerd door de sympathieke
en welgestelde Mr. Brownlow.
Wilt u een werk lezen van Charles
Dickens? U kunt ze allemaal online
vinden: www.charles-dickens.org.

en Australië zijn er weinig kinderen
die kinderarbeid verrichten.
Dit is in ontwikkelingslanden heel
anders. Volgens schattingen van de
Internationale Arbeidsorganisatie
werken er wereldwijd 218 miljoen
kinderen. Deze kinderen krijgen
niet de kans om te genieten van een
zorgeloze jeugd en zich gezond te
ontwikkelen. Zo houdt kinderarbeid de vicieuze cirkel van armoede
en onwetendheid in stand.

Waarom bestaat
kinderarbeid?
Kinderarbeid komt voor in gemeenschappen, waar geen traditie is om
kinderen naar school te sturen en
weinig sociale druk bestaat om dit
wel te doen. Als iedereen denkt dat
kinderarbeid normaal is, dan wordt
er ook geen moeite gedaan om te
zorgen voor onderwijs voor kinderen en een beter loon voor volwassenen.

De Twist Xperience,
de randactiveiten

werd meermalen verfilmd en is een
aaneenschakeling van ellende en
narigheid, die tegen het eind plaats
maakt voor hoop op een betere toekomst.
Oliver Twist wordt geboren in een
werkhuis, zijn moeder is een onbekende zwerfster en sterft bij zijn
geboorte, zijn vader is dan al dood.
De weesjongen Oliver groeit op
in het werkhuis, maar wordt weggestuurd omdat hij om meer eten
durft te vragen. Dan wordt hij de

Over Kinderarbeid
Is kinderarbeid een
probleem?
In Nederland hebben veel kinderen
een bijbaantje: ze brengen kranten
rond, passen op baby’s of wassen de
auto van de buurman. Dat is geen
probleem. Het wordt pas een probleem, als kinderen door hun werk
niet naar school kunnen of als het
werk hun ontwikkeling of gezondheid bedreigt. In Europa, Amerika

Tijdens de Twist Xperience wordt
de bezoeker ondergedompeld in het
leven van Oliver Twist. Het publiek
ondergaat enkele randactiviteiten,
waaronder het bouwen van je eigen
droomwijk, het bekijken van een
tentoonstelling over kinderarbeid
en een bezoek aan de kantine van
een weeshuis.

vandaan zullen komen en ook de
plek waar Theatergroep Siberia zich
bevindt.
In groepjes gaan de bezoekers de
plattegrond aandachtig bekijken.
Door middel van blokken (dit zijn
o.a. politiebureau’s, scholen, zwembaden etc.) kunnen zij hun gezamenlijke droomwijk maken.
Het idee voor de droomwijk komt
voort uit de voorstelling, waarbij
Oliver Twist bezig is met zijn eigen
omgeving en op zoek gaat naar een
prettige en veilige plek.
De spelbegeleider is Honey Eavis,
het ontwerp van de plattegrond is
van Chantal van Heeswijk.

• Tentoonstelling
kinderarbeid
Het verhaal Oliver Twist is geschreven als aanklacht tegen kinderarbeid. Hoe staat het tegenwoordig
met kinderarbeid in de wereld? Mevrouw Zuurbier vertelt aan de bezoekers een verhaal, waarbij ze hen
laat nadenken over hun eigen leven
en kinderarbeid.
Mevrouw Zuurbier wordt hier gespeeld door Houria Joual of Annemieke van der Linde, de tekst is van
Dirk van Pelt.

• Maak je eigen gruwelsoep
De bezoeker bevindt zich in de kantine van een weeshuis. De weeshuisdirectrice loopt rond en houdt
alles nauwlettend in de gaten. In

kleine groepjes zegt zij wanneer
de bezoeker op mag staan om zijn
eigen gruwelsoep te gaan maken.
Gruwelsoep is een soep waar je zelf
de meest gruwelijke ingrediënten
in mag doen. Kies bijvoorbeeld uit:
sprinkhanenpootjes,
meelwormpjes, gruwelbotjes of vleermuisoren.

Reserveren
De familievoorstelling Twist met
daaromheen de Twist Xperience
wordt voor buurtbewoners gespeeld
op dinsdag 17 december om 17.00
uur, op vrijdag 17 december om
17.00 uur en op zondag 2 januari
2011 om 15.00 uur.
Alle voorstellingen vinden plaats in
het Huis van Siberia aan de Banierstraat 1 in de Agniesebuurt.
De toegang bedraagt € 2,50.
Er kan worden gereserveerd door
te mailen naar: productie@theatergroepsiberia.nl, onder vermelding
van: naam, adres, postcode, plaats,
telefoonnummer, e-mailadres en
het gewenste aantal kaarten.

Colofon
Interviews, tekst en samenstelling:
Hans Arts, i.s.m. Nicole Bettonviel
(PR Theatergroep Siberia)
Met speciale dank aan Yamill Jones,
Sean de Klerk, Carlijn van Ramshorst en Jolanda Spoel.

• Ontwerp je eigen droomwijk
In de dansstudio ligt een grote getekende plattegrond op de vloer. Op
deze plattegrond zijn een aantal wijken van Rotterdam Noord te zien,
waaronder de Agniesebuurt. Dit is
de buurt waar veel van de bezoekers

Twist Xperience is mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Rotterdam Kunst en Cultuur, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal, Stichting
Bevordering van Volkskracht, Van Leeuwen van Lignac Stichting
De Twist Xperience is een samenwerkingsverband van Theatergroep Siberia met
welzijnsorganisaties in Rotterdam-Noord: het opbouwwerkorganisatie SONOR,
de redactie van de Noorderzon, de Stichting Noord Plus, CVD Stap en de Cultuurscouts.

