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De diverse bewonersgroepen, jongerenwerkgroepen, welzijnsorganisaties, basisscholen e.d.
in de Agniesebuurt en het Oude Noorden hebben voor dit jaar diverse (grote) pleinactiviteiten
georganiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van bewoners- en jongereninitiatieven.
Onderstaand een overzicht, voor zover op dit moment bekend (wijzigingen voorbehouden):

Agniesebuurt en Oude Noorden 2011
Juni

• Op woensdag 1 juni is er van 13.00 tot 16.00

April

• Op woensdag 6 april zijn er van 13.00 tot 15.00 uur op het
Johan Idaplein weer de speelse GAMETENTEN, welkom in de
Virtual World, met de allernieuwste games.
• Op woensdag 20 april is er van 13.00 tot 17.00 uur op het
braakliggende terrein aan het Zwaanshals een VOETBALTOERNOOI MET CLINICS EN EEN HEUSE VALKENIER. Met vele anderen
genieten van voetballen en echte valken.

Mei

• Op donderdag 5 mei is er van 11.00 tot 18.00 uur in
het Zwaanhalspark traditiegetrouw een groots WIJKFEEST & STRAATVOETBAL, met veel divers entertainment.
• Op woensdag 11 mei gaat van 12.00 tot 15.00 uur
op het braakliggende terrein aan het Zwaanshals weer
een BRUISENDE WOENSDAG los.
• Op woensdag 11 mei vindt er van 12.00 tot 15.00
uur op het Ammersooiseplein eveneens een BRUISENDE WOENSDAG plaats.
• Op vrijdag 20 mei is er van 13.00 tot 16.00 uur in de
Agniesebuurt een GROENDAG.
• Op woensdag 25 mei vindt van 12.00 tot 15.00 uur
op het schoolplein van basisschool De Klimop voor de
eerste keer een BRUISENDE WOENSDAG plaats. Er zijn
natuur- en acrobatiekworkshops. Iedereen gaat los!
• Op zaterdag 28 mei is er van 13.00 tot 16.00 uur op
het Snellemanplein een heuse FANCY FAIR, met veel
kraampjes en een plantactie.

uur in zowel de Agniesestraat als in de omgeving
van het Klooster voor alle kinderen de STRAATSPEELDAG, je heerlijk op straat uitleven, met
vele straatspelen, Pannakooi, muziek, dans en
acrobatiek.
• Op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni worden er
van 10.00 tot 17.00 uur in het Oude Noorden en
de Agniesebuurt PLANTDAGEN gehouden. Weg
met die stenige omgeving!
• Op maandagavond 6 juni t/m donderdag 9
juni kan er vanaf 19.00 uur tijdens de traditionele AVONDVIERDAAGSE flink door de Deelgemeente Noord worden gewandeld. Het Project
Tweede Huis organiseert mee. Wie trekt de stoere stappers aan?
• Op zondag 12 juni (Eerste Pinksterdag) vindt
van 13.00 tot 20.00 uur onder het motto “Op
een mooie Pinksterdag’ op het binnenterrein van
de Hofdijk weer een gevarieerd PINKSTERFEEST
plaats, met o.a. diverse optredens, acrobatiek en
een gezellige barbecue.
• Op zaterdag 18 juni organiseren de Jonge
Honden van 13.00 tot 18.00 uur op het Pijnackerplein het DANCE AND ART-spektakel. Jongeren laten zien wat er in hun wereld te koop is.
• Op vrijdag 17 juni wordt van 12.00 tot 16.00
uur op het schoolplein van De Klimop rond het
thema ‘Duurzaamheid en Kwaliteit’ een GILDEFEEST gehouden. Van de Middeleeuwen tot aan
de moderne tijd, er is allerlei werk van vakmensen te zien.
• Op zaterdag 18 juni is er van 13.00 tot 17.00
uur op het Pijnackerplein een FAMILIEDAG/
BEESTENBOEL, kindertalenten worden voor het
licht gehouden. De Jonge Honden doen ook mee.
• Op woensdag 22 juni geven kinderen van
school De Fontein in een reuzentent bij speeltuin
Het Noorden van 11.00 tot 13.00 uur een HEUSE
CIRCUSVOORSTELLING.
• Op donderdagavond 23 juni vindt van 19.30
tot 22.00 uur aan de Rotte het nu al traditionele
JONGERENPODIUM OP DE ROTTE plaats, tal van
originele muziekacts laten zich horen. Swing it
out!
• Op vrijdagavond 24 juni wordt er op het Ammersooiseplein een heuse ZESKAMP gehouden.
Wie is er het sterkst?
• Op vrijdagavond 24 juni is het van 19.30 tot
22.00 uur aan de Rotte heerlijk genieten bij ZOMERMUZIEK OP DE ROTTE. Wordt het net als vorig jaar op het eind knallen met vuurwerk?!
• Op zaterdag 25 juni is er 17.15 tot 20.00 uur
in de Agniesestraat een WIJKDINER, gezellig met
de hele buurt aan tafel.

Juli

• Op vrijdag 1 juli is het de speciale dag voor alle Surinamers, wanneer van
15.00 tot 18.00 uur op het Pijnackerplein op zeer kleurrijke manier KETI KOTI
wordt gevierd. Er is de traditionele optocht, muziek en een modeshow.
• Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli wordt van 12.00 tot 16.00 uur
in sporthal Snelleman (binnen- en buitenlocatie) het wonderlijke KINDERPALEIS gehouden. Entree € 1,50.
• Op zondag 10 juli is het van 14.00 tot 18.00 op het Johan Idaplein weer
genieten van het zonnige strand met het sportieve BEACHBALTOERNOOI.

Augustus
•

Op zaterdag 27 augustus is de Zwart Janstraat
even het swingend hart van het Oude Noorden, wanneer het tijd is voor zomercarnaval. Stil blijven
staan wordt je onmogelijk gemaakt!!

September

•Op

woensdag 7 september vindt van 12.00 tot 15.00
uur op het schoolplein van basisschool De Klimop opnieuw
een BRUISENDE WOENSDAG plaats. Er is circus en de Cria
Familia is van de partij. Geweldig toch!
•Op woensdag 14 september is er van 13.00 tot 16.00
uur ook op het Ammersooiseplein een BRUISENDE WOENSDAG.
•Op woensdag 14 september vindt van 13.00 tot 16.00
uur op het Noordplein de inmiddels traditionele KINDERUITMARKT/OPVOEDMARKT plaats.
•Op woensdag 21 september is er van 13.00 tot 17.00
uur (op het braakliggende terrein) aan het Zwaanshals een
VOETBALTOERNOOI MET CLINIC. Wie scoort het eerst?
•Op zaterdag 24 september is er van 13.00 tot 16.00 uur
op het Richard Krajicekveld weer de sfeervolle BURENDAG
KOP VAN NOORD, bewoners en Van Speijk werken samen
nauw samen aan een groots feest.

Oktober

• Op woensdag 5 oktober is er van 13.00 tot 16.00 uur
op het Ammersooiseplein voor de laatste keer dit seizoen
een BRUISENDE WOENSDAG.
• Op woensdag 12 tot en met zondag 16 oktober is op
het Noordplein het inmiddels traditionele WERELDCIRCUS,
komt dat zien, komt dat zien! Met ook aandacht voor het
Heldenfestival, de Boekenweek en Rotterdamse Oogst.
• Op woensdag 19 oktober organiseren de Jonge Honden van 13.00 tot 18.00 uur op het Soentedaalseplein het
MOVE BABY SPORT & BEWEGEN. Er is ook sumo-soccer en
een zeskamp. Laat zien dat je wilt bewegen!
• Op woensdag 26 oktober vindt van 13.00 tot 16.00 uur
op (het braakliggende terrein aan) het Zwaanshals voor
de laatste keer dit seizoen een BRUISENDE WOENSDAG
plaats.

November

• Op zaterdag 26 november is er groot feest bij de
Rotte en de Noorderbrug. Ja, daar is hij dan … de
enige echte SINTERKLAAS-OPTOCHT. Vanaf die dag
is er ook in het Zwaanshals het beroemde SINTERKLAAS-HUIS.
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