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Zomermuziek

op de Rotte
Zomermuziek op de Rotte
was toe aan zijn 5e jaargang, een lustrum dus.
Het hele spektakel was hartverwarmend. De balkanband Galama
Orkesta met trommels en heel
wat koperwerk wist een unieke
performance neer te zetten. Hun
présence, hun veelzijdigheid en de

grote diversiteit van nummers was
indrukwekkend. Serven, Roemenen, Hongaren: alles door elkaar.
Ze brachten van folklore tot rock en
wisten te ontroeren.
Tijdens de pauze verraste Circus
Vladimir die een rups liet ontpoppen tot een vlinder en de ééndaagse
vlinder liet sterven. Erg poëtisch
gebracht. Honderden mensen
troepten er rond samen.

Symfonia realiseerde vervolgens
het beste optreden van hun carrière
met een jonge … uit Noord: Mozart
en Tchaikowski met mars en ingetogenheid. Het was afwisselend en
kortom subliem.
Voorzitter Brammerloo van de
deelgemeente Noord opende het
spektakel en kon genieten met een
meer dan talrijk publiek uit het

Fotografie: Marco Swart/Rotterdam Festivals

Oude Noorden, Kralingen-Crooswijk en vele liefhebbers uit de stad.
“Zomermuziek op de Rotte”, aldus
Brammerloo, “hoort bij Bruisend
Noord en is niet meer weg te denken op de Rotte. Dit is promotie
voor Noord, dit is kwaliteit.”
Onze felicitaties voor Corrie Ulenberg en haar dreamteam.

Zomermuziek op de Rotte wordt
mogelijk gemaakt door: Deelgemeente Noord, Deelgemeente
Kralingen-Crooswijk,
Gemeente
Rotterdam – Kunst en Cultuur,
Com.Wonen, Stichting Animus
Donandi, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, BAM Woningbouw
Rotterdam, Vestia Rotterdam, Woningstichting PWS.
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Nieuws van Woonstad

Een parel aan de Rotte
en beschutte achtertuin. De resterende stadswoningen tellen twee
woonlagen (oppervlakte circa 91 tot
106 vierkante meter). De benedenwoning met bovenverdieping heeft
een groot dakterras, de tweelaagse
bovenwoning een fraai balkon.

Op zaterdag 18 juni is Woonstad
gestart met de verkoop van het
project Soetendaal. Dit project
moet ertoe bijdragen dat het
Oude Noorden weer wordt wat
het ooit was: de parel aan de
Rotte.

Zes plekken in Noord gaan volgend jaar op de schop, zo heeft
de deelgemeente onlangs besloten. Naast het Proveniersplein en
Eudokiaplein gaat het hierbij om het Benthemplein, de omgeving van het Hofpleinstation en de kop van het Oude Noorden.
Over het gebied langs de Rotte volgt later een besluit.

Oorspronkelijke sfeer

Meest gewilde plaats
Er wordt vaart gemaakt om deze
zes plekken in Noord opnieuw in te
richten. Het budget Stedelijke Vernieuwing, waaruit de plannen (behalve het Proveniersplein) worden
gefinancierd, bepaalt namelijk dat
alles in 2013 gerealiseerd moet zijn.
Bewoners worden betrokken bij het
maken van de inrichtingsplannen.

Benthemplein waterplein
Het Benthemplein wordt een unieke plek in de stad. Bij hevige regenval zal dit verdiepte plein deels onder water lopen. Een waterplein dus.
Daarnaast wordt het een groen
plein, waar je kunt sporten, spelen, theater en optredens bekijken
en lekker zitten. De scholen, bedrijven en het jeugdtheater die aan
het plein liggen en bewoners uit de
Agniesebuurt hebben meegedacht
over de inrichting. Op verzoek van
de deelraad wordt in de uitwerking
van de plannen rekening gehouden
met de veiligheid op het plein, toegankelijkheid voor minder validen
en het schoonhouden van het plein.
Een goed beheer- en toezichtmodel
in overleg met de gebruikers van het
plein is noodzakelijk. Naar verwachting kan de uitvoering van het Benthemplein starten in de eerste helft
van 2012.

Omgeving Hofpleinstation
De buitenruimte rondom het voormalige Hofpleinstation wordt eveneens nieuw ingericht. Meer groen,
meer sfeer en aantrekkelijk voor
het winkelend publiek zijn enkele
van de uitgangspunten. Inmiddels
is hier de laatste hand gelegd aan
de ‘mini-mall’ met creatieve ondernemingen, winkels en horeca. Eind
mei werd deze mini mall door wethouder Karakus ‘kaal’ geopend.
De deelraad heeft aangevuld dat
voetgangers en fietsers vanuit het
centrum gemakkelijk en via een
prettige route bij de mini-mall moeten kunnen komen. De Raampoortstraat met tunnel richting het centrum wordt daarom ook opgeknapt
en gemotoriseerd verkeer wordt hier
beperkt. De omgeving wordt niet alleen prettig voor voetgangers, er
wordt ook rekening gehouden met
bezoekers met de auto, door voldoende parkeerplaatsen te houden.
Verder zal het groen rondom het
Stroveer in de plannen worden meegenomen, zodat de hele omgeving
van de mini-mall een aantrekkelijke
uitstraling krijgt.

Buitenruimte Kop van het
Oude Noorden
Ook de buitenruimte van de Heer
Vrankestraat, de Hoyledestraat, de
Hoeksestraat en de Kabeljauwse-

De Rotte: prachtig woondecor om in te wonen. Fotografie: Johannes Odé

straat krijgt een nieuwe inrichting.
Er komt meer ruimte om fietsen
te stallen en betere en passende
verlichting, door gebruik te maken
van materiaal die past bij de oorspronkelijke historische sfeer. Ook
groen heeft hier de aandacht. In de
boomloze Kabeljauwsestraat komt
in ieder geval een boom en verder
kunnen geveltuinen zorgen voor
groene aanvulling. De wens van bewoners voor behoud van voldoende
parkeergelegenheid, is onderstreept
door de deelraad. Het huidige aantal parkeerplekken blijft behouden.

Hoe precies om te gaan met de geveltuinen vraagt volgens de deelraad
nog om verdere uitwerking.

Meer kwaliteit bij de Rotte
De rivier waaraan de stad haar
naam dankt, is soms een vergeten
kant van Rotterdam. Een recreatieve route voor fietsers, lopers of
skaters. Plekken waar gespeeld en
gepicknickt kan worden. Sfeervolle
terrasjes. Dat is het beeld van de
Rotte waar niet alleen bewoners,
maar ook de deelraad enthousiast

Het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente presenteert in haar Gebiedsvisie Noord de ambities voor
de komende jaren. Op 19 mei is
deze visie vastgesteld.

Prettig
Voor Noord staan er geen grote
herstructureringen op stapel. Het
bestuur ziet vooral kansen in klein-

schalige aanpassingen in de wijken.
Uiteraard krijgen de kwetsbare wijken en mensen de meeste aandacht,
maar tegelijkertijd is er zorg om de
goede zaken in wijken op orde te
houden. In de Gebiedsvisie staat
beschreven hoe Noord de komende
vier jaar kan worden versterkt. Hoe
het nog meer een gebied kan worden, waar bewoners, ondernemers
en professionals prettig kunnen wonen en werken.

Andere mogelijkheden
Elke wijk is anders en heeft andere
mogelijkheden. Per wijk wordt dan
ook goed gekeken naar wat er nodig
is, zonder de stedelijke plannen en
bestaande visiedocumenten uit het
oog te verliezen.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de website
www.rotterdam.nl/noord.

Het project reikt verder dan louter
nieuwbouw. Zo krijgen de bestaande huurwoningen in de buurt een
speciale onderhoudsbeurt. Delen
van de huizen, bijvoorbeeld de huidige raamkozijnen van kunststof,
worden vervangen. Door het gebruik van authentieke materialen
worden ze weer in de oorspronkelijke sfeer teruggebracht. De stijl
sluit hierdoor weer aan bij de toegepaste architectuur van de nieuwbouwwoningen.

Soetendaalseplein
heringericht
Nieuw wonen in oude glorie
Historische omgeving

Aantrekkelijke mix

De meedenkers anno nu vonden elkaar in een logische keuze: Soetendaal doet qua architectuur namelijk
denken aan vroegere tijden. In de
gevels komen de historische vormen terug. Terwijl ook de karakteristieke versieringen van de huizen
niet ontbreken. Daarnaast hebben
de koopwoningen zelfs de voor Rotterdam zeldzame weelde van een
royale achtertuin. Kortom, Soetendaal biedt luxe en ‘groen’ wonen in
een historische omgeving.

Soetendaal gaat een aantrekkelijke
mix omvatten van achttien unieke
stadswoningen (verkoop) en veertien luxe appartementen (verhuur).
Zestien van de achttien stadswoningen hebben vier woonlagen,
met een opvallend grote oppervlakte: van circa 145 tot 170 vierkante
meter. De standaard indeling is
als volgt: op de begane grond een
woonkeuken, op de eerste etage
een living, twee slaapkamers en
een badkamer op de tweede verdieping en op de vierde woonlaag
bevindt zich een vrij indeelbare

Bewonersinitiatieven

Ambities
voor Noord
tot in 2014
Stedelijk en toch kleinschalig,
een bonte mix van mensen
en buurten, levendig en bruisend en groen en rustig. Dat is
Noord. Maar er zijn ook bewoners met wie het minder goed
gaat en buurten die nog niet zo
leefbaar en groen zijn.

over zijn. Daarbij moet wel rekening
gehouden worden met voldoende
parkeergelegenheid en verlichting
langs de kade. Het amendement om
te zorgen dat het aantal parkeerplekken hoe dan ook behouden blijft,
eindigde bij stemming met gelijke
stemmen Daarom zal hier in een latere deelraadsvergadering over worden besloten.

Zoals dat in de negentiende eeuw
al het geval was. Toen trokken
welgestelde Rotterdammers naar
de buitenplaatsen langs de Rotte.
Soetendaal was een van die buitenplaatsen, waar schitterende landgoederen verrezen. Uiteindelijk
werden de buitenplaatsen opgeslokt door de snel groeiende stad:
het Oude Noorden was een feit.
Aan het einde van de vorige (twintigste) eeuw veranderde de ‘toegangspoort’ tot het Oude Noorden
drastisch. De historische panden
met hun monumentale gevels aan
het Soetendaalseplein moesten
worden gesloopt.
Samen met de bewoners van de
volksbuurt, waar ooit vrachtschepen aan de Rottekade afmeerden,
begonnen de projectontwikkelaars
van woningcorporatie Woonstad
na te denken over de invulling van
nieuwbouw op deze markante plek.
Dat gebeurde onder het motto ‘Het
Oude Noorden moet weer de parel
aan de Rotte worden’.
Sterker nog, als het aan alle betrokkenen –Woonstad Rotterdam,
bewoners, deelgemeente Noord en
een aantal andere wooncorporaties
– ligt, is de wijk in 2014 de meest
gewilde plaats in de stad om te wonen.

Actieplannen

Talentontwikkeling aan zet. Fotografie: Johannes Odé

De ambities worden uitgewerkt in
concrete actieplannen voor de diverse wijken. De realisatie van die
plannen vraagt een gezamenlijke inspanning van deelgemeente, stad en
corporaties. Met de bezuinigingen
wordt soms ook vaker een beroep
gedaan op het oplossend vermogen
van bewoners en maatschappelijke
organisaties. Zodat iedereen de
schouders zet onder een aantrekkelijk, veilig en duurzaam Noord.

Meer informatie
Het Oude Noorden en de Agniesebuurt zijn de meest kwetsbare wijken. Talentontwikkeling van jongeren is een belangrijke ambitie voor
het Oude Noorden. In de Agniesebuurt staan de aanpak van sociale
problemen, vergroening en herontwikkelingskansen op de agenda.

Het nieuwe Centraal Station kan in
de Provenierswijk zorgen voor extra
levendigheid en nieuwe (horeca)
ondernemingen aantrekken. Bergpolder moet een aantrekkelijkere
woonbuurt worden. Het Liskwartier
en Blijdorp zijn aantrekkelijke wijken en dat moet vooral zo blijven.

Zie voor meer informatie de website
www.rotterdam.nl/noord.

Nieuws van
Com.Wonen

Bespaartest
energiekosten
Consumenten die willen besparen op hun energiekosten, kunnen handige tips krijgen door een bespaartest op internet te doen. Deze is te vinden op de website www.bespaartest.nl. Na het invullen van twaalf vragen
ontvangen deelnemers een bespaarplan dat gericht is op hun persoonlijke
situatie.
Deze test is ontwikkeld door budgetinstituut Nibud en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Volgens beide organisaties kunnen huishoudens
jaarlijks 500 tot 600 euro besparen, als zij eenvoudige tips volgen zoals
een waterbesparende douchekop gebruiken, naden en kieren dichten en
de verwarming lager zetten. Dat kan vooral huishoudens met lagere inkomens en huurders helpen, omdat zij vaak niet de mogelijkheid hebben om
te investeren in energiebesparende maatregelen aan hun woning.

Een bruisende kunstroute
in het Oude Noorden en Zomermuziek op de Rotte zijn
inmiddels bekende bewonersinitiatieven, die elders
in deze Noorderzon uitvoerig
worden beschreven. Maar
er is bijvoorbeeld ook een
buurtkluskamer in Van Speyk
en een groen- en groeiplein
in de Agniesebuurt.
Het zijn slechts enkele voorbeelden van bewonersinitiatieven,
die zijn of de komende tijd worden uitgevoerd, ondersteund met
subsidie van de deelgemeente.
Ideeën voor de straat of buurt die
samen met andere buurtbewoners worden uitgevoerd, kunnen
in aanmerking komen voor een
financiële bijdrage. Voor bewoners van het Oude Noorden en de
Agniesebuurt wordt het hierdoor
mogelijk hun idee voor kluskamer, groen binnenplein of cultu-

zolderverdieping. Er zijn voldoende
mogelijkheden de woningen naar
eigen wens in te delen en af te
werken. Daarnaast hebben de vierlaagse stadswoningen een zonnige

Ook over de buitenruimten wordt
door bewoners, Woonstad Rotterdam en de deelgemeente nagedacht. Zo wordt het Soetendaalseplein heringericht met parkeerplaatsen en nieuwe speelelementen
voor de jeugd. En wordt een deel
van de Rottekade leefbaarder en
mooier gemaakt.

Groen- en groeiplein
Agniesebuurt
rele activiteit daadwerkelijk uit te
voeren.

Kluskamer voor buurtbewoners in Van Speyk
In de kop van het Oude Noorden
wonen relatief veel starters en
kleinbehuisde gezinnen zonder
plek voor werkruimte. Reden voor
bewonersvereniging Top van Noord

om een ruimte bij dagopvang Van
Speyk in te gaan richten als ‘buurtklusruimte’. Bewoners klussen,
leren elkaar kennen en kunnen
samenwerken bij klusjes. Met dit
idee is subsidie aangevraagd voor
inrichting en gereedschap. Binnenkort kan worden gestart met de inrichting van de kluskamer.

Bewoners van de Agniesebuurt willen graag meer groen, meer speelmogelijkheden voor kinderen en
een plek voor gezamenlijke activiteiten. Ze krijgen subsidie voor de
inrichting van een groen- en groeiplein op het openbare binnenterrein tussen de Paap Dirckstraat en
Meester Marrestraat. De binnenplaats wordt door bewoners voor-

zien van een kleurige schildering,
een zithoek en plantenbakken die
kinderen kunnen ‘adopteren’ om
groente of bloemen in te kweken.

Ook een goed idee?
Meer informatie: wijkregisseurs
van deelgemeente Noord. Zie ook
de websites www.rotterdam.nl/
noord en/of www.sonor.nl (opbouwwerkorganisatie Sonor).
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Bewonerscommissie Rottekwartier
in slag over hoge stookkostenafrekeningen

dansen en vooral het publiek verleiden. Ook opbouwwerker Ed de
Meyer liet van zich horen: met zijn
opvallende bloemkoollied bracht hij
bij velen de verbazing én de lach
op het gezicht. Nu werd er nog wat
onwennig gereageerd, maar bij een
volgende editie van ‘Op een mooie
Pinksterdag’ zal iedereen zeker
meedoen!

Zoals bekend heeft de Bewonerscommissie met woningcorporatie Com.Wonen overleg gevoerd over de hoge stookkostenafrekeningen over 2007, 2008 en 2009. Het verbruik is sinds
2006 opvallend gestegen, wat te wijten is aan slecht onderhoud van de installaties.
Helft

Huurcommissie

Com.Wonen neemt het voorstel van
de Bewonerscommissie voor compensatie van teveel stookkosten niet
over! Dit is meer een juridische dan
een financiële keuze. Deze regeling
wordt door hen ook toegepast in
andere probleemcomplexen in het
Oude Noorden en Ommoord.

Omdat - zoals beloofd - het achterstallig onderhoud aan de installaties
niet voor 1 juli weggewerkt zal zijn,
is er voor de mensen die niet gecompenseerd worden, wel de mogelijkheid via de Huurcommissie een
huurverlaging aan te vragen. Dat
kan nu gelijk.
Let daarbij op: de Huurcommissie werkt tegenwoordig alleen op
afspraak. Bel voor een afspraak of
om formulieren op te vragen met
telefoonnummer 0800 – 488 72
43. U kunt eventueel ook formulieren downloaden van de site van de
Huurcommissie:
www.huurcommissie.nl.
De leges is € 25,--geworden, maar
die wordt terugbetaald als u wint.
En dat is zeer waarschijnlijk.

De afrekeningen van de stookkosten
2007, 2008 en 2009 worden door
Com.Wonen herberekend. Het zal
erop neer komen, dat ongeveer de
helft van de huurders gecompenseerd wordt, dus minder hoeft te
betalen en de andere helft niet. Een
groot aantal mensen zal dus toch
moeten betalen, wat de Bewonerscommissie nu juist hadden willen
voorkomen!

Buurtbemiddeling
Noord - Een Zomerse Workshop
“Nooit gedacht dat uitgerekend ik nog eens ruzie zou
krijgen met mijn buren. Ik ben
altijd beleefd, vriendelijk en
tolerant. Maar tegen deze buren kan ik niet op! Zij zijn zo
gemeen en egoïstisch.”
Tijdens een zomerse workshop
schilderen vertelt een medecursist
over de onenigheid met haar buren.
“Als ik met ze praat nemen mijn
emoties de overhand en dan hoor ik
mezelf dingen zeggen die ik beter
niet kan zeggen. Als ik niet oppas,
ga ik ook nog huilen en dat wil ik al
helemaal niet!”
Haar emoties verschijnen ook in
rode en oranje verfstrepen op haar
schildersdoek.
Ze vertelt dat ze, net als met haar andere buren, graag normaal contact
met wil. Gewoon, elkaar groeten en
als het nodig is een pak suiker kunnen lenen.
Hoe ze dat met deze buren voor elkaar moet krijgen heeft ze nog niet
ontdekt. Ze denkt zelfs over verhuizen naar een andere buurt.
“Zou je hulp van een neutraal persoon willen hebben?” vraag ik, “iemand die een gesprek tussen jullie
kan leiden?” Daar wil ze graag meer
van weten.
Als we na afloop van de workshop
met een drankje op het terras zit-

ten, vertel ik haar wat vrijwilligers
van buurtbemiddeling voor haar
kunnen doen. Als we later die middag naar huis gaan, zegt ze dat ze
blij is met mijn luisterend oor en de
informatie over de mogelijke hulp
van buurtbemiddeling. “Ik geloof
dat ik hun hulp wel kan gebruiken.
Bedankt hoor!”
Dahlia

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

Halleluja

Het was ouderwets gezellig. Fotografie: Brigitte Wopereis

Op een mooie Pinksterdag
Op zondag 12 juni, Eerste Pinksterdag, organiseerden 25 vrijwillige bewoners van het Rottekwartier op hun binnenterrein Hofdijk (traditioneel) een knalfeest. Dit keer kwamen er zo’n
600 deelnemers op alle festiviteiten af.
Spreekuur bewonerscommissie
Om mensen te helpen met het
invullen van formulieren van de
Huurcommissie of brieven aan
Com.Wonen voor een afbetalingsregeling, zal de bewonerscommissie
een spreekuur gaan houden. Nadere
informatie over tijd en plaats volgt.
Indien u niet in staat bent om naar

Binnenterrein Zaagmolenkade:
aanpakken
Bewoners klagen over het misbruik
van het gezellige speelplekje op
het binnenterrein ZaagmolenkadeZwaanshals. Het terrein wordt gebruikt als parkeergebied voor busjes
en privé-wagens van het bouwbedrijf dat de Zwaanshals renoveert.
De bouwvakkers geven als verklaring aan dat niet alleen het parkeergeld betalen duur is, maar ook dat
hun busjes voor de etalage van de
winkeliers niet welkom zijn.
Het aantal sleutelbeheerders in tot
twee gereduceerd. Deze actieve bewoners hikken aan tegen open hekken in de avonduren en sommige
lastige kids. Vraag is of ook ondernemers bij het beheer kunnen worden betrokken?
Een aantal bewoners geeft aan dat
op hun verbeteringsvoorstellen om
het terrein vriendelijker te maken
voor ouders met kleine kinderen,
niet echt is ingegaan.
Woningcorporatie Com.Wonen stelt
voor in nauwe samenwerking met
de buurt vanaf augustus enkele gezellige middagen te organiseren en
te financieren.

De opbrengst is voor de Bewonerscommissie.
Fotografie: Brigitte Wopereis
dit spreekuur te komen, kunt u voor
huisbezoek een afspraak maken
met Adrie de Goede van de Bewonerscommissie, telefoonnummer
06 – 1012 0894.

Meer informatie

Corporatie en deelgemeente voelen
voor vaste beheerders op alle binnenterreinen. Men gaat zich oriënteren in het Centrum waar deze
aanpak succesvol is, bijvoorbeeld in
de tuin Jacobusstraat bij de Oude
Binnenweg.

opdracht van Puck Siemerink, student industrieel ontwerpen aan de
TU Delft. Ze bedacht het project
‘Parels van het Noorden’, waarbij
Humanitas, lokale ondernemers en
bewoners met elkaar samenwerken
om bewoners te stimuleren op pad
te gaan en in beweging te komen.
Nieuwe bewoners van Humanitas
krijgen een plattegrond van de omgeving van het wooncomplex. Ook
krijgen ze een uitnodiging voor een
voorstelling, om koffie te drinken
bij een lokale ondernemer of een
andere activiteit in de buurt. De
bewoners mogen een buur of kennis meenemen en krijgen korting
op de activiteit. Mensen die op stap
zijn geweest, schrijven als inspiratie
voor andere bewoners een recensie.

Senioren
Humanitas
in beweging
Hoe zorg je dat de senioren bewoners van Humanitas Bergweg meer
gaan bewegen? Dat is de afstudeer-

Zie voor meer informatie ook de
nieuwsbrief met de desbetreffende
volledige tekst, te vinden op de website van de Bewonerscommissie
Rottekwartier.

Artistieke workshops
Senior Nico opende de dag (uiteraard) met de toepasselijke klassieker
“Op een mooie Pinksterdag”.
Er waren niet minder dan 17 kraampjes, bijvoorbeeld met brocante,
maar ook met eigengemaakte zeepjes, sieraden, boeken, DVD’s, spelletjes en speelgoed. En dat alles

voor een prikje. Een deel van de opbrengst ging naar de organiserende
actieve huurdersvereniging.
Ook vertegenwoordigers van het
Zwaanshals waren van de partij:
kunstenaars die je hielpen met sieraden maken en potten beschilderden. De artistieke workshops zaten
nokvol.

Bloemkoollied
Aan entertainment ontbrak het natuurlijk ook niet: een stier op een
reuze luchtkussen, een springkussen met paddestoelen en een spetterend podiumprogramma. Naast
plaatselijke dj’s als Patrick, stal Jeffrey (bekend van Idols) ongetwijfeld
de show. Hij kan zingen, Zumba

Ricciotti straatsymfonieorkest

Buurtbewoners Jolina en Jos, tevens respectievelijk regisseur en lid
van toneelvereniging Echte Liefde,
én buurtbewoners hielden succesvolle theaterworkshops. De kinderen hadden veel succes met hun
opvoeringen. De pruiken die ze op
hadden waren sprekend, maar die
van de hond sprak boekdelen. Ook
enkele meiden uit de buurt konden
een aardig stukje zingen. Het Halleluja was bijvoorbeeld om kippenvel
van te krijgen.
De brassband kwam later dan de
bedoeling was, maar kreeg toch de

kids en de buurtdanseressen enthousiast: knap!

“bedankt allemaal!!”
Het was echt warm Pinksterweer
met heerlijke hapjes, met Omer aan
het kokkerellen. Ellenlange rijen
kwamen af op de superkok en zijn
enthousiaste metgezellen.
Wat een feest! Wil van Vught als
grote animatrice had geen stem
meer over en Winny Vreugenburg
van de huurdersvereniging moest
dan ook het slotwoordje ophoesten:
“bedankt allemaal!!”

Minder dan een jaar
De Opzoomerscouts die van de partij waren, keken de ogen uit hun
hoofd: zo hoort Opzoomeren te zijn!
Jong en Oud, senioren, ouders met
kleine kinderen, teeners en jong volwassenen: wat een mix.
Dit volksfeest pur sang begint echt
een traditie te worden. Ach, nog
maar minder dan een jaar wachten
op de volgende editie. Moet kunnen!

Reuze Opzoomerfeest
omgeving Wiekstraat
De Woelwijkstraat, Wiekstraat en Vletstraat en directe omgeving sloegen
op zaterdag 25 juni de handen ineen voor een reuze Opzoomerfeest. Animator Ulrich Blanken zat niet alleen aan de knoppen, maar zong ook dat
het een lieve lust was.
Centraal stond de kindertalentenjacht met o.a. rolschaatsacts (skaten),
rappen en imitaties van Michael Jackson. De winnaars gingen naar huis
met een draagbare radio en een kolossaal waterpistool. De kids die niets
hadden gewonnen, konden voor een verrassing alsnog bij de grabbelton terecht. Voor de volwassenen was er een loterij met prijzen als een
broodrooster, een barbecuestel en nog veel meer. Hele families hadden
het erna heerlijk naar hun zin met het eten van paella, smakelijke roti’s
en broodjes bakeljauw. Zingen kunnen de bewoners van de omgeving
van de Wiekstraat ook, dat weet nu iedereen en dat tot in de late uurtjes!
Verder werd er volop gedanst, in een grote kring werd het nummer “We
are the world” gezongen. En zo is het toch ook?!
Het allerbelangrijkste was echter de kindershow en de saamhorigheid tussen de buren. Wanneer is het eerstvolgende Opzoomer Mee-straatfeest?

Heroïsche plantactie

Jong swingt met klassiek
Op verzoek van velen treedt
het Ricciotti ensemble dit jaar
voor de tweede keer op het
Pijnackerplein op.

Na het optreden in mei, komen ze
op zondag 24 juli terug en wel van
19.00 tot 21.15 uur. Wie er de vorige
keer of in vorige jaren al bij waren,
weten het: hun optreden is een regelrechte belevenis!

Muziek verbroedert en verbindt jong
en oud. Een open deur van jewelste,
wat vooral geldt voor het Ricciotti
straatsymfonieorkest. Geen deur
blijft immers voor hen gesloten, ze
komen werkelijk overal binnen (en
buiten) en gaan dan los. De veertig,
jonge, geestdriftige musici van dit
van levenslust stuiterende straatorkest hebben geen podium nodig.
Met hun violen, contrabassen, cel-

lo’s, klarinetten, hobo’s, trombones
en dwarsfluiten kunnen ze zich
opstellen in slechts één minuut en
50,25 minuten, een door hen in de
zomer van 2010 gevestigd record.
Met hun optredens brengen zij elk
(Rotterdamse) publiek in extase.
Dat belooft weer veel, zo niet alles,
voor het optreden op zondag 24
juli. U komt toch ook?!

Tijdens Hemelvaartsdag op donderdag 2 juni werden in het Oude Noorden 450 bloembakken beplant en kregen honderden geveltuinen een
nieuw jasje. Het was hard aanpakken, maar 20 jongeren deden heel actief mee. Het organiserend opbouwwerk was gelukkig met de (traditionele) steun van vrijwilligersorganisatie Serve the City.
Ook de Agniesebuurt werd in de bloemetjes gezet. Honderd bloembakken met geurige geraniums sieren nu de balkons.
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Wijkdiner:
feest voor iedereen!
Op zaterdag 25 juni hebben 250 kinderen, ouders, neefjes, nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes
en de leerkrachten uit Rotterdam-Noord genoten van een feestelijk wijkdiner, georganiseerd
door kinderkookstudio KookMetMijMee (Stichting Proefhof).

De speelplaats van de Johan de
Graaffschool was omgetoverd tot
een luxueus restaurant. Aan prachtig gedekte tafels kregen de gasten
een heerlijk plantaardig driegangendiner geserveerd. Tussen de gezonde gerechten door was er muziek,
theater, dans en de rapper Darryl.

pianist Tejas Ziegler virtuoos

Horecavakschool, was het wijkdiner
een feest voor iedereen. Komend
schooljaar doen er weer vier basisscholen mee met het KookMetMijMee-lesprogramma.

Plantaardige ingrediënten
Het wijkdiner was het eindresultaat
van het lesprogramma KookMetMijMee, dat door de leerlingen van de
Johan de Graaff school, de Imeldaschool, de Juliana van Stolbergschool, de Hildegardisschool en De
Fontein in de kookstudio aan de Agniesestraat 111 in Rotterdam Noord
is gevolgd.
Dit lesprogramma bestaat uit 10
kooklessen en 10 multimedialessen,
waarbij uitsluitend met plantaardige
ingrediënten wordt gewerkt. De gerechten die tijdens het diner werden
opgediend zijn door de kinderen
zelf gemaakt.

jonge leeftijd leren dat plantaardig,
duurzaam eten lekker en gezond is
en dat samen koken een ongelooflijk leuke bezigheid is”, aldus Hans

Heel veel talent
De 14-jarige Tejas Ziegler speelde
‘De Nachtegaal’ van Liszt en muziek
van Bartok. Van dit jonge pianotalent zullen we in de toekomst nog
veel horen.
De spectaculaire acrobatische kunsten van Back Up Theater zorgden
voor veel enthousiaste reacties bij
het publiek. Vladimir veranderde
van een grote groene rups in een
vlinder op stelten en ‘Cria Familia’,

Wilt u het project KookMetMijMee
ondersteunen, dan kunt u dat doen
door middel van een bijdrage te storten op rekeningnummer: 13 49 27
311 ten name van Stichting Proefhof.

lik, Theo Coskun, Annemarie Slee en Marco Bloeme. Misschien
vergeten we nu een paar belangrijke vrijwilligers, maar weet dat
onze dank groot is (Pinar Coskun en Hans Kervezee).
• Johan de Graaffschool voor het beschikbaar stellen van hun
schoolplein.
• Marco Meily, teamleader Horecavakschool, voor zijn ondersteuning bij de bereiding van het wijkdiner en de begeleiding van zijn
leerlingen.
• De medewerkers van 24-7event support voor hun inzet.
• De Groene Passage voor hun meedenken aan het wijkdiner.

Meer informatie

Het wijkdiner is mede mogelijk gemaakt door:

Voor meer informatie kunt u ook
bellen of mailen met voorzitter
Hans Kervezee,
tel: 06 - 1297 5938 of mailen:
h.kervezee@kookmetmijmee.nl.

de leerlingen van de Johan de Graaff school, de Imeldaschool, de
Juliana van Stolbergschool, de Hildegardisschool en De Fontein.

Bijdrage

rapper Darryl maakte fans gelukkig

de Braziliaanse capoeiraband, kreeg
iedereen aan het dansen.
Hoogtepunt van de avond was voor
veel kinderen het optreden van de
rapper Darryl, die met zijn hits ’t
Maakt niet uit’ en ‘Dichtbij’ zijn
fans gelukkig maakte.

Kervezee en Pinar Coskun.
Met medewerking van een grote
club vrijwilligers, waaronder de
enthousiaste leerlingen van de

Met speciale dank aan:
• Vrijwilligers; Stephan Stuij, Vicky Cheung, Iris Adri, Fatma Ce-

Verder bedanken we:
Deelgemeente Noord, Rabobank, Horecavakschool, Van Dijk
Maasland, Woningstichting PWS, bloemist Bap & Van den Brule,
MM Techniek, Com.Wonen, YourOwnMood webdesign, Ecoville,
de Groene Passage en alle vrijwilligers.

Fototentoonstelling

Ook de enorme inzet van leerling
Bilal was indrukwekkend. Laten we
hopen dat hij in de toekomst hier
zijn vak van maakt, want hij heeft
heel veel talent en juffrouw Pinar
en meester Hans zijn supertrots op
hem.

KookMetMijMee
organiseert een
fototentoonstelling
over het KookMetMijMee-lesprogramma.

Bilal heeft veel kooktalent

Weer vier basisscholen
Hans Kervezee, voorzitter van de
Stichting Proefhof waar KookMetMijMee onder valt, heeft samen met
onderwijssocioloog Pinar Coskun
dit initiatief tot stand gebracht.
”Doel van het KookMetMijMee-

lesprogramma en het wijkdiner is
mensen kennis te laten maken met
plantaardig voedsel. Minder vlees
eten is goed voor onze gezondheid
en heeft positieve gevolgen voor het
milieu en geeft minder dierenleed.
Het is belangrijk dat kinderen op

Leerlingen van de Johan de Graaffschool, de Imeldaschool, De Fontein, De Hildegardisschool en de Juliana van Stolbergschool zijn tijdens
de kooklessen gefotografeerd door
fotograaf Johannes Odé.
De foto’s hangen in de etalages van
winkels in en om het Eudokiaplein
en de Noordsingel, bij de deelgemeente Noord, SONOR aan de 3e
Pijnackerstraat 6b, de bibliotheek
aan de Zaagmolenstraat en natuurlijk bij alle deelnemende scholen.
Voor meer informatie kan men mailen met h.kervezee@kookmetmijmee.nl.

Fotografie: Laura de Haan en Johannes Odé
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Amazing
Kindercircus

de organisatie een ware regen van medailles te ontfutselen.
Grote verrassingen waren Faisal en zijn breakdancers, de
vervaarlijke Bomba Brothers op hun minimotoren en de
Braziliaanse Cria Familia die we met hun opzwepende capoeira schijngevechten gewoon niet kunnen missen.

Basisschool De Fontein uit de Hoyledestraat presteerde het om op woensdagochtend 22 juni met de
leerlingen uit alle groepen een heuse betoverende
circusvoorstelling neer te zetten. In de romantische
speeltuin het Noorden, net over de brug tegenover
Station Noord, verrees als passende entourage de
grote circustent van het Rotterdams Volkstheater.
De stampvolle tribunes werden voor het ene deel ingenomen door alle kids, vaak verrassend als echte circusartiest
uitgedost. Voor het andere deel door een wildenthousiast
publiek van ruim 100 ouders, verzorgers en belangstellenden. Over aandacht hadden de circusartiesten in de dop dan
ook niet te klagen.

Paf
Het publiek zag de kinderen als cheerleaders, acrobatenpiramidebouwers, jongleurs, radslagspecialisten, diabolokunstenaars (door de lucht van het ene koord naar het
andere koord!!, wat een heerlijk applaus), evenwichttalent,
koprollers, hoepeldanseressen, Afrikaanse dansers en
trommelaars en clowns. Alle boeiende optredens werden
door een jeugdige presentatrice vakkundig aan elkaar gepraat.

personeel van basisschool De Klimop was met het voltallige
enthousiaste team van de partij.
Kunstenaar Cock van Krieken kreeg veel bijval met tientallen schildersezels en kleine Rembrandts in de dop, die ze
te lijf gingen. Ook was er Braziliaanse dans en muziek van
de Cria Familia, alles werd door de leerlingen hartstochtelijk uitgeprobeerd. Het was een wonderlijke talentendag, de
tijden van de oude Gilden waardig!

Fancy Fair
Wat een drukte van belang op zaterdag 28 mei bij
de Fancy Fair op het Snellemanplein: er waren vele
kinderen, samen met hun vaders en moeders.
DJ Ulrich bracht er al direct de sfeer in. Tivolita, het kleine
pretpark gemaakt van gerecyclede materialen, trok tal van
enthousiastelingen. Je kon er naast racen over treinrails,
ook sjoelen in een voormalige beddenbak en blikken persen en ballen gooien. Verder moest je zien hoe een balletje
te loodsen door een plank als een gatenkaas. Dat bleek nog
niet mee te vallen!

Het speelplein van basisschool De Klimop gonsde op
woensdagmiddag 8 juni van de activiteiten. Leerlingen gingen onder leiding van een echte professional
pottenbakken, met het Buurtlab werden zaadbakjes
getimmerd en er werden met oude symbolen opgesierde sieraden gemaakt. Er werd gezeefdrukt en
acrobatiek beoefend, met aanwijzingen van een Keniaans team.

Japans bloemschikken
Klapper op de vuurpijl was het Japans bloemschikken met
120 planten, een heus Ekabana-duurzaamheidsproject,
waarbij de Jonge Honden (rolmodellen uit het Oude Noorden) actief waren. Ook de volwassenen konden aan de slag
met het bloemenwerk.
Zowel moeders als kids waren reuze enthousiast over de
mooie kunstcreaties in twintig prachtige glazen vazen en
evenzoveel keramische potten. De rolmodellen verleenden
overal de nodige hand- en spandiensten. Het onderwijzend

De Kindvriendelijke Route, die diverse pleinen en binnenterreinen
in het Oude Noorden met elkaar
gaat verbinden, moet een groene
route worden.
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de betrokken straten verspreide flyer
attendeerde op deze inloop.
Tientallen buurtbewoners kwamen
hier, al of niet met hun kinderen, op
af. Hun reacties op de groene voorstellen waren zeer positief, maar
ook kritisch: wordt de muur niet
aangetast door een groene klimmer?
Neemt de pergola in de Gerard Scholtenstraat niet teveel licht weg?
De hanging basket en rozeshower
bleken erg populair.
Er waren ook aanvullende constructieve voorstellen: moet het plein in
het Bergkwartier tussen de Bleiswijkstraat en de Bergstraat niet bij
de Kindvriendelijk Route worden betrokken? Kunstwerken met mossen
bleken ook aan te slaan. Komen er
geen kale plekken in? “Er zijn 2.000

Veel vaders en moeders waren als trouwe supporter aanwezig, het was heerlijk. Jongeren verleenden hand- en spandiensten, zo kan het dus ook …!!
Een groot team van welzijnswerkers zorgde voor veel aandacht. En dat verdienen onze stoere kids van de Top van
Noord!

Met oud-Hollandse spellen als koekhappen en spijkerpoepen, met hockey en minivoetbal, met basketbal en skilopen:
op woensdag 1 juni was er in de afgezette straten om het
Klooster bij het Johan Idaplein een heerlijk ontspannen
straatspeeldag met een tikkeltje retro.

Een prijs
De Kindvriendelijke Wijk (Oude
Noorden Zuid) kreeg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNG en het Ministerie van Landbouw de eerste prijs!
Deze prestigieuze ‘Child Friendly
City’-prijs werd in het kinderrechtenhuis in Leiden aan onze Rotterdamse
Wijk uitgereikt.
En dat, terwijl Rotterdam te boek
staat als de meest “kindonvriendelijke stad”?!

Vakantiepaspoort
Op wereldreis in Rotterdam. Van
2 juli tot en met 14 augustus is
het Jeugd Vakantiepaspoort weer
geldig. Rotterdamse kinderen komen met ‘het paspoort’ op leuke
en bijzondere plaatsen, waar ze
anders niet zo snel naartoe zouden gaan.

Romantische
straatspeeldag
Jeugdige ontwerpers aan het werk. Fotografie: Riette van der Werff
Groenspecialist
Op maandag 21 juni was er bij het
opbouwwerk in de 3e Pijnackerstraat
‘s middags en ‘s avonds een inloop
met een presentatie van de verschillende ideeën en voorstellen. Een in

soorten mossen, je moet mossen nemen die gedijen op een rotsachtige
bodem”, aldus een bewoner annex
groenspecialist.
Alle kids kregen een leuk plantje mee
naar huis. Groen maakt je gelukkig.

Rotterdamse basisscholen delen
vanaf 16 juni aan hun leerlingen het
Jeugd Vakantiepaspoort (JVP) uit.
Met het JVP kunnen de kinderen van
vier tot en met twaalf jaar naar wel
124 bestemmingen in de stad. Zoals
gratis spetteren in het zwembad of
bezoekjes afleggen aan musea. Ook
het volgen van leuke workshops,
zoals taartjes decoreren of make up
aanbrengen, behoort tot de mogelijkheden.

Op landentocht
De alweer 26e editie van het JVP
heeft ook een nieuw stoer jasje ge-

Wereldformaat

Gildefeest
De Klimop

Reacties van
bewoners

Architecte Riëtte van der Werff van
De Werff Architectuur, eerder bekend
van haar ontwerpen voor het Johan
Idaplein en de Hildegardisschool,
bracht diverse voorstellen naar voren:
van gevelgroen tot tuintjes, van heggen tot pergola’s, van verfraaiing van
opritten tot accenten van de entrees
van de binnenterreinen.

Het was meer dan grandioos, wat een talent. De aanwezige ouders en grootouders stonden paf wat hun kroost in
slechts enkele maanden allemaal had geleerd. Petje af voor
animator meester Rütger en het inspirerende duo Olive en
Kanga uit Kenia, die zorgden voor de lessen en de talentvorming.

Straks is De Fontein deze rasartiesten kwijt en reizen ze
door het land in woonwagens, een school op wielen!!
Oprechte felicitaties voor de jongens en meisjes en hun
enthousiaste leerkrachten. Het was echt een prestatie van
wereldformaat. Wanneer is circus De Fontein weer in het
land?
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Moeders maakten pannenkoeken en sieraden, ze werkten
met henna en onthaalden dertig senioren uit het Jan van
der Ploeg-huis. De senioren, gezeten in rolstoelen en daarbij geholpen door vrijwilligers van de Surinaamse Nieuwe
Adventkerk, begonnen enthousiast te bloemschikken. Ze
werden daarbij geïnspireerd door Japanse modellen.
De kids verrasten het publiek met een schitterende modeshow.
De robotdanser trok veel bekijks en gaf aan een ontroerde
oma een rode roos.
Het geheel werd succesrijk afgesloten door een Duitse
trommelgroep van het Dunya festival, de kleintjes keken er
ademloos naar.
De Fancy Fair was één groot familiefeest.

De Cria Familia wervelde er tussendoor met trommels en
bellen. De opzwepende demonstraties van het Braziliaanse
capoeira deden een beroep op de lenigheid van de kids.
Ook de kids van de Agniesebuurt lieten zich bij de gelijktijdige straatspeeldag in de Agniesestraat niet onbetuigd. Was
het maar elke dag straatspeeldag zonder al die vervelende
auto’s!!

Streetchallenge
De Streetchallenge kwam op zaterdag 11 juni bij de
Top van Noord langs, als alternatieve locatie voor het
vaste speelpunt Johan Idaplein dat nu op de schop
gaat.
Veel gemotiveerde kinderen kwamen op de Streetchallenge
af om te sprinten, te jongleren en de acrobaat uit te hangen.
De dienst Sport en Recreatie had twee tennisvelden ingericht en ging intensief aan de slag. Oud prof-speler Richard
Krajicek zou er gelukkig mee zijn. Ook zag een heuse tafeltenniscompetitie het licht.
De kleine sprinters kregen charmante Kloosterbuurt-truitjes aan met ‘Streetchallenge’ erop. Daarnaast wisten zij aan

Fotografie:
Gildefeest - Johannes Odé
Fancy Fair - Johannes Odé
Streetchallenge - Brigitte Wopereis
Straatspeeldag Klooster - Johannes Odé
Straatspeeldag Agniesebuurt - Christian Zwart (PWS)

kregen. “Het is opgedeeld in meerdere landen”, vertelt Madelein Post,
Projectcoördinator van het JVP. “Per
land staan er allerlei leuke activiteiten
in.” Zo kunnen kinderen in Onderwegland dagtochten maken met de
bus, bijvoorbeeld naar Avifauna in Alphen aan de Rijn of Familiepark DippieDoe in Best. In Groenland staan
kinderboerderijen die ze kunnen
bezoeken en verschillende natuuractiviteiten. In Lekkerland vinden de
kinderen allerlei restaurants met speciale kindermenu’s.

Buttons
Post: “Elk land heeft twee bestemmingen waar kinderen ook een button kunnen ophalen. In totaal kunnen ze acht buttons sparen.” Bij elke
bestemming zijn ook stempels te verzamelen. Hebben kinderen er tien,
dan kunnen ze voor € 2,50 maximaal
twee waardebonnen kopen voor de
musical Kruimeltje in het nieuwe
Luxor Theater, het Kerstcircus Ahoy
of een spannende wedstrijd van Sparta. Met verslag doen van hun reizen
op de nieuwe website maken kinderen ook nog kans op het winnen van
een Nintendo 3DS.

Ondernemen
Rotterdampas geeft het Jeugd Vakantiepaspoort uit. “Met het paspoort
willen we kinderen wijzen op de
sportieve, educatieve en recreatieve
mogelijkheden die de stad Rotterdam
in de zomer te bieden heeft.”
Daarnaast biedt het JVP kinderen die
niet of weinig op vakantie gaan een
mogelijkheid om op een zinvolle én
leuke manier hun zomervakantie
door te brengen. “Vooral kinderen
van minder draagkrachtige ouders
blijven vaak tijdens hun vakantie in
hun eigen stad. Door kortingen te geven of een activiteit gratis te maken,
kunnen zij meer in vakantietijd on-

dernemen”, aldus Madelein Post,

Waardebonnen
Vanaf 23 juni is het paspoort ook voor
€ 2,50 te koop in de Rotterdampaswinkel in de Centrale Bibliotheek aan
de Hoogstraat. De waardebonnen
zijn te koop in de Rotterdampaswinkel en bij Albert Heijn.

Meer informatie
www.jeugdvakantiepaspoort.nl.

Razende
reportertjes?
Zijn uw kinderen of kleinkinderen avonturiers die graag eropuit trekken? Als ze dan ook nog
nieuwsgierig zijn en graag schrijven, dan zijn ze misschien de perfecte verslaggever voor het Jeugd
Vakantiepaspoort 2011.
Het Jeugd Vakantiepaspoort is elk
jaar verkrijgbaar in Rotterdam voor
alle kinderen die in de zomervakantie niet op reis gaan of zich af en toe
vervelen. Tussen 2 juli en 14 augustus kunnen ze gratis of voor een paar
euro op wereldreis in en rond Rotterdam. Zij kunnen naar maar liefst 124
bestemmingen.
Voor de vernieuwde website zoekt het
Jeugd Vakantiepaspoort nu verslaggevers. Dus kent u reporters in de dop
die het leuk vinden om te schrijven,
interviewen, filmen of fotograferen?
Stuur dan een e-mail om hen aan te
melden.
Rotterdampas is de uitgever van het
Jeugd Vakantiepaspoort, dat alle Rotterdamse kinderen tussen 4 en 12
jaar vanaf 16 juni op school krijgen
uitgereikt.
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Heimweeliedjes:
het lied van je moeder

Nelson Mandelafeest

een krachtig signaal

Het Geschiedenislab is op zoek naar liedjes die vertellen over
heimwee naar vroeger, naar ver weg. De liedjes hoeven niet per
se over heimwee te gaan, maar geven wel dat gevoel weer.

Het alweer 8e Nelson Mandela
Festival op zondag 26 juni op
het Afrikaanderplein was een
echt groot familiefeest van
15.000 mensen, kleurrijk en
heel gezellig. Bestuurslid Ed de
Meyer, in het dagelijks leven
vooral opbouwwerker in de Agniesebuurt en het Oude Noorden, is een van de stuwende
krachten achter dit festival.

De mensen van het Geschiedenislab
zoeken jongeren tussen de 14 en 20
jaar, met hun oma, tante, moeder in
de deelgemeentes Noord of KralingenCrooswijk. Zij hopen dat de jongeren
en hun familie kunnen helpen door
het zingen en vertellen van persoonlijke ‘kleine’ liedjes en verhalen, die
soms van generatie op generatie zijn
doorgegeven. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de tekst van
het liedje opgeschreven wordt en het
liedje en het verhaal voor latere generaties bewaard blijven.

Voor latere generaties

De handen op elkaar
Op het muziekpodium wisten Winne, immens populair bij de jongeren,
2Famous met schitterende Amerikaanse showorkestratie en het spontane La Fiësta de harten van het publiek te winnen.
Het Güksel Yilmaz Ensemble bracht
traditionele Turkse muziek in een
nieuw jasje. Het Ghana Community
Choir gaf een totaal onverwacht optreden met veel flair.
Meeslepers waren de hiphop van EJ
Van Lyrik en het swingende Cache
Royal.
Op het veld spetterde het van Latijnse,
Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en
Hindoestaanse dansgroepen. Je kon
de theeceremonie van de Ethiopiërs
meemaken en je laten overdonderen
door de lenige capoeira Brazilianen
van Cria Familia. De breakdancers
wisten ook de handen op elkaar te
krijgen.

Sociale rechtvaardigheid

Wijkprotest

tegen sluiting bibliotheek
Zaagmolenstraat
Fotografie: Rob Kamminga

een sfeervol openluchtgebeuren met
speeches van Agnes Jongerius (voorzitter van de FNV), de voorzitter van
deelgemeente Feyenoord en Jacob
Geltdekker.
Agnes Jongerius (zie ook het kader
met haar voorwoord in het festival-

magazine) nam het voorbeeld van het
mobieltje dat stoelt op kinderarbeid
in China: “Als we de samenleving
willen veranderen, moeten we zelf
veranderen” zo citeerde ze Nelson
Mandela.

Vanaf 13.00 uur startte de VIP’s ontvangst met 200 deelnemers, waaronder 20 ambassadeurs. Het werd

Tentoonstelling:
‘De kracht van
Nelson Mandela’
Op het festival was een bijzondere tentoonstelling te zien. De
expositie is uitgewerkt als een
kunstzinnig geheel en geeft
informatie over het leven en
werk van Nelson Mandela als
sociaal politiek strijder en leider van de grote politieke, sociale en culturele veranderingen
in Zuid-Afrika. De tentoonstelling laat Mandela zien als voorbeeld van menselijke inzet en
betrokkenheid.
Mandela wordt bezongen in
poëzie en gehoord als inspirator van latere generaties, van
kunst en culturele uitingen in
de 21e eeuw. ‘Het Nelson Mandela Festival als manifestatie
van de loyaliteit van de kunst
met de menselijke ethiek en
de zorg voor een duurzame wereld’.
De tentoonstelling komt binnenkort ook naar RotterdamNoord.

Boekje
Fotografie: Johannes Odé

Agnes Jongerius
en het Nelson Mandela Festival
“Vanuit de politiek in Nederland en elders in Europa klinken steeds
luider geluiden dat de multiculturele samenleving ‘mislukt’ zou zijn.
Ik verzet mij tegen deze misleidende voorstelling van zaken. De multiculturele samenleving is gewoon een feit en kent zowel positieve
als moeizame kanten. Problemen moeten we niet ontkennen, maar
ook niet dramatiseren. En we moeten open blijven staan voor het
goede nieuws, zoals dit prachtige initiatief, het Nelson Mandela Festival.
Als vakbond van hardwerkend, kleurrijk Nederland blijft de FNV zich
op haar eigen terrein, de werkvloer, inzetten voor versterking van
onderling vertrouwen en begrip tussen alle bevolkingsgroepen.”
Agnes Jungerius, voorzitter FNV

Rebecca wil Nelson Mandela
ontmoeten en dokter worden
Ik heet Rebecca Namyalo en ik ben 11 jaar. Ik ben geboren in Oeganda en ik woon al vier jaar in Nederland. Ik zit nu in groep 7c. Ik
sport graag en ik zit nu op hockey in MD5 bij Tempo 34. Ik hou van
zingen, dansen en acteren. Ik hou ook van mode. Ik probeer kleren te
ontwerpen en ik probeer eigen liedjes te schrijven. Ik ben een meid
met een droom om dokter te worden. Degene die me heeft geïnspireerd is Nelson Mandela want hij vocht voor vrijheid en hij gaf niet op.
Ik wil dokter worden omdat je mensen kan helpen. Ik wil niet alleen
een dokter zijn in Nederland, maar ook in andere landen zoals Afrika,
India en in alle die andere landen waar ze weinig medicijnen hebben
en niet de apparaten hebben om mensen te kunnen helpen.
Mijn grootste droom is om Nelson Mandela in levende lijve te mogen ontmoeten en met hem te kunnen praten. Dan kan mijn carrière
beginnen om de mensen die denken geen toekomst te hebben ze
toch een toekomst geven. Ik wil mijn moeder, tantes, vrienden, mijn
school en heel mijn familie bedanken om hun zorg en de educatie dat
ik mag leren.
En ook mijn halfzus. Emo ik mis je heel erg. Ze is nog in Oeganda.

De voorzitter van de deelgemeente
Feyenoord prees het onderling vertrouwen van 140 verschillende nationaliteiten.
Jacob Geltdekker betoogde dat milieuzorg berust op internationale sociale rechtvaardigheid.

Boodschap
Centraal op het veld stond de tentoonstelling ‘De kracht van Mandela’
over het leven en werk van Mandela
(zie ook kader): schitterende foto’s op
de reuze spandoeken en sterke verhalen. Inspirator van het project was
Juan Heinsohn, hij kreeg de medewerking van het Centrum Beeldende
Kunst.
Studenten van de Willem de Kooningacademie markeerden de route naar
het festival met spuitkrijt. In diverse

kleurstellingen verschenen citaten
van Mandela.
We kregen echte Rotterdamse Oogst
met de Wijkkeuken op Zuid, met
wijkwinkelproducten, met kookdemonstraties, cupcakes versieren en
taarten bakken.
Suzy’s Season Cake presenteerde aan
het publiek een grote Nelson Mandela-taart.
Dansen, acrobatiek met Kenianen,
henna, tattoo’s, het was er allemaal
voor de kids, tot de populaire sneltekenaar toe.
Het Nelson Mandela Festival, het
grootste festival op Zuid, is niet meer
weg te denken, door zijn sfeer, zijn
binding, zijn boodschap en vrijwilligersparticipatie.

Op woensdag 22 juni sprak opbouwwerker Ed de Meyer voor
de gemeentelijke Commissie
Jeugd, Onderwijs, Cultuur en
Sport onderstaande tekst uit,
als wijkprotest tegen de voorgenomen sluiting van o.a. de
bibliotheek aan de Zaagmolenstraat:
Geachte Commissieleden,
Ik spreek namens de KIWI-alliantie,
de alliantie Kindvriendelijke Wijk in
het Oude Noorden, die bestaat uit
woningcorporaties, scholen, welzijn
en bewonersverenigingen.
Oude Noorden Zuid heeft de landelijke prijs Kindvriendelijkste wijk
gewonnen, uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse gemeenten

en het Ministerie in het Kinderrechtencentrum in Utrecht. En dat terwijl
Rotterdam te boek staat als de meest
kindonvriendelijke stad.
De alliantie focust zich op talentontwikkeling van kinderen tussen 4 en
14 jaar. Ze richtte binnenterreinen in,
knapte speelvelden en pleinen op en
verbindt deze met een Kindvriendelijke Route.
De spiksplinternieuwe bibliotheek
in het Oude Noorden bij het Pijnackerplein speelt hierin een spilrol. De
bieb is goed voorzien en behoorlijk
gedigitaliseerd.
Kinderen lopen er te voet naar toe,
meiden vinden er een ontmoetingsplek, je wordt geholpen met huiswerk
en werkstukken.
Kortom, er zijn geen hobbels en die

komen er wel wanneer de bieb dichtgaat. Met centralisatie verbeter je hier
niet de kwaliteit, met sluiting van de
bibliotheek in het Oude Noorden doe
je echt aan kapitaalvernietiging, vooral van sociaal kapitaal.”

Meer informatie
www.geschiedenislab.nl.

Kunstwerk ‘Twee harten
ineen’ onthuld

Reactie van de Commissie
De gemeenteraad wil weten wat de
scholen echt willen of ze mee willen
werken aan een schoolbieb? Hebben
ze hier geld en personeel voor?
Er zouden 5 megabibliotheken komen. De kosten hiervan zijn wellicht
veel te laag ingeschat.
De vroegere wethouder Rik Grashoff
had een plan dat zoveel mogelijk
plaatselijke biebs wilde ontzien. Kan
dit weer doorgerekend worden?

Fotografie: Ton ter Braake

De relatiemarkt een mysterie?
Met 30 buurtbewoners maakten we op maandag 30 mei in
de Rotterdamse Salon, de bijzondere cultuurtempel in het
18e eeuwse koopmanshuis
aan de Rechter Rottekade 407,
de voorstelling ‘Zielig en ambitieus’ mee.
40plus single Tena nam ons mee
naar de twijfels van haar bestaan. Ze
gooide ons in de draaikolken van haar
liefdesleven, waarbij ambitie strijdt
met de zucht naar geborgenheid. Gelukkig met zichzelf en het gezelschap
van dienstbode Emmy. Hoe vergaat
het nu de Moderne Vrouw, paart ze
met De Liefde? Hoe komt het dan dat
half Nederland overspel pleegt?
Tena ontzenuwde op milde wijze de
mythe van de stelletjes, die wél het
Huisje, Boompje en Beestje schijnen
te delen. Is er een recept voor een gelukkige relatie? Tena en dienstbode

De liedjes en verhalen vormen samen een archief, met daarin informatie over het gevoel van heimwee dat
leeft in de deelgemeenten Noord en
Kralingen-Crooswijk. Maar ook over

cultuur en hoe die wordt overgedragen. Op basis van dat archief maken
het Geschiedenislab in ieder geval
een boekje. Afhankelijk van wat deze
zoektocht oplevert, zullen zij een evenement organiseren en een radioprogramma maken.
Woont u in de Deelgemeente Noord
of Kralingen/Crooswijk en wilt u
meedoen? Bel dan naar Geschiedenislab, telefoonnummer (010) 214 14
44 of mail naar marjan@geschiedenislab.nl.
Dit project wordt mogelijk gemaakt
door de Gemeente Rotterdam, het
Oranjefonds, woningcorporatie PWS,
de Stichting Bevordering Volkskracht
en de Stichting Welzijn Noord.

Hoera, het Centrum voor Dienstverlening bestaat 40 jaar en dagopvang Van Speyk aan de Heer Vrankestraat nog langer.
Beide heuglijke feiten werden op vrijdag 17 juni gevierd met vier (!) spectaculaire openingen: kinderkunst op basisschool De Fontein met kunstenaar
Cock van Krieken, het kunstwerk ‘Twee harten ineen’ van Arie Berkulin, de
buurtruimte en ontmoetingsplaats in Van Speyk en de – door het Speykteam
(‘dreamteam’) begeleide – schitterende kinderschuttingtekeningen.
Portefeuillehouder Harika van de deelgemeente Noord opende officieel het
‘twee harten’-beeld, het symbool van de eenheid tussen de buurt en de dagopvang Van Speyk.
Bedankt voor jullie inzet jongens! En felicitaties voor de kunstzinnige kids.

Kunst, Cultuur en Welzijn

Emmy hebben ons hart met liefde
geraakt.
Het stuk ‘Zielig en Ambitieus’ werd
geschreven door Anja Berkelaar en in

de regie van Marc Eikelenboom gespeeld door Adrie van Wijk als Tena
en Anja Berkelaar als Emmy.

In Utrecht werd onlangs een symposium gehouden over de samenwerking
tussen kunstenaars en welzijnswerkers. Opbouwwerker Ed de Meyer, zeer betrokken bij het culturele gebeuren in het Oude Noorden en de Agniesebuurt,
ging er naar toe en verzamelde onderstaande impressies.
De artistieke aanpak is een nieuwe verrassende werkwijze.
De aanpak kan zorgen voor een eye-opener en kan mensen bij elkaar brengen.
De kunstenaar wil soms meer provoceren, de welzijnswerker focust zich op
een visie, op sociale samenhang en sociale mix van bewoners.
Voor het Oude Noorden kan de artistieke aanpak veelbelovend zijn. denk
aan de bewonersinitatieven Burrtgarderobe en Buurtmuzikanten van Marcel
Speet, aan de jongerenroute Route du Nord.
De meeste kunstenaars zijn zelfstandige ondernemers. De overheid kan dan
ook niet gratis van hun diensten gebruik maken.
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Route du Nord
opnieuw overdonderend
‘De Hema’
Kunstenaar Gyz La Rivière zorgde
direct al voor enige opschudding, wat
men van kunst wel kan en mag verwachten. Op een winkelruit plakte hij
de tekst ‘Hema binnenkort geopend’,
compleet met het bekende logo.
De verhuurder schoot in de stress:
“Nee, hier komt superkok Herman
de Blijker”.
Dit voorval inspireerde Ronald de
Graaf tot het maken van een 3Dkrijttekening op het Pijnackerplein,
een illusie waarbij het hoofd van kok
Herman uit een kuil in de bestrating
naar boven komt.

De Route du Nord was weer spraakmakend. 6.000 bezoekers hadden
een echte belevenis.

meisje. Ze was vroeger schilder, maar
is nu beeldhouwer. In feite schildert
ze met klei.

Waslijn met ondergoed
Klapper op de vuurpijl waren de
Stingsisters in café Faas. Ze zijn een
levendige en rauwe punkband, die
speelde met grote zwarte X-marks op
het bovenlijf in een decor van waslijn
met ondergoed. Dit leidde tot de nodige discussie aan de bar.

Landmark
In het klein SPAM aan de kop van de
Zwaanshals werd om de 5 seconden
een foto gemaakt van de bezoekers.
Dit leidt tot een bijzonder kort totaalfilmpje, dat met horrormuziek op
You Tube wordt gezet.
Wat een festival, zoveel geinige mensen, Noord leeft!
De Route du Nord is een landmark!

Beelden van plastic
Op de route waren ook de unieke
keramische beelden van Hans van
Bentem te bewonderen: reusachtige
sleutelhangers en poppen. Mevrouw
Janzen bewerkt oude foto’s met tatoeages op de gezichten.

Noord artistiek middelpunt. Fotografie: Marcel Niehoff

Jongeren
podium
Het Jongerenpodium op de Rotte
op vrijdag 24 juni gaf weer een
indrukwekkend kijkje in het in
Noord aanwezige talent.
Presentator Omar kondigde als
opening met verve de pas 11-jarige
pianist Ulvi Temel aan. De jonge
Ulvi trotseerde het publiek met
een virtuoos stukje toetsenwerk.
Rapper O.TT.O neemt afstand van
individualisme en kiest voor betrokkenheid, wereldburgerschap
en visie. Hij wil werken aan zijn
toekomst.
De populaire Jeffrey, gekend van
Holland Got Talent, had drie
prachtige danseressen meegebracht en zong de sterren van de
hemel.
Zangeres Rowina uit de Agniesebuurt bracht pittige nummers
waar het publiek op reageerde.
Als intermezzo was er een grappige instrumentale modeshow,
rappers uit het publiek en enkele
moppentappers. De Turkse meiden kregen met hun volksdans
heel wat kijkers op de vloer.
Veel bewondering was er ook voor
de Surinaamse Dance Until Dawn
van het Lispunt, die enorme vorderingen heeft gemaakt en iets
spectaculairs neerzet.
Jeffrey was niet te stuiten met zijn
prachtige voice, de dans en het
knallende confettivuurwerk.
De hele tribune zat nokvol en ook
aan de zijkanten en brug dromden de jongeren bij elkaar.
Opvallend was de grote mix van
jongeren, van hiphop tot André
Hazes. Het was een feest van en
door de jongeren zelf. En zo hoort
het ook!!

Het kunstenaarscollectief de Fabriek,
ontstaan uit de krakersbeweging,
maakte een performance in een winkelpand in de Gerard Scholtenstraat
met grote slierten waar je doorheen
moest waden. Het geheel was verlicht

met kleurige TL-lampen en er liepen
bijzonder mooi gemaquilleerde meiden rond.
Efrat Zerhavi maakt publiek bewogen
werk rond het slachten van dieren,
rond het de mond gesnoerde Iraanse

Dance and Art
en Beestenboel

Route du Nord bij
Steunpunt Opbouwwerk
In het kader van de wereldberoemde Route du Nord leverde
ook het Steunpunt Opbouwwerk aan de 3e Pijnackerstraat haar eigen bijdrage, met
buurtmuzikanten, paraplu’s en
een fraai wandkleed.

Bijzonder artistiek leven
Annemiek Engels presenteerde gevonden paraplu’s. Na het wegwerpen
gaan zij een eigen bijzonder artistiek
leven leiden. Op het scherm waren
de vindplaatsen te bewonderen. Een
origineel en mooi stukje werk!

Reusachtig wandkleed
Project Buurtmuzikanten
Zo gaf buurtbewoner en fotograaf
Marcel Speet een preview van zijn
project Buurtmuzikanten, dat ook
een plekje in het Historisch Museum
gaat krijgen. Prachtige foto’s van
buurtbewoners met hun instrument
waren in langwerpige driehoekkaders te zien. Op het scherm kon men
de achterliggende verhalen horen.
Op zaterdagmiddag 25 juni zorgden
de bewoners voor een gezamenlijke
jamsession, een ontmoetingsfeest
waar de vonken vanaf sprongen!

Marieke Abelman exposeerde rond
het thema ‘Bloemen uit Marokko’
een reusachtig wandkleed van vrouwen uit de Agniesebuurt. De ontwerpen werden gemaakt door de kids,
die het kunstwerk ook verfraaiden
met corsages.
De Marokkaanse Vereniging Centrum Noord leverde een bijdrage in
de sfeer van werving en ter beschikking stellen van de accommodatie.
Portefeuillehouder Harika van de
deelgemeente Noord opende de expo
en bewonderde de workshops.

Fotografie: Brigitte Wopereis
“Geen regen kan ons deren!”
De Jonge Honden maakten er
op vrijdagmiddag 18 juni op
het Pijnackerplein een echt
succes van.
Een modetent met haarstyling,
henna, glittertattoos en diverse cosmetische producten waren immens
populair. Het kleine mobiele educatieve pretpark Tivolita trok met racen,
evenwichtstechniek, blik persen en
ballen gooien enthousiaste kinderen
aan. De muziektent gaf plek aan een
samengedrongen publiek, dat applaudiseerde voor de danseressen

van Dance Until Dawn, de spetterende modeshow, de Robot met hartverwarmende roos en de spectaculaire
breakdancers.
Een echte Beestenboel was het met
de melkkoe op het speelplein, de
luchtkussens en de schattige pony’s
door de Schommelstraat.
Veel ouders en alle leerkrachten zetten hun beste beentje voor. Het was
een fantastische familiedag. Jeffrey
verrastte als ‘Holland got Talent’ het
hele publiek en balvirtuoos Stefan
wist de jeugd te bekoren.
Het was een bijzonder gezellige dag,
een echt buurtfeest.

Bijdragen Pijnackerplein
aan Route du Nord
Tijdens Route de Nord gaven van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juni ook
enkele bewoners van het Pijnackerplein (on)officieel hun medewerking.

Omdat bewoonster Martha
Harel bereidwillig haar souterrain ter beschikking stelde, kon
kunstenaar Hans Koopman er
zijn werk exposeren.
Het werk van deze geboren en getogen Rotterdammer, die tot voor een

aantal jaren geleden in Rotterdam
Noord heeft gewoond en gewerkt, is
vooral bekend om zijn stillevens en
stadsgezichten.
Verder deden dit jaar ook Galerie
Gesamt (Pijnackerplein 2) en Chez
Maria (Pijnackerplein 6b) aan Route
du Nord mee. Daarnaast waren er op
loopafstand van het plein allerlei andere exposities en activiteiten.

