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Nieuwe website 
en email van de 
Noorderzon
De noorderzon 
heeft een nieuwe 
website: 

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

MuziEK Op 
dE ROttE
KlassieK verrast

Het klassieke middenstuk van het 
driedaagse Muziek op de Rotte ver-
raste. De spits wordt afgebeten door 
Princesse en haar Braziliaanse trio. 
Ze zingt vrolijke en soms nostalgi-
sche liedjes, maar altijd vol mee-
slepend ritme dat de toeschouwers 
aan het dansen zet. Als Princesse 
en haar familie ergens verschijnen 
is het altijd een feestje. Terwijl de 
broer zorgde voor de arrangementen 
is ook de aanwezigheid van buurtbe-
woonster Floor op de dwarsfluit een 
bijzondere aanvulling. Op het po-

de feest tompoezen rondgebracht. 
Het orkest speelt een opwekkende 
Rossini, gevolgd door de watersym-
fonie van Händel die hij compo-
neerde voor George de eerste van 
Engeland. Je hoort de bootjes over 
de Thames schuiven. Het publiek 
zit aan zijn stoel gekluisterd. Spel-
breker wordt weer de regen, aange-
kondigd door een steile blauwe berg 
op de buienradar. Het orkest lijkt nu 
op het orkest van de zinkende Tita-
nic. Toch gaat het publiek niet weg. 
Vanonder een zee van paraplu’s en 

dium verschijnt dan Mehmet Polat 
met meditatieve Turkse muziek op 
een wel heel bijzonder instrument 
de oed. Het publiek is muisstil en 
hangt aan zijn lippen. Wonderlijk 
hoe die muziek ook al een deel ge-
worden is van ons leven. De Cria 
Familia zorgt voor de break met 
aanstekelijke songs waaronder ‘Ik 
blijf een buitenlander, maar ik ben 
ook moeder en ik zing’. De vrolijk-
heid en bewogenheid spat er vanaf. 
Het publiek kan er geen genoeg van 
krijgen. Het hele plein loopt vol. Al 

dansend gaat iedereen naar het gro-
te podium waar Sinfonia Rotterdam 
staat opgesteld met wel veertig mu-
ziekanten. Speaker en communica-
tor van Sinfonia wijzen erop dat dit 
het tiende Muziek op de Rotte is, een 
jubileum. Het initiatief om klassiek 
naar de buurt te brengen werd ge-
nomen door buurtbewoonster Corry 
Ulenberg en een kerngroep van be-
woners. Ze hebben het jarenlang ge-
dragen en nu met de steun en het or-
ganisatietalent van het Rotterdams 
Volkstheater. Ondertussen worden 

poncho’s klinkt een luid applaus voor 
het muzikale kunstgebeuren. Als Nt-
jam Rosie het podium opkomt met 
haar unieke stemgeluid moet ik hui-
len. Hoe mooi kan het zijn. Het is de 
bedoeling het programma een beetje 
in te korten, maar dat wordt moeilijk. 
Er komen nog drie toegiften. Morgen 
is Ntjam Rosie er weer. ‘Sinfonia is 
geweldig, het publiek is geweldig!’ 
besluit de presentator.

Lees verder op pagina 3
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Case: 2 oude mensjes, 1 is terminaal, 
dat lijdensproces duurt wat langer 
dan “gepland”, er is meer zorg no-
dig voor de zieke. Ga je dan deze 2 
mensen op het laatst van hun leven 
uit elkaar halen? Weten we geen an-
dere zorg te bedenken? Zo’n flow-
schema met “langer dan 3 maanden 
terminaal-> ja -> uitsluiting -> duurt 
langer dan verwacht -> ga door naar 
actieve euthanasie? Ja / neen ….!” 
Echt, als je zondag 15/10 Tegenlicht 
hebt gekeken met hoe Buurtzorg - 
Jos de Blok als woordvoerder - het 
motto menselijkheid boven bu-
reaucratie, eerst buurten dan zor-
gen in de praktijk brengt, dan snap 
je het weer! Aan bureaucratie valt 
te ontsnappen! Het systeem staat 
ten dienste aan de mens. Niet an-
dersom. De zorg is er voor jou! Jos 
van der Lans schrijft zijn pen kapot 
op zeker 4 boeken met niet mis te 
verstane titels: Ontregelen, Koning 
Burger, Erop af, Sociaal Doehetzel-
ven. Hoe komt het dat we ons ver-
liezen in DE PROCEDURE? Welke 
lust beleven we aan bureaucratische 
regels, angstige protocollen en mee-
dogenloze  computerschermen, die 
er steeds beter in slagen om men-
sen op de werkvloer ván hun werk 
te houden? Verslaafd aan papieren 
controlezucht, verschansing achter 
de verstarde bureaucratie. De Paarse 
Krokodil uit de Ohra reclame heeft 
zich zelve giga gekloond! Het Loket 
Regeert! Liever de procedure, dan 
het gezonde boerenverstand?! Jos 
van der Lans stelt dat in Nederland 
een stille revolutie zich voltrekt die 
de zorg in een permanente staat van 
reorganisatie heeft gebracht. Onder 
leiding van steeds meer aanwezige 
managers gaat alle aandacht uit naar 
interne procedures, waardoor stuk-
je bij beetje de passie uit het werk 
wordt geperst. Backoffice wint het 
zo van Frontoffice! We zijn verhard 
in de VerTayloring door allerlei pro-
cessen in efficiënte minuten en ef-
fectieve handelingen op te snijden. 
Voor een steunkous staat 8 minuten, 
binnen die ranzig korte tijd zou het 
dus zonder tegenstribbelen moeten? 
Waarom in vredesnaam? Zo staat de 
handeling zo centraal, niet het pro-
ces met de mens! Buurtzorg startte 
in 2006,  is inmiddels uitgegroeid 
tot een thuiszorgorganisatie met 
meer dan 650 teams en 8.000 mede-
werkers. Dat noemen we een GAT in 
de Markt! Je kan niet in 11 jaar tijd zo 
groeien, als er geen behoefte is. Hoe 
zo succesvol? Door te werken met 

kleine, professionele zelfsturende 
teams die de relatie tussen cliënt en 
professional weer als uitgangspunt 
nemen. En - hèhè - direct samenwer-
ken in de eerste lijn met huisartsen 
en andere professionals. De markt 
met flexibele en mensgerichte aan-
bieders groeit: Attenza, Planetree, 
MOB, Internos, Curamare etc…  Na-
tuurlijk kan je niet rucksichlos kaas-
schaven of leemlagen wegsnijden in 
een organisatie. Maar wél kan je je-
zelf afvragen wat die managers toe-
voegen, letterlijk en figuurlijk. Het 
prijskaartje uitrekenen van indirecte 
uren kan écht geen kwaad. Laat men 
zelf proberen om in 8 minuten een 
kous om te doen of wellicht in die 
tijd te vergaderen? Hoeveel lagen 
management zijn er daadwerkelijk 
nodig? Waar vergadert men over? 
Of is het een politieke ego-apenrots-
strijd? Wat is de toegevoegde waarde 
van al die stafuren aan de lijndienst-
verlening aan de cliënt? Hoe onder-
steunen managers nu hun personeel 
ten behoeve van de zorg? Het geld 
moet naar het team en de cliënt, 
met minimale aansturing! Zeg dat 
dat 10 tot max 15% indirect is van 1 
uur zorg. Wat kan er dan weg? Het 
gaat mij erom dat professionals in 
de case van de 2 oude en vergroeide 
mensjes hun verantwoordelijkheid 
pakken en extra zorg regelen opdat 
dit duo bij elkaar kan blijven, net zo 
lang totdat de dood er een natuurlijk 
einde aan maakt. Gewoon de tijd 
nemen voor dit soort fragiele proces-
sen. Hoe kan het WEL menswaar-
dig? Wat voegt die manager toe in 
zo’n case? Die moet uitzoeken hoe 
en met welke regels,  potjes en pro-
cedures het zo gefixed kan worden 
dat hij/zij bijdraagt aan het geluk 
van dit seniorenstel, dat de profes-
sional zich gehoord voelt en werk 
aflevert waarbij de patiënt centraal 
staat. Innovatie is de oplossing in 
deze processen. Jarenlang keurig je 
zorgverzekeringspremie als mens 
betaald, dan komt het erop aan, er 
worden geen extreme eisen gesteld, 
slaan ineens de geldmeters op 0? 
Vreemd. Wat als het uw ouders wa-
ren? Wat zou u dan doen? Manager? 
Professional? Lezer? 

Anja Berkelaar

Weg met 
de manager!

COluMN

Op zaterdag 11 november 
kunnen inwoners van noord 
op het Eudokiaplein langs-
komen bij ‘initiatiefrijk 
noord’, het snelloket voor 
bewonersinitiatieven. 

Leden van de gebiedscommissie en 
medewerkers van de gemeente be-
oordelen direct de ideeën die Noor-
delingen op die dag indienen. Ook 
medewerkers van Opzoomer Mee 
zijn aanwezig. Bewonersinitiatieven 
tot € 2.500,- die aan alle voorwaar-
den voldoen, worden nog dezelfde 
dag toegekend. Aanvragen boven dit 
bedrag beoordeelt de gebiedscom-
missie in haar eerst volgende ver-
gadering. Kom ook langs als u nog 
geen vastomlijnd idee heeft, maar 
daarover, of over een ander onder-
werp, wel graag in gesprek wil. Initi-
atiefrijk Noord is van 10.00 – 15.00 
uur op Eudokiaplein 35.Wilt u weten 
waaraan uw bewonersinitiatief moet 
voldoen, www.opzoomermee.nl/be-
wonersinitiatief

Buitententoonstelling
Vanaf 26 oktober tot en met 11 no-
vember staat in Noord een buiten-
tentoonstelling er bewonersinitia-
tieven. Op zes locaties in het gebied 
laten foto’s op grote bouwborden de 
diversiteit aan bewonersinitiatieven 
in Noord zien. Bij elke locatie zul-
len leden van gebiedscommissie een 
middag aanwezig zijn om onder het 
genot van een kopje koffie in gesprek 

SNEllOKEt 
BEwONERSiNitiAtiEvEN

te gaan met Noordelingen over be-
wonersinitiatieven. Van 14.00-17.00  
zijn zij aanwezig op: Zaterdag 28 
oktober - Bergweg, tegenover super-
markt Dirk; Woensdag 1 november - 
Pijnackerplein; Vrijdag 3 november 
- Stadhoudersplein; Zaterdag 4 no-
vember - Bentinckplein; Woensdag 
8 november - Walenburgerweg/eind 
Spoorsingel; Zaterdag 11 november - 
Eudokiaplein

De carnavalstoet georgani-
seerd door Mira Luz was dit 
jaar langer dan anders. Kin-
deren als prinsen met parel-
kleding uit het Oude noorden, 
dames met cocktailbladen uit 
Delfshaven en een heel grote 
groep met reuze hoeden vol 
tropisch fruit uit Utrecht sta-
len de show. 

Opvallend was ook de gigantische 
vlinder van Amado geëscorteerd 
door twee vrouwelijke kompanen. 
Amado vertelt ons dat hij van zijn 
drie jaar af in carnavalstoeten mee-

loopt. Het is zijn lust en leven. De 
brassband was zoals altijd super 
gemotiveerd. Een buurtbewoner uit 
Aruba loodste ze door het talrijke 
publiek. In de optocht waren er twee 
volgwagens, een dj en een charme-
zanger. De Zwartjanstraat stond 
op zijn kop. Dit jaar trok de stoet 
tot bij de derde Pijjnackerstraat en 
maakte een tour rond het Pijnacker-
plein, waarmee ze de start beteken-
den van het 120 jarig feest van het 
plein. Emotioneel was de tocht door 
de woonbuurt. Dit begon al bij het 
Snellemanplein waar de balkons 
volliepen. Het driejarig zoontje 

van dj Ulrich werd op zijn verjaar-
dag toegezongen door de stoet. Het 
smalle Zwaanshals gaf het mooiste 
effect met allemaal bewoners en be-
zoekers die als paparazzi met hun 
telefoons filmden. Aangekomen op 
het Noordplein wist men van geen 
ophouden. De zanger met opzwe-
pende Antilliaanse muziek maakte 
er een danspaleis van. De deelne-
mers bleven ook gezellig keuvelen, 
het was een echte ontmoeting. Een 
pluim voor organisatrice en bezige 
bij mevrouw Emelina en voor de 
vrijwillige verkeersregelaars uit het 
Klooster en de Nok.

Carnaval du Nord 



wijkraad. De wijkraden zullen de 
huidige gebiedscommissie vervan-
gen! U kunt zich op persoonlijke 
titel zonder lid te zijn van een po-
litieke partij verkiesbaar stellen tot 
22 januari 2018. Wel moet u vijf 
ondersteuningsverklaringen van 
buurtgenoten kunnen laten zien. 
Zo kan iedereen uit de wijk gemak-
kelijk meedoen. Misschien iets voor 
u? Om u verkiesbaar te stellen voor 
een wijkraad moet u in de wijk wo-
nen waar u zich verkiesbaar stelt en 
minimaal 16 jaar zijn. Meer infor-
matie vind u op: www.rotterdam.nl/
verkiezingen

Er komen verkiezingen aan 
voor de gemeenteraad én de 
vertegenwoordiging in Noord 
op 21 maart 2018. 

Grootste verandering voor Noord is 
de komst van 6 wijkraden. De ge-
meenteraad vindt het belangrijk dat 
u als bewoner meer invloed krijgt op 
wat er gebeurt in uw wijk. Vier jaar 
geleden introduceerde Rotterdam 
hiervoor de gebiedscommissies. De 
gemeente gaat nu experimenteren 
met een betere vertegenwoordiging 
per buurt. Daarom krijgen alle 6 
wijken in Noord een eigen gekozen 

wijKRAdEN 
Oude nOOrden 
en agniesbuurt
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De derde dag van muziek op de Rotte 
brengt een wervelende variatie. De 
Koninklijke Postharmonie gaat met 
veertig blazers de regen te lijf met een 
populair stukje muziek. Op de hielen 
gevolgd door de Barbershop singers. 
Het enorme mannenkoor geleid door 
een vrouw, gaat terug op de Ierse mi-
granten die met zingen hun tijd do-
den toen ze moesten wachten bij de 
kapper. Het koor zingt meerstemmig 
a capella en vormt spontaan enkele 
kwartetten waaronder ’het oog van de 
timmerman, die alles maken kan.’Op 
het kleine podium klinken Brazili-
aanse liefdesliedjes begeleid door de 
ukelele. De spontane vierjarige dan-
seresjes van hert Danskantoor maken 
rondedansjes en breken je hart. Ze 
worden gevolgd door de mixed-up 
groep van streetdancers met kleurige 
tullen rokjes of een hip broekje. Ook 
de gezamenlijke dans wordt een feest. 
Alles wordt vormgegeven door Mela-
nie van het Danskantoor uit de Vij-
verhofstraat. Het podium wordt om-
stuwd door trotse ouders. Als Ntjam 
Rosie zingt met haar band is iedereen 
in trance. De wonderlijke zangeres 
uit Kameroen getooid met een bloe-

menkrans beweegt soepel en kan je 
raken. Een klein salsa orkestje geeft 
warmte en inspireert een dansend 
publiek. Melissa Fortes brengt Kaap-
verdië tot leven. De liefde staat in 
haar repertoire centraal, ze weet haar 
publiek te binden. Van het tere Kaap-
verdië naar de jazzy groep Het Volk 
met Jos Valster en de 82 jarige John 
Engels, legendarisch van de Chat Ba-
ker Connection. De Tommy Mousta-
che spelers brengen gesofisticeerde 
Jazz, die toch door het publiek geap-
precieerd wordt. Hun decor is knap 
geconstrueerd met de koppen van de 
snorrenmannen. Carlama Orkestar 
brengen met de saxofoons Balkan zi-
geunermuziek. Ze weten het publiek 
zo op te zwepen, dat we één van de 
meest spectaculaire slotmomenten 
krijgen uit de tienjarige geschiede-
nis van Muziek op de Rotte. Iedereen 
danst op de muziek rond basale, we-
reldse thema’s. De melodieën blijven 
in je hoofd zingen, ook als je later 
in je bed ligt. Muziek op de Rotte 
zorgde dit jaar voor een gedurfd pro-
gramma, waarvoor de organisatie de 
nodige complimenten kreeg.

Het ponton op de Rotte bij 
de noorderbrug is sprook-
jesachtig verlicht als tegen-
hanger van donker en guur 
weer. Het blijft maar plen-
zen zodat de organisatie ver-
plicht is om de starttijd naar 
later te verschuiven. 

De diehards komen toch opdraven en 
ze genieten! De begenadigd presenta-
tor Sergio Belfort kondigt de capoeira 
dansers aan die spreekwoordelijk 
de Braziliaanse zon in huis halen. 
Speels worden ze gevolgd door de 
Dans Crew underrated en de spec-
taculaire Hiphop010, die voor een 
WOW gevoel zorgen. Vangelis uit 
Rotterdam Noord brengt met humor 
pittige songs van eigen makelij. Hij 
heeft een grote band en een mooi 
achtergrondkoor. Een motivatie om 
de regen te trotseren. Vangelis krijgt 
het publiek op zijn hand. Heel mooi 
is de combinatie van de Cria Familia 
met de dansgroep Hiphop 010. De 
jongens oogsten veel applaus. Opval-
lend zijn niet alleen de acrobatische 
toeren maar het perfect ritmisch 
dansen. Dit jong talent is een verade-
ming. Dan gaat het knallen met Papa 
Goni waar je door wordt opgezweept. 
Deze band met Afrikaanse muziek 

uit Burkina Fasso met djembé’s en 
leadzanger Michiel doet letterlijk ie-
dereen bewegen. De vlonder vóór het 
ponton loopt vol dansende mensen 
met gelukkige gezichten. Als twee 
hiphop meiden door de presenta-

tor met de spelers gemixt worden is 
het hek van de dam. Na de nodige 
toegift gaat eenieder naar  huis met 
tropische dromen. Het was een onge-
lofelijke avond met talentvolle jonge 
mensen.

MuziEK Op 
dE ROttE
Jazzy apOtheOse

Ook voor kinderen waren er acti-
viteiten. In samenwerking met het 
Nederlands fotomuseum en buurt-
bewoners was er in het voormalige 
huis van fotograaf Kees Molkenboer 
een expositie ingericht met werk van 
de bekende Rotterdamse fotograaf. 
Even verderop het plein konden be-
zoekers bij de expositie over de ge-
schiedenis van het plein foto’s van 
het Pijnackerplein door de jaren heen 
bekijken. Op deze locatie werd ook 
een live interview sessie gehouden 
met “pleinverhalen” door het Verha-
lenhuis Belvédère. Populair onder 
bezoekers was de rondleiding over 
het plein en de buurt oude noorden 
georganiseerd door het Stadsgilde. 
Het festival werd muzikaal en kleur-
rijk geopend door het Antilliaanse 
Carnaval du Noord die met vrolijke 
ritmes en dans een ronde langs het 
Pijnackerplein liepen. Daarna was 

de Koninklijke Rotterdamse Post 
Harmonie, KRPH.nl aan de beurt 
die vanuit de muziekkoepel liedjes 
speelden uit hun repertoire “krph 
loves 010”. Vervolgens konden be-
zoekers luisteren naar lokale muzi-
kanten Jessy Jasmeen en Jiri & Joe 
and band. Intussen deden buurtbe-
woners zich te goed doen aan een 
uitgebreid buffet en grill tijdens het 
buurtdiner georganiseerd door de 
Bewonersvereniging Pijnackerplein 
- e.o. In de vroege avond bracht de 
old-time blues band The Mourning 
Glories het plein terug in een sfeer 
van de jaren 20 en 30 van de vorige 
eeuw. De avond werd op het Pijnac-
kerplein afgesloten door de ener-
gieke band The @ The Skiffle Billy 
Cocktail.

Zaterdag 9 september vierde het pijnackerplein haar 
120 jarig bestaan met twee foto-exposities, veel muziek, 
verhalen en volop eten en drinken.

pijnackerplein 
viert historie Noorderstage 

meets lumumba
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EEN BEwOgEN REüNiE 
in het KlOOster
Op monumentendag zit het Klooster stampvol. Er is een 
reünie van oud leerlingen van de Hildegardis meisjesschool 
die vroeger in het gebouw gevestigd was. Ruim 250 oud 
leerlingen zijn komen opdagen. De Hildegardisschool 

bestond uit een kleuterschool, een lagere school en een Mulo. 

Bij de lagere school werd arm en rijk 
van elkaar gescheiden. De rijke tak 
kreeg montessori onderwijs. Op de 
Mulo werd Frans en Duits gegeven 
en een brede culturele vorming. De 
school was gekend om haar hoog-
staand onderwijs. De school was ka-
tholiek en werd gedreven door Fran-
ciscaner nonnen, die in het begin per 
koets van de Aert van Nesstraat  kwa-
men. Later werd een klooster bijge-
bouwd dat plaats gaf aan veertig non-
nen. De zusters vormden naar eigen 
zeggen een gezellige groep. 

Rondleiding 
met herinneringen
De dames de Vrij en Otterspeer zaten 
in de zestig jaren op de kleuterschool, 
het was een leuke tijd. Mevrouw Saas 
zat in 1951 op de school, ze volgde 
er ook op de lagere school en de 
Mulo. Haar tante was ook non. Zij 

herinnerde zich de dames Stroband, 
waar ze een beetje gek van werd en 
de strenge zuster Gerarda die haar 
dwong de oude korstjes brood op te 
eten. John Ball, woonachtig op het 
Soetendaalseplein is een oud student 
van de tegenover liggende Sint-Jan 
Jongensschool geeft een rondleiding 
door het hele gebouw, waarin zich nu 
een wijkgebouw en  tal van studen-

ten woningen bevinden. John zijn 
vijf zussen zaten op de Hildegardis-
school en zo wat zijn hele familie. 
Hij toont ons de tuin waar vroeger 
een fontein was, een grot met een 
Mariabeeld en een reuze Heilig Hart-
beeld.  Wist je dat op zolder pianoles 
werd gegeven? John laat ons de ge-
restaureerde school ingang zien, een 
plaatje. Hop naar de kapelzaal, een 
uniek stuk Jugendstil dat in de 1986 
compleet is vernield en getransfor-
meerd in een black box. John kende 
deze kapelzaal als misdienaar. Elke 
ochtend om zeven uur was hij paraat 
en liep hij over de prachtige krakende 
vloer om de biddende zusters niet te 
storen. Naast de kapel lag ook de zie-
kenzaal van de zusters. John mocht 
er soms wat fruit brengen, maar eerst 
moest hij met een belletje rinkelen: 
‘Man op komst.’ Op het platte dak 
werden alle school-foto’s genomen. 

John roept bij iedereen herinnerin-
gen op. Herinneringen aan zuster 
Marcelin die sinterklaasfeesten orga-
niseerde, aan het biechten waarbij je 
steeds hetzelfde riedeltje afstak, aan 
de boomstammetjes waar de kleuters 
op zaten. Mevrouw Huis komt uit 
een gezin van elf kinderen, de oud-
ste en de jongste zijn jongens. Alle 
meiden gingen naar de Hildegardis-

school. Schrijnend waren de twee 
ingangen voor arm en rijk, waardoor 
mevrouw van Alphen van haar vrien-
din en naamgenoot werd gescheiden. 
‘Wist je dat de helft van de leerlingen 
van de Hildegardisschool getrouwd 
is met een partner uit de tegenover 

liggende dansschool Wuyster? Om 
daar te kunnen dansen moest je wel 
katholiek zijn en een stempel van de 
pastoor krijgen.’ Het leerlingenbe-
stand van de Hildegardisschool ken-
de bij de start één buitenlands kind, 
in 1974 was er slechts één Hollands 
kind. Directeur Herman Holleboom 
van de nieuwe Hildegardisschool  
vond dit een uitdaging en de inzet 

een plicht. John besluit zijn rondlei-
ding met te wijzen naar de overkant. 
‘Daar lag het badhuis, ik ben er naar-
toe gegaan tot mijn zestiende. Je had 
maar tien minuten, je moest opschie-
ten. Op zaterdag was het er verschrik-
kelijk druk.’ 

Architect met visie
Architect Jorit Sipkes geeft ook een 
tour. Na dertig jaar geen onderhoud 
heeft Woonstad enorm geïnvesteerd. 
Het geld is hoofdzakelijk naar het 
reusachtig schaliedak gegaan en naar 
het restaureren van de woongangen. 
Het komend jaarlijks onderhoud kan 
gericht worden op restauratie zoals 
houten ramen, glas in lood en oor-

spronkelijke kleurstelling. Het Kloos-
ter is in fases gebouwd door drie 
generaties van de Familie Margrie, 
vandaar ook de verschillende bouw-
stijlen van Neo-romaans over Byzan-
tijns tot Jugendstil. Terwijl Jorit praat 
over kleurstelling kan Truus van Al-
phen het niet laten om te praten over 
haar heerlijke tijd. Kunst en cultuur 
stonden centraal in de school. Re-
gelmatig bezochten ze het Scapino 
ballet. Zuster Stojia was de hand-
werkzuster. Ze verzorgde ook de vo-
lière die soms last had van de ratten. 
Truus zorgde voor ophalen van het 
zaagsel. ‘We zaten op de beste school 
van Rotterdam. We hadden een bio-
logielokaal met opgezette dieren. We 
leerden Frans, muziek en declame-
ren met zuster Thomas. Gymnastiek 
werd begeleid met piano en tam-
boerijn.’ De school begon steevast 
met de bel van de hoofdzuster. De 
kleurstelling van het zustergedeelte 
is rustiger, de kleur in de school is 
warmer en het tegelwerk is door-
spekt met de wapenschilden van de 
Nederlandse provinciën. Jorit vertelt 
dat op het platte dak wel tachtig kin-
deren tegelijk speelden. In de buurt 
was weinig speelplek en men wilde 
een duidelijke scheiding met de jon-
gensschool. We zijn onder de indruk 
van de authentieke vloeren en glas in 
lood ramen in het woongedeelte. On-
derweg is het toch gezellig keuvelen. 
Terug in de foyer zijn de enthousiaste 
schaliedekkers van de firma Walter 
Verhoeven bezig met hun demon-
stratie van leien leggen op een hou-
ten toren. Het vakwerk en de behen-
digheid is ongelofelijk. Het op maat 
kloppen van de leien, het aanbrengen 
van de haakjes, het is een lust om 
te zien. Het Klooster als monument 
leeft en heeft een artistieke toekomst. 
Dit wordt de bezoekers ook duidelijk 
gemaakt door een prachtige tentoon-
stelling over het fraaie verleden en de 
gedurfde verbouwing.
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Het is een lust om te zien hoe ieder-
een bezig is met bellenblazen, splash 
ballen, eendjes vissen, strandballen 
hooghouden, auto’s spuiten en glib-
berig slijm maken. Er staat een groot 
water-flipper spel.  Bij Abdel van Wel-
zijn Noord kan je proefjes doen met 
water. Wat verder op zijn moeders 
bezig met fruitstokjes en limonade. 
Latifa en twee vrijwilligers maken 
diademen met bloemen. Ronald van 
SOL loopt als een bezige bij de no-
dige praktische dingen te regelen. De 
schuimmachine braakt grote bergen 
schuim waar de kinderen zich in ver-
maken, heerlijk met dit warme weer. 
In alle spellen komt het thema water 
naar voor als belangrijk levensbepa-
lend element. Tot 15:00 uur gaat dit 

burendag omhelst Kaapverdisch feest

Opzichter Jan geflankeerd door Ben-
jamin delen de groepen in: het clea-
nen van het buurthuis, de aanpak van 
de gemeenschappelijke berging, het 
opknappen van twee grote binnenter-
reinen. Loco Directeur Peter van Lies-
hout staat glunderend te kijken naar 

de actievelingen. Vuilniszakken, gro-
te heggenscharen, snoeischaren, be-
zems en knijpers van groot tot mini 
worden koortsachtig uitgedeeld. Ie-
dereen werkt mee behalve het weer. 
Al na een uur kan je de kleintjes uit-
wringen en wordt er even gepauzeerd 
in het clubhuis. De diehards gaan 
door met harken, knippen en verwij-
deren van een complete vuilstort bij 
het schuurtje Hofdijk. De kinderen 
zetten door een geen papiertje ligt 
nog in de plantsoenen. De mannen 
van Prasino en de ploeg van Halt 
doen het zware werk in de natuur 
bijgestaan door sterke buurtmannen. 
De berging wordt helemaal leegge-

haald, geschilderd en opgeruimd. In 
het buurthuisje worden alle ramen 
gesopt, keukenkasjes uitgeruimd, het 
toilet spic en span schoongemaakt, 
gestofzuigd en gedweild. Ton komt 
nog met een vrijwel nieuw bankstel. 
Als er na afloop nog een snoeischaar 
ontbreekt, blijkt dat Johan van geen 
ophouden weet in het struikgewas. 
Opzichter Benjamin is meer dan te-
vreden. De  trekkers Wil en Hamid 
krijgen een pluim. ‘Wat kunnen we 
zonder onze gemotiveerde buren? 
Wat belangrijk is, de kinderen pikken 
het op en zij zijn de toekomst.’

Het hele Rotte kwartier deed 
enthousiast mee aan de Ha-
vensteder Doe Dag. al om 
12.00 uur zaten er 50 volwas-
senen en kinderen lekker te 
smikkelen in noorplein 12. 
Even rust en plannen maken 
voor de aanpak.  

Nooit geziene 
schoonmaakactie

thema door en het wordt afgesloten 
door de lenige dansgroep Dance until 
Dawn, dansen tot in de vroege uur-
tjes. Naadloos sluit het Kaapverdisch 
festival hier op aan. Met een goed ge-
trainde karate groep uit de Zaagmo-
lenstraat. Joao Gomes van Flores Das 
Ilhas, met Maria de organisator van 
het feest, bracht hierbij zijn jeugd 
door. Rond 15:00 uur start ook het 
van Harte Restaurant met een heer-
lijke barbecue voor een klein prijsje. 
Naar aanleiding van de Burendag die 
op het plein onmiskenbaar gereali-
seerd is, doen ze een beroep op vrij-
willigers. 

Een wervelend festival
Plots komen de Kaapverdische 
trommelaars gevolgd door de eer-
ste akkoorden van Tamboereis die 
je wakker schudden. Dan komt het 
live optreden van de dansgroep van 
Flores das Ilhas compleet in schitte-
rend eiland tenue. Je waant je op de 
Kaapverdische eilanden. Ze nemen 
de hele muziektent in beslag en oogs-

Na 4 jaar klassiekers als Odysee, Ica-
rus, Metamorphose en Romeo en Ju-
lia pakt het Echte Helden Festival in 
het Klooster uit met het verhaal van 
de kinderen zelf. De verhalen kwa-
men tot stand tijdens workshops in 
Mozaïek en de Prinses Julianaschool. 
De kinderen maakten hun eigen 
klassieker: ‘Held’. Twee dagen lang 
oefenden de kinderen dans, woord-

kunst en zang begeleid door pia-
nospel. Er werd op improviserende 
wijze gewerkt aan een schitterende 
voorstelling, ‘de reis naar het alles 
andersom land.’ Ze komen terecht 
in het spookhotel en in ‘Moilant’. Ze 
ontmoeten mevrouw Langhout in 
het takkenbos. Dromen zijn heerlijk 
maar uiteindelijk belanden ze allen 
in oma’s armen. 

ten het nodige applaus. Mely Djedje 
ontroert en er volgt een optreden van 
de gelauwerde Luis Tavares die ook 
zijn nieuwe cd presenteert. De ster-
ren volgen elkaar op, Ruut van Bo Es 
en de immens populaire Baiana. Op-
vallend is dat het hele publiek rond 
die muziekkapel constant blijft dan-
sen waarbij de Mazurka hoge ogen 
scoort. Any zingt de sterren van de 
hemel. Nhela d’Caela neemt het stok-
je over. Het optreden van Tony Tulipa 

Negra doet je naar adem happen. 
Ondertussen draait de Kaapverdische 
keuken met pasteitjes, kip, rijst, mais 
en chalupa op volle toeren. In een 
andere kleurrijk punttentje straalt de 
expositie en op de tafels ligt de mer-
chandise van het eiland: tasjes, kleur-
rijke doeken, boeken en sieraden. 
Boven aan wappert de vlag van de ei-
landen. Ed speelt romantische gitaar 
deuntjes die een stukje rust brengen 
in de roes. Met Joao Silva gaat de 

trein weer door denderen, gevolgd 
door Irineu met enkele verassende 
nummers. Nhela d’Caela en Any ge-
ven een toegift. Luis Tavares, Baiana 
en iedereen beklimmen het podium 
voor het slotnummer. Enthousiaste 
Pijnackerbewoners kijken het ge-
beuren aan: het is vrolijk, actief en 
hartverwarmend. Het Kaapverdisch 
festival omhelst het Pijnackerplein. 
De Charmante speakerin met enkele 
leuke zinnen en een kushandje.

al vanaf 11 uur is het team 
van school Het plein met 
trekker Loes bezig met leer-
krachten en vrijwilligers het 
pijnackerplein op zijn kop 
te zetten. Het krioelt van de 
kinderen en de ouders. 

ieder Kind 
een echte held
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Eerdmans 
in mozaïek

Er werd geluisterd naar wat be-
woners bezig hield, van drugover-
last tot verkeersonveiligheid rond 
Noordsingel, Benthuizerstraat, 
Bloklandstraat en Zaagmolenstraat. 
Bewoners van de Blommerdijksel-
aan kregen de gelegenheid hun 
straat herinrichtingsplan te pre-
senteren, waarbij het elektriciteits-
huisje verdwijnt, zicht op de kerk 
komt en aan de bestaande bomen 
enkele nieuwe exemplaren worden 
toegevoegd. Ze spraken van hun 
droomstraat. Een gebiedsspecifieke 
opgave is de aanpak van de riole-
ring rond de Soetendaalseweg en 
de nodige vergroening. 
Joost Eerdmans was blij met de tal-
rijke bewonersinitiatieven. De 6418 
meldingen van mankementen in 
de buitenruimte wezen volgens de 
wethouder op alerte burgers, maar 
is het ook geen gevolg van bezuini-
gingen? Aktie wordt ondernomen 
ten aanzien van ‘slechte’ onderne-
mers in de Zwartjanstraat.

we doen het samen
Wil van Vugt vertelt over de samen-
hang tussen de bewoners van de 
408 woningen in het Rottekwartier. 
‘We zijn er voor elkaar.’ Bewoners 
vragen om te investeren in jonge-
ren. Koester ook de vernieuwde 
openbare ruimte, de singels en de 
pleinen. Geklaagd werd over zwerf-
vuil in de Teilingerstraat. Hier werd 
aktie op gezet en 43 verbalen wer-
den uitgeschreven. Kunnen er bij 
de zebra bij de tramhalte op de 
Bergweg geen lichtjes aangebracht 
worden? Kan er geen rotonde ko-
men ter hoogte van het voormalige 
Correct? 

De politie wijst erop dat er weer 
een verkeershandhaving team is. 
Bij het uitgaan van de NOK wach-
ten de nodige dealers, kan hier niet 
ingegrepen worden? In de Zaag-
molenstraat heeft een vrouw 7 jaar 
overlast van een dealer in haar por-
tiek, wat gepaard gaat met inbraken 

in de kelders en wildplassen. Wat 
gebeurt er met het leegstaande Cor-
rect en de voormalige dansschool in 
de Ruivenstraat? Probleem van de 
dansschool zijn meerdere eigena-
ren, wat het opknappen en de snel-
heid van plannen maken frustreert. 
Noord is geselecteerd als nieuw 
experiment om Wijkraden te kie-

zen, waarbij gewone burgers zich 
kandidaat stellen die niet direct ge-
bonden zijn aan politieke partijen. 
Eerdmans besluit dat richting ver-
beteringen niets kan zonder de be-
woners. Bewoners zijn positief over 
hun wijkagenten maar boksen op 
tegen de gevolgen van bezuinigin-
gen en het sluiten van de wijkpost. 

Buurtpreventie kan geen vervan-
ging zijn van aanwezigheid van po-
litie in de wijk. Ze verwachten ten-
slotte van de wethouder de nodige 
tussenkomst om in de buurt meer-
dere droomstraten te realiseren.

granny’s Finest 

granny’s Finest nodigt alle 
senioren uit om te komen 
handwerken. Doe mee! voor 
patronen, wol en naalden 
wordt gezorgd. Je ontmoet 
nieuwe mensen tijdens een 
gezellige handwerkclub. 
Haakt u aan? Houdt u van 
handwerken? WWW.gRan-
nYSFinESt.cOM 

Kom naar de informatiemiddag op 
dinsdag 24 oktober om 14.00u bij 
Het Klooster Oude Noorden! Deel-
name aan dit project kost u niets. Pa-
tronen, wol en naalden liggen voor u 
klaar. Uiteraard geniet u tijdens het 

handwerken van een lekker kopje 
koffie of thee en iets lekkers. En uw 
inspanningen worden beloond met 
activiteiten buiten de club om. 

Handwerken mag weer! Sterker nog, 
handwerken is hip, hipper dan ooit, 
handwerken is rustgevend en word 
wel het nieuwe yoga genoemd. Bent 
u een liefhebber? Dan is Granny’s 
Finest op zoek naar u jong en oud. 
Granny’s Finest brengt met de hand 
gemaakte mode accessoires op de 
markt. Deze worden volgens de laat-
ste trends ontworpen door jonge ont-
werpers en door u gemaakt. Hiermee 
wordt een brug geslagen tussen jong 

en oud en ontstaat een modieus eind-
resultaat gemaakt op ambachtelijke 
wijze. 

Club Het Klooster Elke Dinsdag van 
14.00u - 15.30u, Ruivenstraat 81, 
3036 DD Rotterdam. Bel met de re-
ceptie van Het Klooster 010 -4661544 
Op dinsdag 24 oktober om 14.00u 
bent u van harte welkom om de infor-
matie presentatie bij te wonen. Uiter-
aard onder het genot van een gratis 
kopje koffie of thee met wat lekkers. 
Bent u er bij? Laat het even aan ons 
weten.

Wethouder Joost Eerdmans organiseerde een bijeenkomst 
in Huis van de Wijk Mozaïek. De reacties op de bijeenkomst 
waren positief. 

Van pindanoten worden stoere kran-
sen gemaakt voor de helden bij Wel-
zijn Noord. Bij het Kinderparadijs 
kan je positieve plaatjes tekenen met 
felle kleuren of donkere bedreigin-
gen produceren in het zwart. Alles 
wordt op een groot bord geplakt. Aan 
de bovenkant komen de positieve 
krachten, aan de onderkant de grie-
zels. Het Danskantoor gaat aan de 
slag met hele groepen danseresjes en 
enkele dansers. Juffrouw Rozemarijn 
weet ze enthousiast te maken. Als 
één meisje over de brug komt, sleept 
ze haar vriendinnetjes mee. Opval-
lend is de betrokkenheid van de ou-
ders. Ook het voltallige lerarencorps 
is present. De Cria Familia maakt 
er weer een feest van met djembé’s, 

trommels en tamboerijnen. Kinderen 
krijgen slaginstrumenten en doen 
touwtje spring over een reuze koord. 
Ze doen echte capoeira met de Brazi-
liaanse professionals. Meester Kanya 
legt ook zijn matten op het grote zeil 
en de jonge acrobaten krijgen alle 
kans om hun kunsten te tonen. De 
workshops acrobatiek in de school 
werpen hun vruchten af. Alles gaat 
naar een hoogtepunt toe met Paul 
van der Maat, superacrobaat, die met 
wel 50 koffers een schitterende act 
neerzet. Tussen en met de valiezen 
speelt hij het kind met het beertje, de 
motorrijder, de soldaat, de gitarist en 
de cowboy. Het publiek leeft enthou-
siast mee. 

Bruisende woensdag 
bij Klimop
Op het schoolplein van de Klimop staat de grote bogen-
tent van het volkstheater die volgepropt zit met crea-
clubs. Het lijkt wel een mierenhoop als de kinderen grie-
zels gaan kleien met de Kleurbende, het thema nota bene 
van de boekenweek. 
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Muziekproeverij
De muziekproeverij van 
muziekcentrum Rotterdam 
in het Klooster was een 
groot succes. Er waren veel 
meer bezoekers dan ze had-
den verwacht. 
Ze begonnen de dag met een kin-
derconcert voor de kleintjes over een 
Krokodil en een olifant die allebei 
muziek willen maken maar wel heel 
veel last hebben van elkaar. Gelukkig 
vonden ze een oplossing en speelden 
ze prachtig samen aan het eind van 
de voorstelling. Hierna verspreiden 
de kinderen zich over het Klooster 

voor een workshop ukulele of om een 
eigen trommel te maken o.l.v. Harm 
Gosling. Ook waren er veel docenten 
van Muziekcentrum Rotterdam met 
hun instrumenten gekomen zodat ie-
dereen zijn favoriete instrument kon 
uitproberen. De hele dag was er live 
muziek door leerlingen en docenten 
van MC Rotterdam in de Foyer. Na 
een optocht met de zelfgebouwde 
trommels en het zingen van beken-
de en minder bekende liedjes in de 
Liedjesfabriek werd de dag afgesloten 
met een miniconcertje van de docen-
ten. Volgend jaar doen ze het weer!

Ammersooiseplein baadt 
in de zon

Lederen portemonnees worden aan-
een gepind en met slingers worden 
verrassende bloemen gemaakt. Die 
bloementechniek wordt filigraan ge-
noemd, komt uit Afrika en wordt toe-
gepast met fijn goud- en zilverwerk. 
Wat verderop zit Wim Wiegman. Hij 
is gefascineerd door het sloopwerk 
in de straten en richt zich nu tot de 
kinderen on hen te ontfutselen wat 
ze mooi vinden. De kinderen maken 

spannende tekeningen die Wim om-
zet in wel 35 pregnante ansichtkaar-
ten. Op een verhoog staan tal van 
schilderijen van in elkaar gedrukte 
blikken. Je kan het plezier met afval 
noemen. Aan het eind krijgen de 
beginnelingen een graffiti spuiten 
cursus. Ze weten van wat kitscherige 
schilderijen een opvallend kunst-
werkje te maken. Soms druk je te 
hard en krijg je een grote klodder. 

Alle begin is moeilijk. De starters 
hebben in elk geval een plastic pak 
aan. Ja, er wordt ook gesport. De dan-
sers van het Danstheater treden op 
en geweldige acrobaten. Maar eerst 
meedoen met een workshop! Je kan 
je verder uitleven met meloen of ba-
naan versieren met tal van zoete en 
kleurrijke elementen. Er wordt ook 
wat gegeten, maar dan wel een ge-
zonde pizza die je zelf fabriceert.

Kleine kinderen dartelen op de muziek van kabouter plop. 
Een ring van kraampjes omsingelt het ammersooiseplein. 
De technische aanpak valt op. Houten eenden worden door 
stoere knapen in elkaar getimmerd.

Naast de charmezanger was ook 
Cherly Zeeuw voormalig Equal toet-
senist van de partij. Helmut Nellen 
van Prasino maker van de tuin en 
rechterhand Rafael werden in het 
zonnetje gezet. Trekker van het eve-

nement Ugette Walcott wees op de 
potentie van het van der Ploeghuis 
voor de senioren én voor de buurt. 
De tuin bracht een complete sfeer-
verandering en het is nog maar een 
begin. Bewoners hebben plannen 

Hildegardiskerk
De Hildegardiskerk waarin 
nu zes parochies onderge-
bracht zijn, bestaat 125 jaar. 
Een reden voor een plechtige misvie-
ring in het historische kerkgebouw, 
in meerdere talen gezien het leden-
bestand. De kerk draagt de naam van 
Hildegard von Bingen, het tiende kind 
van een adellijke familie, die klooster-
ling werd. Ze was een talentvol schrijf-
ster en een mystica. Pastor Lijesen was 
de voorganger en koos een Bijbellezing 
rond het thema vergeving. Ook het jon-
gerenkoor met de naam ‘The Young 

 OpENiNg 
SuBtROpiSCHE tuiN

De opening van de subtropische tuin in het Jan van der ploeg-
huis was één groot ontmoetingsfeest met marktje vol sieraden 
en snuisterijen, met danseressen van Mozaïek en een bijzonder 
zangeresje van de muziekschool Eeuwige noten. 

Christian Singers’ viert zijn 45 jarig be-
staan, het negende lustrum. Het plan 
is de Missa Pontificalis Secunda van 
Lorenzo Perosi in te studeren met alle 
zangers, inclusief de jongereren van 
het eerste uur die nu 65 plussers zijn. 
De uiteindelijke uitvoering zal plaats-
grijpen op 25 februari 2018 om 11.00 
uur. Nu al melden de zangers van het 
eerste uur zich aan na een oproep van 
dirigent Tom Emmerich. Was u ook 
lid van het koor, mail Tom Emmerich: 
t.emmerich@upcmail.nl 
of bel 06-55476665.

ingediend voor een maandelijks 
cultureel evenement en voor het 
runnen van de gemeenschappelijke 
ruimte. Er werd gedanst en genoten 
van Surinaamse en Marokkaanse 
hapjes. Tenslotte werd even gerelaxt 
met Sjaan’s  bingo. Het openings-
feest was een echte afspiegeling van 
het Oude Noorden in al zijn sociale 
rijkdom.

125Jaar
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REDactiEaDRES
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
Email: info@noorderzon010.nl

REDactiE
Ed de Meijer en Johannes Odé 

FOtOgRaFiE
Johannes Odé en Joop bastinck 

WEbSitE 
Joop bastinck

biJDRagEn aan Dit nUMMER
anja berkelaar, Kinderparadijs, 
Huis van de Wijk het Klooster, 
Siebele Meindersma

MEt DanK aan: 
Woonstad Rotterdam voor funderings-
herstel Special.

OpMaaK: bureau404 
DRUK: Janssen/pers

Huis van de Wijk 
Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34

Stichting Kinderparadijs 
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net

Huis van de Wijk 
Het Klooster
Ruivenstraat 81  
3036 DD Rotterdam
Info@KIoosterOudeNoorden.nl
Tel. (010) 466 15 44
contactpersoon: 
Margot van Asseldonk

Jongerenwerk 
Stichting Buurtwerk Alexander
Hammerstraat 51 (ingang om 
de hoek Ruivenstraat)
3036 MC Rotterdam
Tel. (010) 266 87 52
info@buurtwerk.nl 
(o.v.v. Oude Noorden)

Gebiedscommissie
gebiednoord@rotterdam.nl

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Noord
Eudokiaplein 31
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 444 46 11
www.cjgnoord.nl

Dock Participatie
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam  
Tel. (010) 443 06 00

Servicepunt 
Oude Noorden - Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44

Maatschappelijk Werk Noord
Eudokiaplein 33a
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

Stichting Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33 a
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40
Inloopspreekuur: 
Ma, di & do van 10.00-12.00 uur. 
Op dinsdag zijn Turkse & Marok-
kaanse cultuurtolken aanwezig.

Huis van de Wijk 
de Nieuwe Banier
Banierstraat 1 
3032 PA Rotterdam
Tel. 010 846 03 41 

Stichting Noord Plus
Banierstraat 1
3032 PA Rotterdam
Tel. (010) 467 18 70

Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201 
Rotterdam 
Tel. (010) 440 88 00

Stichting Havensteder 
Heer Bokelweg 121  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010) 890 25 25

Sociaal Raadslieden
Servicepunt Oude Noorden - 
Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44 
(op afspraak)

Gemeente Rotterdam  
Tel. 14010
Voor al uw vragen, klachten of 
andere meldingen, 24 uur/dag

KindeRdam
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Tel. (010) 443 00 33

Stadswinkel
Eudokiaplein 35
Tel 14010
 
Rotterdam gebied Noord
Eudokiaplein 35

Pedagoog Opvoedwinkel 
Twinkeltje Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Openingstijden:
di 11.00-12.30 en 13.00-16.30
wo 8.30-12.30 en 13.00-16.30
do 8.30-14.30
Pedagogisch spreekuur:
di 13.30-15.30 uur (inloop)
wo 8.30-10.30 uur (inloop) en
10.30-12.30 uur (op afspraak)

VOORTGEZET ONDERWIJS

Grafisch Lyceum Rotterdam 
Heer Bokelweg 255  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010)  880 25 00  

Horeca Vakschool Rotterdam
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
Tel. (010) 465 50 55
www.hvsr.nl
 
Hildegardis Mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
Tel. (010) 465 74 38
www.hildegardismavo.nl

Accent 
Praktijkonderwijs Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36 

BASISSCHOLEN

OBS De Klimop  
Rembrandtstraat 27  
3035 LL Rotterdam  
Tel. (010) 466 68 95  

Het Plein
Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
Tel. (010) 465 78 46

Hildegardisschool  
Verbraakstraat 7  
3036 MR Rotterdam  
Tel. (010) 465 68 40  

De Fontein  

Hoyledestraat 25  
3036 LP Rotterdam  
Tel. (010) 465 93 66  

Prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 WK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 51

Buurtbemiddeling
Wessel in ’t Veld: 
wveld@dock.nl 
M: 06-38759256
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gelei ogen hebben opgegeten en bij 
weer een andere post moet eerst een 
plattegrond worden gelezen en taal-
puzzels worden opgelost voordat de 
buit binnen is. Samenwerken als je 

best bang bent, is nog niet zo simpel. 
Er staat natuurlijk veel op het spel, 
de vervloeking van het Kinderpara-
dijs…..
MUI-UI-UI-UI-UISSSSSSSS!!!!!
Er volgen nog twee griezelige pos-
ten waar kinderen hun angsten 
moeten overwinnen, samen puzzels 
en raadsels moeten oplossen, over 
hun grenzen moeten stappen en te 
ontdekken dat je samen meer kan 
en durft dan je denkt. En als je het 
echt te eng vindt, dan is er het code-
woord: MUIS waardoor de begelei-
ders afstand nemen en het minder 
eng maken. 
Maar liefst  38 (semi) volwassenen 
zoals oud-stagiaires, oud-leden, vrij-
willigers, medewerkers en stagiaires 
hebben de kinderen weer een onver-
getelijke avond bezorgd. Ik ben be-
nieuwd of de vraag of kinderen zich 
al in kunnen schrijven voor Hallo-
ween volgend jaar weer in de zomer-
vakantie klinkt…. 

Het is vreemd stil bij Kinderpa-
radijs Meidoorn, de ramen zijn 
geblindeerd en er komt rook on-
der de deur door. Spookachtige 
geluiden dringen door tot in de 
gang. En dan ineens een luid ge-
gil van 30 kinderen tegelijk. 

Wat gebeurt daar? Als de deur wordt 
open gedaan zien we piraten op het 
podium woest heen en weer lopen. 
In het thema van Pirates of the Ca-
ribbean wordt een toneelstuk opge-
voerd en een verhaal verteld. Er is 
een vloek uitgesproken over het Kin-
derparadijs, want er zijn munten uit 
de schatkist gestolen. De kinderen 

den en knieën door het doolhof  om 
munten te vinden. Maar de piraten 
maakten ze het niet makkelijk. Bij 
een andere post kregen ze pas een 
munt als twee kinderen glibberige 

moeten deze munten terugbrengen, 
want alleen daarmee kan de vloek 
worden opgeheven. Maar dat is niet 
makkelijk! In begeleide groepjes 
lopen kinderen in het donker door 
de Avonturentuin naar de kas. Daar 
liggen twee sirenes tussen parels en 
schelpen luid te zingen. Kinderen 
moeten elkaar voorlezen hoe het 
Odysseus is gelukt om de waanzin-
nige aantrekkingskracht van de sire-
nes te weerstaan. Pas na het vinden 
van de parels en het beantwoorden 
van de vragen over de sirenes krijgen 
ze een munt. 
Bij de volgende post kruipen kinde-
ren in een nagebouwd schip op han-

tuSSEN dE 
SCHEEpSwRAKKEN 
biJ KinderparadiJs 
meidOOrn
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De gemeenschapsruimte van het Jan 
van der Ploeghuis in het Oude Noor-
den gaat eind dit jaar definitief dicht. 
Het gerucht dat al maandenlang de 
ronde doet, blijkt waar te zijn. De enige 
die nog gebruik maakt van de ruimte, 
het creaclubje op dinsdagmiddag, is 
gesommeerd haar knutselmaterialen 
weg te halen. Waarnaartoe? Gewoon 
weg. Want er is binnen het senioren-
complex van Humanitas geen ruimte 
meer voor de bewoners beschikbaar 
om iets gezamenlijks te doen. 

Ook de kantoortjes zijn verhuurd aan 
derden. De creaclub is zo ongeveer de 
enige activiteit die nog wordt georga-
niseerd binnen het Jan van der Ploeg-
huis. Iedere dinsdagmiddag gaan 
bewoners en vrijwilligers samen crea-
tief aan de slag. Deze zomer nog werd 

een metershoge afbeelding van farao 
Toetanchamon in het atrium onthuld, 
gemaakt van duizenden stukjes ge-
kleurd papier. Vrijwilliger Ben heeft 
iedere keer weer nieuwe uitdagende 
ideeën. Nu is men net begonnen met 
het maken van een maquette van 
een sprookjesachtig kasteel in Zuid-
Duitsland. 

De deelnemers hebben er plezier in 
om een uurtje samen te knippen en te 
plakken, een kopje koffie te drinken 
en te kletsen. Maar dit kan dus niet 
lang meer. Want hun zaal gaat dicht. 
En daarmee verdwijnt de laatste soci-
ale activiteit. Dit is de volgende stap in 
de achteruitgang van het leefklimaat 
van het Jan van der Ploeghuis. Door-
dat er geen staf meer aanwezig is, 

voelen bewoners zich onveilig. Erger 
is de eenzaamheid onder de mensen. 
Zij snakken naar een praatje en een 
activiteit - zoals de creaclub.
Eenzaamheid is de afgelopen jaren in 
Rotterdam hoog op de agenda gezet. 

In het Jan van der Ploeghuis zijn vrij-
willigers die zich voor de bewoners 
inzetten. Hoe kan het dan bestaan dat 
Humanitas dit niet faciliteert met een 
beschikbare ruimte?

Ik doe een oproep aan Humanitas, 
wijkopbouworganisaties, vrijwilligers 
en bewoners om samen om de tafel 
te gaan en dit probleem op te lossen. 
Want het raakt de leefbaarheid van 
het Jan van der Ploeghuis en daarmee 
die van onze wijk en stad.’ Opbouw-
werker Ed de Meyer geeft een reactie. 
De gemeenschapsruimte is belang-
rijk als ontmoetingsplek tussen de 
bewoners van het van der Ploeg huis 
en bewoners uit de buurt. Het is ook 
een ontmoetingsplek tussen oud en 
jong. Om dit te realiseren is er struc-

tuur nodig, met name de bemensing 
en uitbating van de bar. Ons voorstel 
is aanduiden van een coach facilitaire 
dienstverlening zoals Ronald van 
SOL, sociaal beheerder bij huis van de 
wijk Mozaïek. Hij werkt met vrijwil-
ligers, stagiaires facilitaire dienstver-
lening en bewoners in de tegenpres-
tatie. Hij wist ook van Mozaïek een 
bruisende tent te maken. 

seerd tussen oud en jong met koken, 
spellen en vertellers. Het van Harte 
Restaurant zoekt een locatie in de 
Kloosterbuurt. AH wil een wekelijks 
ontbijt sponsoren. De exploitatie 
dient dicht bij de betrokkenen en de 
bewonerscommissie te blijven.

Op dit moment zijn in de gemeen-
schapsruimte workshops van Pa-
meijer en creativiteit workshop 
met de bewoners onder leiding van 
Humanitas vrijwilligers. Pameijer 
kan mede een rol spelen in de ex-
ploitatie, naast buurtvrijwilligers. 
In de gemeenschapsruimte werden 
onder de naam ‘Vertellen en Spel-
len’ 14 daagse ontmoetingen gereali-

Waarom in de Jan van der Ploeghuis? 
Fenna werkte er al vanaf de steenleg-
ging en dat is éénendertig jaar. Ze 
heeft een binding met het huis en 
haar bewoners. Ze houdt ook van 
het Oude-Noorden. ‘Die mensen zijn 
recht van hun raap’. Naast haar pe-
dicure zit ze achtentwintig uur in de 
Humanitis psychische begeleiding. 
De pedicure is echt lichamelijk, leuk 
werk en een afwisseling. Zo een zaak 
beginnen is een hele uitdaging. ‘Voor 
de mensen is het heel fijn. Je kan hier 
op je gemak zitten met een kopje kof-
fie en een koekje, het is veel relaxer.’ 
Fenna vindt het werk erg leuk, ze is 
ook heel hartelijk en neemt de tijd 
voor je. Het is niet iemand van de 
klok. De prijs is meer dan concurren-
tieel elf euro per voet. De aanpak is 
compleet: Likdorens worden verwij-
derd, ingegroeide nagels aangepakt. 
Na de behandeling voelt men zich een 

ander mens, de problemen zijn weg. 
Het is de verdienste van Zwiers dat na 
het sluiten van Humanitas kantoor 
in Jan van der Ploeg, ze haar zaak 
en het toilet open stelt voor de bege-
leiding, huishoudelijke en medische 
zorg. Fenna accepteert niet dat van 
der Ploeg een ondergeschoven kindje 
blijft. ‘Ik vind het knap dat Prasino 
dit gebouw promoot. De sfeer was 
slecht omdat er ook niks meer was.’ 

De pedicure ziet er heel mooi uit. Ze 
profiteerde van de verbouwing die 
een blauwe maandag werd ingezet 
maar plots werd afgekapt. Is er nog 
een verassing voor de bewoners? ‘Ja, 
elke klant van het huis en de buurt 
krijgt vijf euro korting op het eerste 
bezoek. Wie zal Fenna niet in het hart 
sluiten?’ De pedicure heeft een mooie 
naam: Salon Magic Feet. Het tele-
foonnummer is 06-47873085.

pedicure geeft hart aan 
van der ploeghuis
Fenna Zwiers is een open, sym-
pathieke vrouw die in de van 
der ploeghuis afgelopen augus-
tus startte met de pedicure.

Sibbele Meindertsma,
dominee en bewoner van 
de Ruivenstraat, maakt zich 
zorgen over het verdwijnen 
van de gemeenschapsruimte 
van het Jan van der ploeg-
huis. ‘ik doe een oproep aan 
Humanitas, wijkopbouwor-
ganisaties, vrijwilligers en 
bewoners om samen om de 
tafel te gaan en dit probleem 
op te lossen.’

gemeenschapsruimte dicht
in jan van der ploeghuis
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Houten palen een 
probleem
De Gemeente Rotterdam schat dat 
20.000 woningen met funderings-
problemen te kampen hebben. 
10.000 woningen zijn in het bezit 
van Woonstad Rotterdam. De Ge-
meente heeft de probleemgebieden 
aangegeven op een risicokaart ge-
produceerd op basis van gespecia-

liseerd onderzoek.  Een technisch 
projectleider bij Woonstad geeft aan 
hoe dit gebeurt:
“ Een deel van de fundering wordt 
uitgegraven en houtmonsters wor-
den genomen. In het Oude Noorden 
worden nu funderingsherstel pro-
jecten uitgevoerd en meer projecten 
zijn in een voorbereidende fase.”

Funderingsfonds 
voor particulieren
De bewoners staan centraal. In veel 
gevallen zal de bewoner van de bene-
denwoning tijdelijk moeten verhui-
zen. Wat betreft de bovenwoningen, 
dit hangt sterk af van het type gezin. 
Zijn het thuiswerkers of gezinnen 
met kleine kinderen? Voor hen moet 
je een geschikte oplossing vinden. 
Woonstad Rotterdam  realiseert zich 
goed dat voor particulieren funde-
ringsherstel een dure ingreep is. 
Toch is het ontzettend belangrijk 
dat ze meedoen. Dat kan nu de Ge-
meente sinds 1 juli een funderings-
fonds heeft opgericht dat erg goed-
kope leningen verstrekt. Woonstad 

Rotterdam wil het liefst meerdere 
panden tegelijk aanpakken en met-
een ook meerdere ingrepen doen: 
een betere isolatie en vervangen van 
badkamers en keukens. Woonstad: 
‘We willen een goed resultaat met zo 
weinig mogelijk overlast.’

Bent u particulier? Informatie over 
funderingszaken in Rotterdam, sub-
sidie voor onderzoek, vergunningen 
en algemene informatie leest u op de 
website van de gemeente Rotterdam: 
www.rotterdam.nl/funderingsloket.
Bron:  http://ditisonsrotterdam.nl/
funderingsherstel-realiseren-met-
zo-weinig-mogelijk-overlast-voor-
bewoners/

Funderingsherstel 
iN HEt OudE NOORdEN

geen onrust zaaien
Procesmanager Woonstad Rotter-
dam maakt duidelijk dat er geen 
paniek moet gezaaid worden. Wel 
moet er zorgvuldig te werk gegaan 
worden. Bij veel projecten zijn naast 
huurders ook eigenaren van Woon-
stadcomplexen, eigenaren, onder-
nemers en diverse afdelingen van 
Woonstad betrokken. Het is belang-
rijk iedereen op één lijn te krijgen 
en samen te werken. De woningen 
worden gelabeld: groen betekent 
geen problemen, oranje in de gaten 
houden en rood binnen een paar 
jaar aanpakken. De technisch pro-
jectleider wijst erop dat de aanpak 
van een Woonstadpand gevolgen 
heeft voor het pand ernaast dat ver-
der kan scheef zakken en vice versa. 
De grondwaterstand aan het begin 
van de straat kan verschillend zijn 
met halverwege. Het is allemaal 
maatwerk.

veel  vooroorlogse panden in het Oude noorden zijn 
gebouwd op houten palen. als de grondwaterstand te 
laag is komen de paalkoppen droog te staan. Er komt 
schimmel op en ze rotten weg. De gevolgen kan je zien: 
scheuren in de muren van de panden en scheefgezakte 
kozijnen. 
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We spreken de medewerker van 
Woonstad Rotterdam die al vijf jaar 
de bewoners begeleid bij onder an-
dere funderingherstel in Kralingen. 
Hij houdt zich bezig met sloop en re-
novatieprojecten in deze wijk. Bij de 
funderingproblematiek speelt hij een 
belangrijke rol. 
 
Communiceren
We ontmoeten hem in Kralingen in 
de buurt waar hard gewerkt wordt 
aan funderingsherstel. De buurt is 
omgetoverd in een grote bouwplaats. 
Toch gaan bewoners en Woonstad 

wOONStAd HANtEERt 
SOCiAlE AANpAK

bovengelegen etages kunnen in hun 
huizen blijven maar wonen een tijd 
lang aan een bouwstraat. Pompen 
draaien dag en nacht. De aannemer 
heeft de pompen (deels) elektrisch 
gemaakt en van een isolatiemantel 
voorzien. Een projectteam van Woon-
stad Rotterdam werkt constant aan 
het in goede banen leiden van het 
project. De informatie richting be-
woners mag niet te vroeg zijn, maar 
dient juist op tijd te worden gegeven. 
Woonstad Rotterdam zet persoonlijke 
gesprekken, informatiebijeenkom-
sten en nieuwsbrieven in. De eerste 
nieuwsbrief gaat over de onderzoeks-
teams die de bewoners over de vloer 
krijgen. Dan komt de verduidelijking 
van het plan van aanpak. Er wordt 
een bijeenkomst georganiseerd met 
tekst en uitleg van de aannemer, met 
foto’s en film. De bewoners worden 
aan huis bezocht door de projectaan-
nemer en ontvangen een zogenaam-
de overlastkalender. Hierop kunnen 
ze zien wanneer de overlast voor hen 
een piek heeft. Regelmatig krijgen de 
bewoners updates van de aannemer. 
Het kan voorkomen dat de planning 
verstoord wordt  zoals door de regen-
val in de afgelopen periode waardoor 
het oude riool gigantische overliep. 
Dan ligt het graafwerk stil en schuift 
alles op. Updates hangt de aannemer 
op in de portieken. De aannemer en 
Woonstad Rotterdam realiseren zich 
dat het voor de bewoners een harde 
dobber is. Tien maanden lang erva-
ren ze overlast. Gelukkig kan de be-
woner altijd bij de uitvoerder langs. 
De bewoner kan bellen, whatsappen,  
of, wat meestal gebeurt, een mail stu-
ren. Woonstad Rotterdam en de aan-

nemer hebben dagelijks contact. De 
bewoners moeten steeds goed geïn-
formeerd blijven. 

Solidariteit 
en vertrouwen
Zo nodig worden mensen uitver-
huisd. Bewoners kunnen studerende 
kinderen hebben, thuiswerken of net 
een baby op de wereld hebben gezet., 
Woonstad Rotterdam heeft wissel-
woningen en rustwoningen achter 
de hand. De bewoners weten dat de 
aanpak een must is en noodzakelijk 
voor het behoud van hun sociale wo-
ning. De contacten met het personeel 
van Dura Vermeer zijn prima, ze 
worden onderdeel van het meubilair. 
Bewoners en werklui lunchen soms 
samen. Het is net een dorp. We be-
zoeken het werk en zien hoe de ijze-
ren kokers stuksgewijs in de bodem 
gedrukt worden, gevuld worden met 
beton en aan elkaar gelast worden. 
Graafmachines, lopende banden, 
palen, slangen, het is een heksenke-
tel. Als je dan een kelder klaar ziet 
met het gladde beton, dan is het een 

door één deur. Centraal staat de com-
municatie. Er wordt veel gevraagd 
van de bewoners, hier is Woonstad 
zich wel bewust van. Om de funde-
ring te herstellen wordt onder de 
benedenwoning door gegraven. Be-
woners hebben te maken met ma-
chines, grondwaterpompen en de 
werklui onder hen. Moet de vloer 
eruit dan wordt de bewoner in goed 
overleg uitverhuisd. De woning 
wordt dan ook helemaal gestript en 
je komt dan terug in een woning met 
nieuwbouwkwaliteiten. Allemaal in-
grijpende dingen. De mensen op de 

plaatje. De tuinen zijn nu een woes-
tenij maar de hovenier maakt er in 
opdracht van Woonstad Rotterdam 
weer een walhalla van. De bewoon-
ster is verhuisd naar een wisselwo-
ning met haar twee gestreste katten. 
Ze gelooft erin. Zestien meter diep 
gaan de palen de grond in. Bij het 
heien wiebelen de woningen, maar 
even later staan ze weer als een huis. 
Alles gaat hier om wederzijds begrip, 
solidariteit en geloof in elkaar: cor-
poratie en bewoners. Voor het Oude 
Noorden komt er nog het nodige aan. 
10.000 Woonstad Rotterdam wonin-
gen in de hele stad met mogelijke 
funderingsproblemen en dat aanpak-
ken! Dat kan alleen in Rotterdam. 
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Een scholendag
Feestival ging van start met een scho-
lendag met tal van workshops voor 
basisschoolleerlingen uit het Oude 
Noorden. We werden aangenaam 
verrast door de workshops van su-
per poppenspeler Wim Noordergraaf 
die ervoor zorgt dat wel veertig kin-
deren in zijn ban geraken. Hij pre-
senteert zich als het Kabouter Kees 

Instituut voor modern poppenspel. 
De kinderen van de basisschool krij-
gen Roodkapje (met rode bikini), de 
dikke moeder, de grootmoeder met 
vlecht en de boze wolf in de handen. 
Vooral de boze wolf ziet er als een 
knipschaar vreselijk uit. De poppen 
vluchten het Noordplein op achter-
volgd door de wolf. Kabouter Kees 
is maar een duim groot en enkel te 
zien in de kijkdoos. In de circustent 
staat een overhead projector waarop 
in een schaal water hele beeldverha-
len de revue passeren. Aan de kant 
zit een verhalenverteller met maffia 
hoed en zonnebril. Marieke ziet een 
paarse griezel het huis binnenko-
men, zo groot als een bus. Moeder 
luistert niet naar haar, ze zit aan de 
telefoon. Het hopeloze Marieke sluit 
vriendschap met de griezel! Er is ook 

een workshop acrobatiek, waarbij het 
gaat om vertrouwen in elkaar. Als een 
stijve plank moet je blind achterover 
vallen, rekenend op je partner. Dit 
wordt de basis van een acrobatento-
ren. Geweldig! Een stampvolle tent 
met vrolijke kinderen kan genieten 
van werelds circus. Een lenige meid 
met lange haren haalt de onmogelijk-
ste capriolen uit op een trapeze. Er 

zit ook bijzonder veel emotie in. De 
skeletkop van een antiloop geeft een 
vleugje griezelstof. Dan is er de ver-
rassende Japanse film Nubo en het 
magische zwaard, uitgekozen door 
Ciné Noord. De film is gebaseerd op 
de fameuze origami techniek, het 
creatief vouwen van papier. Met 25 
beelden per seconde is de film een 
technisch hoogstandje. Nubo weet 
het goede en het menselijke te doen 
overwinnen. 

tresor Muaku
Griezels en helden zijn de ingrediën-
ten van een heel divers feest door 36 
organisaties uit Noord die kinderta-
lent laten bloeien. 600 kinderen en 
hun ouders zijn niet weg te slaan van 
het Noordplein. Het hele plein staat 
vol kraampjes met doedingen. Je kan 

Jeroen Bosch schilderen en monsters 
van bamboe en restmaterialen ma-
ken. Acrobaten en dansers brengen 
de verbeelding aan de macht. De 
kinderen dansen de Monster Moves, 
als zombies achter elkaar over het 
Noordplein. Ze koken hun eigen 
heksensoep. Als het donker wordt en 
de kleurige lampjes aangaan rond de 
circustent, klinkt de sound check van 

het 10-koppige Team Tresor Muaku. 
Tresor is een Rotterdamse muzikale 
schat die een spetterend vervolg geeft 
aan de september editie van het Lu-
mumba Festival. De tent loopt vol. De 
dansers en zangers gaan er als een 
speer tegenaan. De dansers en dan-
seres zwepen het publiek op en tal 
van nieuwsgierigen komen een kijkje 
nemen bij de tentingang. De bewe-
gingen van de dansers en de soms 
ontroerende liefdessongs beroeren 
de deelnemers. 

dance Cleopatra, dance!
De derde Feestivaldag is een dans-
explosie. De jonge dansgroep Rising 
Soil onder leiding van Liesette bijt de 
spits af met African Vibes, een mo-
derne klasse dans. Zoals de meeste 
groepen van vandaag hebben ze hun 

oefenruimte in De Nieuwe Banier. 
we maken echte ‘vibes’ mee. Naad-
loos worden ze opgevolgd door het 
Danskantoor dat een perfecte Big 
Spender neerzet en groot succes 
oogst. Jonge vrouwen dansen ver-
volgens op filmmuziek en geven een 
show ten beste van Amerikaanse al-
lure die veel televisieoptredens in de 
schaduw zet. Dan moeten we zelf 

aan de slag. Cuartito Azul geef een 
workshop tango. Je leert alles vanaf 
de eerste stapjes. Het animo is groot 
bij de meest diverse bevolkingsgroe-
pen en bij klein en groot.  Dance 
Crew Underrated lokt iedereen weer 
naar de circustent en verrast met zui-
vere hiphop en breakdance. Ook twee 
jonge leerlingen mogen hun kunsten 
tonen. De tangosalon wordt de grote 
sfeermaker van een zwoele, sensu-
ele middag. Er wordt zo intensief en 
gevoelig gedanst dat zowat iedereen 
een bezoek van Maxima verwacht. 
De muzikanten vallen op door hun 
kunde en maken er een bijzondere 
romance van.  Ondertussen blijven 
de kinderen niet achter. Wim Noor-
dergraaf weet grote groepen aan zich 
te binden. de kinderen leven mee en 
gieren het uit. Ook de griezel box, de 

spooktent mag er wezen. Kinderen 
kruipen door een tunnel en worden 
geconfronteerd met een zombie die 
jarenlang niet naar de kapper is ge-
weest. Met een stroboscoop worden 
tal van engerds belicht, die door de 
kinderen zelf gekleid werden. De 
Knutselclub zet iedereen aan het 
werk met de tong tussen de tanden. 
De Wereldvrouwen hebben heerlijke 

hapjes gemaakt waaronder pannen-
koekjes met spinazie en aubergine. 
Lekker! De Congolese dames barbe-
cueën en kunnen het niet laten om 
daarbij de soukous te dansen. Als 
een wervelwind start de Tipical Tro-
pical workshop. We leren de acht 
pasjes van de salsa, we gaan draaien 
en vangen onze partner op in de ar-
men. Iedereen doet enthousiast mee. 
ondertussen heeft Band 800 zich ge-
installeerd. Zij worden het orgelpunt 
met de immens populaire Bachacha. 
De salsadansers en het enthousiast 
publiek zullen wel twee uur lang dan-
sen in tropische weersomstandighe-
den. Het is feest op Feestival!
  

Drie dagen lang wordt het noordplein 
één groot circus met een knipoog naar 
de boekenweek. trekkers van het 
gebeuren zijn het Kinderparadijs en het 
Rotterdams volkstheater.

‘ FEEStivAl’ 
Kleurt het nOOrdplein


