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Zondag 20 juni was het 
Noordplein gevuld met een 
enorme Stoffenmarkt. Het 
was voor het eerst dat deze 
themamarkt in de deelge-
meente Noord te vinden was. 
Deze eerste maal was het ook 
meteen een enorm succes.

In de meer dan 120 kramen was 
op stoffengebied van alles te koop: 
bruidstoffen, luxe stoffen, goedko-
pe stoffen, speciale aanbiedingen, 
stof voor kinderkleding, exclusieve 

Als bewoner weet u precies wat er 
beter kan in het Oude Noorden. De 
Deelgemeente Noord en Woonstad 
Rotterdam helpen u graag om uw 
wensen te realiseren. Dit doen ze in 
zeven Leefbaarheidsgroepen.
In zo’n Leefbaarheidsgroep bespre-
ken ze samen met bewoners ideeën 
om de leefbaarheid te vergroten:
Hoe wordt de buurt veiliger? Hoe 
wordt de buurt mooier? Hoe wordt 
de buurt leuker voor kinderen?
Iedere Leefbaarheidsgroep krijgt 
een eigen geldbedrag om plannen 
uit te voeren.

Goede ideeën
Heeft u goede ideeën voor uw eigen 
buurt? U realiseert ze met uw Leef-
baarheidsgroep:
- Geen kale straat, maar planten-

bakken vol bloemen
- Geen hangplekken, maar ont-

moetingsplekken
- Geen rommelig binnenterrein, 

maar een veilige speeltuin
- Geen donker steegje, maar hel-

dere verlichting

- Geen bende van fietsen, maar 
fietsenrekken

- Geen graffiti, maar muurschilde-
ringen

- Geen ongezellige buurt, maar 
een spetterend buurtfeest.

 
 Zeven Leefbaarheidsgroepen
 Er zijn in het Oude Noorden vijf 

buurten met een eigen Leefbaar-
heidsgroep:

- Buurt omsloten door Heer Vran-
kestraat, Soetendaalsestraat, Heer 
Kerstantstraat en Bergweg

- Buurt omsloten door Heer 
Kerstantstraat, Soetendaalse-
straat/achterzijde Zwaanshals, 
Hooglandstraat en Bergweg

- Buurt omsloten door Soetendaal-
seweg, Zwaanshals, Zaagmolen-
straat en Vletstraat/achterzijde 
Zwaanshals/ Soetendaalsestraat

- Buurt omsloten door Hoogland-
straat, Ruivenstraat/1e Pijnac-
kerstraat, Zaagmolenstraat en 
Benthuizerstraat

- Buurt omsloten door Hoogland-
straat, Tochtstraat/Vletstraat, 
Zaagmolenstraat en 1e Pijnacker-
straat/ Ruivenstraat.

Daarnaast zijn er aparte Leefbaar-
heidsgroepen voor ‘Vrouwen van 
het Oude Noorden’ en ‘Jongeren 
van het Oude Noorden’.

Informatie over laatste 
ontwikkelingen
Iedere bewoner van het Oude Noor-
den kan meepraten in zijn Leef-
baarheidsgroep. De groepen ko-
men ongeveer vijf keer per jaar bij 
elkaar. Het lidmaatschap kost niets 
en u hoeft niet op elke bijeenkomst 
aanwezig te zijn. Dat mag natuur-
lijk wel!
De vergaderdata en verslagen van 
de bijeenkomsten kunt u vinden 
op de site www.heldenvanhetou-
denoorden.nl. Hier vindt u ook 
informatie over de laatste ontwik-
kelingen bij u in de buurt.

Zo meldt u zich aan
Praat u de volgende keer ook mee? 
Meld u dan aan bij Tineke Schnitz-
ler of Christa Pietersen van Woon-
stad Rotterdam, telefoon 010 – 440 
88 00 of stuur een e-mail naar 
christa.pietersen@woonstadrotter-
dam.nl.

Pleinbioscoop
Om te beginnen is er op vrijdag 9 juli 
de Pleinbioscoop. De te vertonen film 
wordt nog nader bekend gemaakt, 
maar het wordt beslist een leuke! 
Neem een eigen zitje mee, want het 
aantal beschikbare stoelen is helaas 
beperkt! Aanvang van de film is om 
22.30 uur.

Ricciotti straatsymfonieorkest
Op verzoek van velen treedt ook dit 
jaar het Ricciotti ensemble weer op 
en wel op maandag 19 juli van 19.00 
tot 21.15 uur. Het Ricciotti ensemble is 
een straatsymfonieorkest bestaande 
uit veertig, jonge, geestdriftige musi-
ci. Het van levenslust stuitende straat-
symfonieorkest is dit jaar on tour 
met “Pinocchio in Love”, een nieuwe 
opera van Guus Janssen en Friso Ha-
verkamp. Wie er vorig jaar bij waren, 

weten het al: hun optreden is een re-
gelrechte belevenis! Neem echter wel 
de fiets mee, want… – zoals voor hen 
te doen gebruikelijk is – doen zij op 
één dag meerdere optredens, om zo 
zoveel mogelijk mensen van hun fris-
se muziek te kunnen laten genieten. 
Na het optreden op het Pijnackerplein 
gaat het Ricciotti orkest dan ook gelijk 
door naar het grote kerkplein voor de 
Laurenskerk om daar nog een keer 
“Pinocchio in Love” uit te voeren. Het 
optreden voor de Laurenskerk begint 
om 21.30 uur.

Popfestival
Op zaterdag 21 augustus is er voor 
muziekliefhebbers weer het Popfes-
tival “Summertime”. De optredende 
bands worden nog nader bekend ge-
maakt. Het festival begint om 16.00 
uur en duurt tot 22.00 uur.

Programma juli en augustus 
Bewonersvereniging Pijnackerplein

gordijnstoffen, stoffen voor linge-
rie, lappen etc. etc..

Duizenden bezoekers kwamen in 
bussen vol maar ook in groepen 
om iets van hun gading te vinden. 
Rond de middag zag je in door stad 
heen dan ook allerlei dames met 
tassen vol stoffen lopen.

Geweldige combinatie
De kooplieden van deze markt en 
de organisatie waren zeer tevreden 
over het aantal bezoekers en klan-
ten.

Op zondag 27 juni was het warm in 
en rond de koepel van het Pijnac-
kerplein. Er werd dan ook heel wat 
afgeblazen. Niet alleen door het pu-
bliek, maar vooral door de 5 leden 
van de trombone/tuba groep van 
het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Zij waren voor alweer de 
vierde keer te gast, ditmaal met hun 
programma “To the POPera!”: een 
combinatie van prachtige bekende 
klassieke melodieën uit beroemde 
opera’s en popliedjes.

Ricciotti straatsymfonieorkest

Het werd inderdaad het vooraf be-
loofde feest van herkenning. Het 
was aanstekelijk te zien hoeveel 
lol de heren hadden in het muziek 
maken. Af en toe werd er zelfs een 
frivool dansje gedaan, waaronder 
een heuse polonaise bij het num-
mer over buurvrouw Jansen, want 
“daar staat nog altijd een paard in 
de gang!”
Het werd weer eens bewezen, ook 
met ‘klassieke muziek’ kun je heel 
veel plezier beleven.

De winkels die deze zondag in de 
Noordmolenstraat en Zwart Jan-
straat open waren draaiden ook 
succesvol, omdat vele bezoekers 
van buiten vervolgens het Oude 
Noorden gingen bekijken.
Tegelijkertijd was dit weekend de 
Kunstroute in het Zwaanshals en 
de ROTABS aan de gang, wat een 
geweldige combinatie bleek te zijn.

Koepel Pijnackerplein 
goes classic 

Doe mee met Leefbaarheidsgroepen Oude Noorden
 WooNStaD-NIeuWS 

opzoomer Mee: 
de Regenboog-campagne

In de deelgemeente Noord is de 
keuze gevallen op twee uitdagingen:

1. ouderen 
(uitdaging voor Blijdorp en 
Provenierswijk)
Geef ouderen in uw straat extra 
aandacht. Organiseer bijvoorbeeld 
een grote burenhulpdag met extra 
aandacht voor ouderen, zet een 
telefooncirkel op of houd een kar-
weitjesdag waar kinderen ouderen 
helpen. Natuurlijk hoeft ‘oud’ niet 
af te wachten tot er wat voor hen 
wordt gedaan. Ze mogen ook zelf 
het initiatief nemen! Wat dacht u 
bijvoorbeeld van een lees- of eet-

club in de straat, een lief- en leed-
pot of jeu de boulestoernooi?
Elk idee is goed, zolang  ouderen in 
uw straat centraal staan.

2. Jongerentalent 
(uitdaging voor Oude Noorden, 
Bergpolder, Liskwartier en 
Agniesebuurt)
Daag jongeren in uw straat uit 
om hun talenten aan de rest van 
de straat en de bewoners te laten 
zien. Laat jongeren bijvoorbeeld 
een kunstwerk maken dat feeste-
lijk wordt onthuld, houd een open 
podium waar jongeren hun kun-
sten vertonen tijdens een straatac-
tiviteit, daag jongeren uit om een 
straatrap te maken over hun straat 
en buurt, enzovoorts.
Elk idee is goed, zolang jongeren 
in uw straat de hoofddoelgroep zijn 
bij het initiatief.

Wat krijgt uw straat?
Een waardebon van 200 euro om 
de onkosten te dekken.
Straten met bijzondere plannetjes 
komen in aanmerking voor een ex-
traatje.
U wordt eind 2010 door de deelge-

meente Noord uitgenodigd om er-
varingen uit te wisselen.

Let op
U mag - als u dat wilt - de eerste 
ronde van de Opzoomercampagne 
2010 in uw straat combineren met 
deze tweede ronde.
Voor de eerste ronde kunt u zich - 
als u dat nog niet gedaan heeft - ook 
nog aanmelden:
zie de website www.opzoomermee.
nl of bel met Opzoomer Mee, tele-
foonnummer (010) 213 10 55.

De tweede ronde van de op-
zoomercampagne verschilt 
van deelgemeente tot deel-
gemeente. In elke deelge-
meente zijn samen met (een 
panel van) opzoomeraars uit-
dagingen gekozen die voor 
de deelgemeente belangrijk 
zijn. Vandaar dat deze ron-
de als motto de Regenboog 
heeft.

opzoomeren 
in Noord
Rotterdam telt 2.018 Opzoo-
merstraten. In totaal doet 18% 
procent van de Rotterdammers 
mee. De deelgemeente Noord 
doet met 166 straten een linke 
duit in het zakje:
Agniesebuurt: 10
Bergpolder: 14
Blijdorp: 31
Liskwartier: 38
Oude Noorden: 54
Provenierswijk: 19

Stoffenmarkt Noordplein

De immer actieve bewonersvereniging Pijnackerplein weet 
deze zomermaanden weer te overrompelen met een Plein-
bioscoop, een hernieuwde kennismaking met het Ricciotti 
straatsymfonieorkest en een heus popfestival.

Vakantie ge-
pland? Regel 
tijdig uw reis-
document!
De zomervakantie komt eraan. Als 
u naar het buitenland op vakantie 
gaat, moet u in het bezit zijn van 
een geldig paspoort of identiteits-
bewijs. Controleer op tijd of uw 
reisdocument nog geldig is. Het 
aanvragen daarvan en het bijschrij-
ven van kinderen duurt minstens 
vijf werkdagen. Dus kom op tijd 
naar onze Stadswinkel aan het Eu-
dokiaplein.

openingstijden 
Ma, di, wo en vr van 09.00- 15.00 
uur, do van 12.00-15.00 uur en do-
avond van 18.00- 20.00 uur. 
Meer info: telefoon 14010 of via 
www.rotterdam.nl.

Bruisend Park 
aan de Rotte 
genomineerd
Wordt het Bruisend Park aan de 
Rotte het beste kleine zomerfestival 
in Rotterdam?
In 2008 en vorig jaar, in het laat-
ste weekend van augustus, kon u 
tijdens dit festival op het Noord-
plein genieten van spetterende op-
tredens, mooie kunst en bijzondere 
horeca.
Bruisend Park aan de Rotte is door 
het uitgaansmagazine NL10 ge-
nomineerd voor de Gouden Gras-

spriet 2010, een Award voor het 
beste kleinschalige zomerfestival 
in Rotterdam. Tot in september 
kunt u op de website www.gouden-
grasspriet.nl uw stem uitbrengen. 
Kijk ook op www.bruisendpark.nl.
Ook dit jaar komt er weer een 
prachtig festival tot stand op 28 en 
29 augustus. Daarover zal de deel-
gemeente u later uitgebreid infor-
meren.

Fitste Buurt 
2010 in Noord
Dat we voor een goede gezondheid 
veel moeten bewegen en goed moe-
ten eten, weten we wel. Maar het 
lukt niet altijd dat ook te doen. 43 
inwoners uit Noord hebben de af-
gelopen maanden hard gesport en 
getraind voor een betere conditie 
en gezondheid. Met goede resulta-
ten!
Deze inwoners deden mee met het 
programma Fitste Buurt 2010 van 
de GGD en de dienst Sport & Re-
creatie. Twee maanden lang heb-
ben de deelnemers twee keer per 
week samen getraind en twee voe-
dingslessen gevolgd. Het meedoen 
heeft dan ook iets opgeleverd. Want 
gemiddeld waren de deelnemers in 
8 weken tijd namelijk een kilo af-
gevallen en 3,4 centimeter dunner 
geworden. Bij de conditietest bleek 
de gemiddelde conditie flink voor-
uit te zijn gegaan.
De deelnemers hebben naast dat ze 
fitter zijn geworden ook veel plezier 
met elkaar gehad. Een goede prik-
kel om verder te gaan met bewegen!

tekst+foto: Carel van der Poel
foto: Patrick Zwiers
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Vorige maand eindigde zijn 
feestelijke tuinfeestje erg ver-
velend. 

Vrienden, collega’s en zijn ouders 
waren gekomen. Hij had eten en 
drinken ingeslagen en tafels, stoe-
len èn de barbecue in de tuin gezet. 
Hij had ook de speakers van zijn 
installatie omgedraaid zodat de mu-
ziek in de tuin goed te horen was. 
Toen iedereen er was, werd geklon-
ken op zijn verjaardag.

Nadat hij de barbecue aan had ge-
maakt, wat in het begin nogal rook-
te, sloegen de buren hun ramen en 
deuren hard dicht. Omdat hij bezig 
was met het verzorgen van zijn gas-
ten en het roosteren van het vlees, 
besteedde hij er geen aandacht aan. 
Even later riep een buur iets vanuit 
zijn tuin. Zijn vrienden die naast de 
schutting zaten vertelden later dat 
de buurman vroeg of het wat zach-
ter kon. Een collega had een lollige 
opmerking gemaakt die de buur-
man niet kon waarderen. Dat er 
wordt gelachen en gepraat hoort bij 
een feestje, net als het vrolijke lied 
dat zijn vrienden aanhieven later op 
de avond.

Tegen twaalf uur stonden twee po-
litieagenten voor de deur. Ze kwa-
men vanwege klachten van de bu-
ren over herrie. De agenten waren 
beleefd en vriendelijk maar twee 
van zijn vrienden reageerden on-
beheerst. Toen liep het uit de hand. 
Zijn naaste buren kijken hem 
sindsdien niet meer aan.
En nu zitten er twee mensen van 

Buurtbemiddeling 
Noord - Barbecue
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buurtbemiddeling op de bank, om-
dat de buren met hem willen pra-
ten. Hij vindt het flauw dat ze die 
avond niet zelf hebben aangebeld. 
Ook vindt hij dat hij in zijn huis en 
tuin mag doen wat hij wil. Boven-
dien ergert hij zich ook wel eens 
aan de stinkende vuilcontainers van 
de buren naast zijn voordeur.

Na een kort gesprek beseft de man 
dat er iets moet gebeuren, want hij 
vindt dit niet prettig. Daarom be-
sluit hij om met de bemiddelaars in 
gesprek te gaan met zijn buren.

De bewoners willen met deze pro-
testactie bereiken dat er een prettige 
woonomgeving komt voor henzelf 
en hun 27 kinderen.

Pakket van eisen
Ze willen een schone, mooie en vei-
lige straat. Hun stuk straat heeft nu 
de troosteloze aanblik van een ach-
terbuurt.
De kinderen hebben geen speel-
ruimte. De bewonerssuggestie is op 
woensdag, zaterdag en zondag van 
de straat een woonerf te maken.

achterstallig onderhoud
Hondenpoep en zwerfvuil zijn irri-
tant. Kan Stadstoezicht hierop niet 
gaan handhaven?
Vooral het vele achterstallige onder-
houd aan de huizen is bewoners een 
doorn in het oog. Na deze strenge 
winter willen ze niet meer naar bui-
ten stoken.
Ze wonen met tocht en vocht. “Wan-
neer komt dat dubbel glas?“ is de 
noodkreet.
Anderen reageren: “PWS verlaag de 
huur van onze slooprijpe huizen!”

Sprookjesachtige operadagen
Op vrijdag 4 juni was er in het 
kader van de Operadagen een 
sprookjesachtig optreden van de 
Russische sopranen, de zussen El-
mara en Gulnara Shafugullina. Zij 
zongen operastukken van Brahms, 

Op dit moment worden in de buurt 
Hooglandstraat en Raephorststraat 
honderd interviews afgenomen. 
Hieruit vallen een aantal eerste 
conclusies te trekken:
- Bewoners willen bij de herinrich-

ting van het binnenterrein Hoog-
landstraat nauw betrokken wor-
den. In het verleden brachten ze 
al een plan van eisen naar voren. 
Een sympathiek plan werd afge-
wezen omdat het niet reëel was. 
Heuvels leiden tot wateroverlast 
en financieel was het niet haalbaar

Daadkracht
Kortom bewoners vragen om daad-
kracht aan PWS, de deelgemeente, 
de buurtagent, Stadstoezicht.
Ze voelen zich gesteund door het op-
bouwwerk. Mireille Jacques en Mari-
an van Maastricht van Cineac Noord 
worden bedankt voor hun prachtige 
rapportage die op You Tube komt. 
“Samen maken we de stad? Wij doen 
heel graag mee” aldus de bewoners.

Rachmaninov en Tschaikovsky. Het 
geheel was niet gespeend van enige 
dramatiek, het jonge meisje dat 
zich na een afgewezen liefde van 
de brug stort, het blinde meisje dat 
weer ziet uit hunkering naar haar 
geliefde.

Wie iets wil doen aan irritaties of 
overlast en daarover met de bu-
ren wil spreken, kan terecht bij 
Buurtbemiddeling Noord. Buurt-
bemiddeling is laagdrempelig en 
neutraal. De buurtbemiddelaars 
zijn vrijwilligers uit Rotterdam-
Noord. Zij hebben niet alleen 
een training gevolgd, zij zijn ook 
ervaringsdeskundig want ook zij 
hebben en zijn buren. Wie niet 
eigenlijk?

T: (010) 265 62 48 
E: noord@buurtbemiddeling.org

BewONerScOLumN NooRD aaN Het WooRD

Mensen Maken de Stad 
Hoogland-en raephorststraat

Protestactie Vinkenstraat
op zaterdag 29 mei was er een 
protestactie van de bewoners 
van het korte stuk Vinkenstraat 
(tussen de Benthuizerstraat en 
de Bergweg).

Reactie
De straat werd grondig schoonge-
maakt. De deelgemeente kwam op 
bezoek. 28 juni was er een positief 
gesprek tussen bewoners, PWS, 
deelgemeente, buurtagent en Stad-
stoezicht.
U hoort er nog van. 

Paula van den Elshout

De klankbordgroep erasmusbuurt blikt terug op het inspraak-
proces rond de toekomstige groei- en bloeiroute, dat knoop-
punten als scholen en binnenterreinen met elkaar moet 
verbinden. Met kinderen, jongeren en volwassenen werden 
diverse routes gelopen.

Klankbordgroep blikt terug

Het was weer fijn 
op het Pijnackerplein

De frêle dames hadden een indruk-
wekkend stemgeluid en sprekende 
ogen. Ze voerden je mee in een we-
reld van Russische adel, emoties, 
wodka en melancholie. Pianiste 
Antoniya Nikova liet met haar su-
blieme pianospel het Russische 
dorpsleven spreken. Het optreden 
eindigde met een aantal populaire 
volksliederen.
De dames wisten je te ontroeren 
en brachten een ziel op het Pijnac-
kerplein. Onze complimenten voor 
de Bewonersvereniging Pijnacker-
plein met deze bijdrage aan Cultu-
reel Noord.

Brocante-Kunst en 
Curiosamarkt
Op zaterdag 19 juni was er weer de 
Brocante-Kunst en Curiosamarkt, 
inmiddels een goede traditie aan 
het worden. De markt was op zich 
een succes, alleen de weergoden 
weigerden dit jaar mee te werken. 
Soms kwam de regen met bakken 
tegelijk naar beneden, maar daar-
om was het moreel onder deelne-
mers en publiek er niet minder om.

In juni was er op het Pijnackerplein veel (p)operamuziek en kunst met een optreden van twee Rus-
sische sopranen, de Brocante-Kunst en Curiosamarkt en de uitvoering van ‘to the PoPera’ door het 
Rotterdams Philharmonisch orkest.

fotografie: Marco de Swart

- De tuinen bij de Hooglandstraat 
zijn enorm verzakt

- De seniorenwoningen in de Rui-
venstraat laten heel wat eenzaam-
heidsproblematiek zien. Bewo-
ners voelen zich geïsoleerd en 
hebben weinig wijkbinding

- Op plein- en straatniveau wordt 
veel georganiseerd, maar de ou-
ders zelf zijn te weinig motor van 
verandering.

Veel geïnterviewden willen wat. Als 
er een actieve trekkersploeg komt 
worden het wellicht doeners!

De input 
Kinderen gaven aan wat ze mooi 
en niet mooi vonden. De jongeren 
wezen op hun relatie met de stad, 
de school, uitgaan en vriendinnen. 
De volwassenen gingen mind map-
pen, gaven belangrijke plekken aan 
en stonden stil bij hoe je er komt.

Meer groen en
De kids willen meer groen en erge-
ren zich aan hekwerken, het stenig 
karakter van de buurt en het straat-
vuil Er moet meer te doen zijn op 
de trottoirs en er zijn een aantal 
gevaarlijk oversteekplekken. Het 
mozaïek op het electrohuisje op het 
Noordplein werd door de fantasie 
kids bespeeld als een computer.

een chillplek
De pubers willen een chillplek op 
het Noordplein en wachten op de 
hangplek in de Erasmusbuurt. 
Waarom wordt er geen Duimdrop 
voor jongeren geplaatst?De volwas-
senen kiezen voor groen en veilige 
oversteekplaatsen.
Een en ander loopt parallel met de 
gemeentelijke analyse, die vindt dat 
er in het Oude Noorden 1500 me-

ter stoep verbreed dient te worden, 
precies om het creatieve spelen mo-
gelijk te maken.

Vormgeving
De komende tijd gaat nagedacht 
worden over de vormgeving van 
de kindvriendelijke route. De ge-
meente heeft creatieve tegels ont-
worpen, de zogenoemde blockies. 
Het Kinderparadijs werkt met de 
kids tijdens de vakantie spetteren-
de plannen uit zoals dieren aan lan-
taarnpalen.
In september worden de plannen 
voorgelegd aan de ‘buurttafel’ Ou-
derbetrokkenheid. Het is belang-
rijk dat ouders afspraken maken 
rond het gedrag van hun kinderen. 
Actieve ouders worden via een ge-
richte cursus sterker gemaakt. Het 
is belangrijk dat de vernieuwing 
breder gedragen wordt.

activiteiten
Tenslotte wordt stilgestaan bij het 
komende activiteitenprogramma:
1 juli Keti Koti, 5 en 6 augustus 
kamperen, 14, 15 en 16 oktober We-
reldcircus en 20 november Sinter-
klaasintocht.

.

www.marcel.speet.net
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buurtfeest zaterdag 4 april 2009

het 
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CoaCHeN VaN eeN MeIDeNPaNeL

Het meidenpanel van buurthuis Mozaïek 
was dit seizoen, onder begeleiding van 
Latifa Montassir, bijzonder actief.

Ze deden actief mee aan Vertellen en Spellen, een ontmoe-
ting tussen oud en jong in het Jan van der Ploeg-huis.
Ze legden contacten met het Nieuwe Spoor (Pameyer), vrij-
willigers van Wilskracht Werkt en de Wijkschool.
Ze verzorgden de workshops bij alle grote evenementen 
(2x per maand) op het Johan Idaplein, het Noordplein en 
het Pijnackerplein.
In het kader van de Brede School werkten ze op het ge-
bied van knutselen en metaalbewerking samen met basis-
school de Fontein.
De meiden leerden het maken van een plan van aanpak, 
het begeleiden van inspraak, hert versieren van podiumac-
tiviteiten van brassband tot modeshow.
Belangrijk voor hun coach was het organisatoren van par-
ticipatie, sociale cohesie en ontmoeting. een proficiat voor 
de meiden van het Grafisch Lyceum en het accent College. 
Has, Dunya, MacDonald’s en bakkerij Kadersler bezorgden 
het panel een aardig cadeautje.

fotografie: Johannes odé
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Zomer-
programma 
Mozaïek
In de zomervakantie zijn er in 
Mozaïek weer diverse kinder- en 
jongerenactiviteiten te beleven:

KINDeReN 4 t/M 12 JaaR
Op dinsdag 20 juli kun-
nen de kinderen knutselen. Tijd: 
13.00- 15.00 uur, toegang: € 0,50.
Op wOensdag 21 juli kunnen 
ze meedoen aan een spellencon-
cours. Tijd: 13.00-16.00 uur, toe-
gang: gratis maar neem een OV-
chipkaart mee.
Op dOnderdag 22 juli is 
er een Speeldernis. Tijd: 13.00- 
15.00 uur, toegang:  € 0,50 + OV-
chipkaart.

JoNGeReN 12 t/M 18 JaaR
Op dinsdag 27 juli kunnen 
jongeren in Mozaïek meedoen aan 
een toernooi X-Box / Play Station . 
Tijd: 15.00-18.00 uur, inschrijven 
bij Mohamed en Hamid.
Op wOensdag 28 juli kun-
nen jongeren bij Mozaïek en op 
het Pijnackerplein meedoen aan 
een zeskamp. Tijd: 15.00-18.00 
uur, inschrijven bij Mohamed en 
Hamid.
Op dOnderdag 29 juli kun-
nen jongeren in Mozaïek mee-
doen aan muziek en een barbecue 
(halal). Tijd: 14.00-18.00 uur, in-
schrijven bij Mohamed en Hamid.

Een d.j. zorgde voor de warming up 
en een heuse band maakte de feest-
stemming. Alles was gericht op ac-
tiveren. Zo kon je meedansen met 
de Zumba maar ook deelnemen 
aan de workshop Capoeira. Er werd 
behoorlijk gedanst en jongens en 

meisjes vlogen met radslagen door 
de lucht.

Dan was het de beurt aan de jonge 
drummers, die onder leiding van 
‘de drummer van de band’ het 
publiek verbaasden. Een hele rij 

Streetchallenge talentaanjager

Zomer-
programma 
Basta
In de zomervakantie zijn er in 
Basta weer diverse kinder- en jon-
gerenactiviteiten te beleven:

KINDeReN 4 t/M 12 JaaR
Op dinsdag 13 juli kunnen de 
kinderen film kijken. Tijd: 12.30-
15.00 uur, toegang: €  0,50.
Op wOensdag 14 juli kunnen 
ze meedoen aan een spellencon-
cours. Tijd: 13.00-16.00 uur, toe-
gang: gratis.
Op dOnderdag 15 juli is er 
een zeskamp. Tijd: 13.00-15.00 
uur, toegang: €  0,50.

JoNGeReN
Op dinsdag 20 juli kunnen 
jongeren van 12 t/m 18 jaar in 
Basta meedoen aan een tafelten-
nistoernooi. Tijd: 14.00-17.00 
uur, inschrijven bij Basta.
Op wOensdag 21 juli kunnen 
jongeren van 14 t/m 18 jaar op het 
Johan Cruyf court meedoen aan 
een voetbaltoernooi (5 tegen 5). 
Tijd: 14.00-18.00 uur, inschrijven 
bij Basta.
Op dOnderdag 22 juli kun-
nen jongeren van 12 t/m 18 jaar 
in Delft gaan karten. Tijd: 14.00-
17.00 uur, inschrijven bij Basta.

Zomerproject 
Circus Grote 
Meneer
Kinderparadijs Meidoorn orga-
niseert tijdens de eerste 5 weken 
van de zomervakantie elke dins-
dag, woensdag, donderdag en 
vrijdag het Zomerproject Circus 
Grote Meneer

Deze zomer gaat het over de avon-
turen van ‘Circus Grote Meneer’. 
We gaan over al die avonturen: 
schilderen, bouwen, tekenen, ko-
ken, spelen en nog veel meer! Doe 
lekker mee, alle activiteiten zijn 
van 14.30 uur - 16.00 uur
Om mee te kunnen doen met Cir-
cus Grote Meneer moet je je in-
schrijven. Inschrijven is helemaal 
gratis.

Speeltuin Wikado
In Kinderparadijs Meidoorn kan 
je ook gewoon spannend spelen 
in Speeltuin Wikado. Een speel-
tuin gemaakt van duurzame 
materialen, zoals windmolen-
wieken en een echte F16 cock-
pit.

openingstijden
Speeltuin Wikado
di t/m vr: 13.00 - 18.00 uur, 
za: 12.00 - 17.00 uur

Meer weten?
Bel 010 - 467 80 70 of kijk op 
www.kinderparadijs.net of kom 
even langs bij de speeltuin open 
is: Tochtstraat 83 (ingang Wikado).

Het zag er op zaterdag 29 mei bijzonder kleurrijk uit 
op het Johan Idaplein waar de spannende Streetchal-
lenge werd gehouden. 

Dan was het de beurt aan de jonge drum-
mers, die onder leiding van ‘de drummer 
van de band’ het publiek verbaasden.

kandidaten stond aan te schuiven. 
Succes had ook de Afrikaanse per-
cussie.

Ondertussen was de reusachtige fi-
nishboog opgeblazen en zowat 100 
kinderen met opgespelde rugnum-
mers sprinten onder luid applaus 
van het publiek tussen de versierde 

hekwerken. Een aantal van hen le-
verde zo’n goede prestatie, dat ze 
worden uitgenodigd naar de grote 
finale in Zaandam.
Een aantal jongeren hielp actief 

met de afbouw in de stromende 
regen, die gelukkig pas na het eve-
nement kwam opdagen. Het was 
leuke actieve dag voor ons jong 
talent!
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Thema van de 7e editie was ‘We-
reldteam’; met een knipoog naar 
het Wereldvoetbal Toernooi in 
Zuid-Afrika. Een wereldteam heeft 
heel diverse kleuren en talenten, al-
leen door samenspel kan je de top 
bereiken.

Bezielende muziek
De spits werd afgebeten door de op-
zwepende gospel van Joany Muskiet 
en haar More Gospel Singers.
‘Can I kick it’, de jongerenrevela-
tie van Your World met sterren als 
Vieira, Concrete en Nicole Bus & 
the Re: Freshed Band, was voor het 
jonge publiek een feest van erken-
ning.

Faysal Ithran, de beroemde Berber-
band uit Brussel, maakte zijn naam 
van beste uit Europa waar. Het was 
bezielende muziek met vrolijkheid, 
ritme en een tikje melancholie. Fay-
sal is een persoonlijkheid.

VIP’s receptie
Ondertussen speelde zich in het 
nabijgelegen restaurant Meram de 
VIP’s receptie af.
Charlotte Bedet, de Zuid-Afrikaan-
se modekoningin, sprak op indruk-
wekkende wijze over de apartheid 
die ze als kind meemaakte en over 
haar onverwoestbare trots. Ze be-
pleitte jezelf te blijven en in jezelf te 
geloven: “Black is beautiful!“
Raymond Labad, de voorzitter van 
de Antilliaanse vereniging, vertelde 
hoe hij eerst geen reisvergunning 
naar het toenmalige Zuid-Afrika 
kreeg, ook al was hij uitgezonden 
door zijn internationaal bedrijf. 
Toen hij uiteindelijk via het be-
drijf het pasje kreeg met ‘honarary 
white’, weigerde hij. Labad pleitte 
voor behoud van de eigen cultuur 
als beste middel tot integratie. “De 

Portefeuillehouder Marit van der 
Riet van de deelgemeente Fey-
enoord zorgde voor de officiële ope-
ning met een geëngageerd pleidooi 

voor participatie, talentontwikke-
ling en diversiteit: “We moeten het 
samen doen!”

Wiebelende heupen
Ecuazolano, Ragga Man ah en X-
Men, ze volgden elkaar op in een 
swingend tempo. Het was bitter 
koud, maar het publiek hield de 
moed erin. De Corona Band bracht 
een Surinaams palet van originele 

kracht van Amerika is dat iedereen 
zich Amerikaan voelt, maar tege-
lijkertijd heb je Ierse en Spaanse 
Amerikanen”, zo stelde hij als voor-
beeld.
Ed de Meyer, bestuurslid van het 
Nelson Mandela Festival, vatte de 
kern van het festival samen: ”Wij 
geloven in de kracht van diversiteit, 
in de verschillende talenten. Tus-
sen die diverse talenten willen we 
bruggen bouwen, zodat ze elkaar 
versterken.”
De Meyer wees erop dat het Nelson 
Mandela Festival zich ook richt op 
de basisschoolkinderen om daar 
het gedachtegoed van Mandela te 
implementeren. Dit jaar maakten 

leerlingen van de basisscholen de 
Globetrotter en Nelson Mandela 
kleurrijke reliëfkunstwerken, die 
op de schoolgevels werden aange-
bracht.

Samen doen
De opening van het Nelson Man-
dela Festival was ontroerend, een 
dertigtal kinderen van de wijkmu-
ziekschool speelde het Wilhelmus.

klasse. Caché DeLuxe sleepte dui-
zenden Antillianen naar het feest-
terrein. Het veld was één en al be-
weging, schitterend om te zien: de 
armen, de wiebelende heupen, de 
draaibewegingen. Ontzettend veel 
jonge mensen die het naar hun zin 
hadden. Antillianen zijn gelukkig 
honkballers.

Schijngevechten
Het ‘veldpodium’ was vooral het po-
dium voor het nieuwe Rotterdamse 
talent. Muziek, dans en acrobatiek 
waren de ingrediënten van een 8 

lang durende kleurrijke show. Be-
rimbau de Ouro betoverde als Brazi-
liaanse capoeiragroep. Op een reus-
achtig parketvloer voerden zij met 
stokken en radslagen schijngevech-
ten uit, met meeslepende muziek 
en vreemde instrumenten.
De kinderen waren de hele mid-
dag niet van de parketvloer af te 
slaan. Kreten van verbazing bij de 
robotdansers, bewondering voor 
de wervelende breakdancers, een 
schijngevechtje meedoen met een 
Braziliaan.
Voor de kids was er nog veel meer: 
stoere tattoos, sneltekenen, sieraden 
maken en henna.
Young D-Dance Crew, met jong ge-
talenteerde kinderen uit Rotterdam-
Noord die streetdance volgen, waren 

echte rolmodellen. Alle kleuren van 
de regenboog bemanden de crew.

Kosmopolis
Kosmopolis Rotterdam was in sa-
menwerking met The Patching 
Zone met Big South Lab en de 
overheerlijke Wijkkeuken van Zuid 
niet op het festivalterrein te mis-
sen. Jongeren konden er niet alleen 
hun eigen muziek samenstellen, 
ook konden hele families proeven 
van de overheerlijke én wonderlijke 
keuken van bewoners van de Afri-
kaanderwijk.

Verder was er mode, zo liet Mono-
fashion van de Beyerlandselaan een 
kleine keuze uit zijn nieuwe zomer-
creaties zien.

Fire
Kivanc met Turkse rock was sensa-
tioneel, Steffen Morrison ontpopte 
zich als de Nederlandse soul man.
De drummers uit Burundi met reu-
zentrommels op het hoofd vergezel-
den Jampara en the Batalion.
De Burundezen ronden het festival 
af en er werd nog een echt feestje 
gebouwd. Hen geliefde song was 
“Fire” en dat werd het ook.
Nelson Mandela (Festival), we love 
you!

ed de Meyer is in het dagelijks leven werkzaam als opbouw-
werker in het oude Noorden en de agniesebuurt, daar kennen 
veel wijkbewoners hem van. Daarnaast zet hij zich als bestuurs-
lid in voor de realisering van het Nelson Mandela Festival, dat 
op zondag 20 juni werd gehouden op het afrikaanderplein in 
Rotterdam-Zuid. een verslag van een bijzonder geslaagde dag.

Betoveren
De route werd geopend door Hugo 
Bongers, secretaris van de Rotter-
damse Raad voor Kunst en Cultuur. 
Hij zag de Route du Nord als een 
koploper in Rotterdam, een evene-
ment met kwaliteit en een jeugdige 
originele uitstraling. De organise-
rende club heeft een tomeloze inzet 
en weet je te bekoren.
Opbouwweker Ed de Meyer rondde 
de opening af met een gevoelige 
impressie. De Route du Nord wordt 
steeds langer, de tuk tuks zijn on-
misbaar. Opvallend is dat bekende 
kunstenaars als Hans van Bentem 
en Geert Mul in de route exposeren 
naast jonge creatievelingen. Fijne 
abstracte lijnen, robuuste donkere 
vrouwen, natuurimpressies, blauwe 
meidenogen, piramides van berg-

kristal, ze betoveren je in de diverse 
expositieruimten.
De zoon van Willem Tell met een 
pijl door zijn hart (geschonden ver-
trouwen), fors geschilderde Jazz-
zangeressen, leer op zijde als tattoo, 
het was mooi.

Geen doodlopende straat
Een schommelstoel met fietsban-
den, een zwarte jongen nauwkeu-
rig geschilderd in olieverf, gevoelig 
porselein, portretten met indrin-
gende ogen, film en bedrukte shirts 
en de design megastore, het was er 
allemaal. Bij Secret Eyes was het 
thema van de expo Wild at Hart.
Een zwart lang wandreliëf van 9 
meter lang en een roze onderzeeër 
met een grote witte beer, verras-
send.

Route du Nord koploper

Onder de naam Neanderthaler kon 
je in Deliclassics eten met kunst.
Joao Colleen exposeerde papier-
knipsels van buurthuiskids van 
hoge kwaliteit. Marcel Speet kwam 
met de buurtgarderobe met levens-
verhalen rond het favoriete kleding-
stuk.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 juni zette de Route du 
Nord drie dagen lang met meer dan honderd jonge kunste-
naars in een veelheid van panden Noord op zijn kop.

Foto: Marcel Niehoff

Nelson mandela Festival: Wereldteam

staat regelmatig onder water door 
een verzakte drainage. Daarom 
kocht ik deze laarsjes. Ze zijn me 
erg dierbaar!”

- Sate draagt een Turkse broek met 
laag kruis als ze zich echt op haar 
gemak wil voelen. Als kind werd 
ze enorm uitgelachen, nu is het de 
woede.

de 60-er jaren. “Deze jaren mee-
maken was uniek, we gingen tot 
het uiterste en deden ervaringen 
op die me in mijn latere leven heel 
gelukkig hebben gemaakt.“ Peter 
kocht het jasje in Amsterdam met 
ketting. Hij kon het nooit weg-
gooien en nu krijgt het een echt 
bijzondere plek.

- Jan speelde deuntjes op de accor-
deon en draaide muziek uit de 
oude doos. Op de foto staat hij 
met het antieke trouwpak van zijn 
oom. “Ik was zijn oogappel.”

- Carla staat op de foto met kleur-
rijke laarsjes. “Ons binnenterrein 

Presentatie Buurtgarderobe

Huiselijke sfeer
De foto’s met een label eraan waar-
op kort het verhaal stond, hingen 
aan een groot rond roestvrijstalen 
kledingrek. Boven het rek hing een 
lichtbol met fotolamp, dat zorgde 
voor een huiselijke sfeer én een zee 
van licht boven de objecten.
Mooie ronde tafels sierden de zaal. 
Alles was gericht op ontmoeting, 
met elkaar praten, luisteren naar el-
kaars verhalen. Met het eigen clubje 
in een hoek zitten werd vermeden.

De kracht van de verschillen
In een korte inleiding legde op-
bouwwerker Ed de Meyer uit dat het 
ging om bruggen te bouwen tussen 
de verschillen. Samenhang is niet 
genoeg, wel interesse in elkaars ver-
schillende werelden die elkaar ook 
wederzijds kunnen inspireren.

Fotograaf Marcel Speet kreeg een 
daverend applaus van de ruim hon-
derd aanwezigen. Marcel beklem-
toonde de kracht van de verschillen 
en bedankte de bewoners voor hun 
medewerking en inzet.
Special guests waren de vice-consul 
van Turkije en één van de eerste Ne-
derlandse moslima’s. Eigenlijk was 
iedereen special guest op deze bij-
zondere bijeenkomst.

uitgelachen
Een aantal bewoners vertelden hun 
verhaal:
- Peter toonde een kleurrijk jasje uit 

De presentatie van het eind-
resultaat van het bewoners-
initiatief Buurtgarderobe op 
dinsdag 15 juni in het pand 
van het Steunpunt opbouw-
werk aan de 3e Pijnacker-
straat was ontroerend. Veertig 
buurtbewoners werden door 
bewonersfotograaf Marcel 
Speet uit de Ruivenstraat met 
hun favoriete kledingstuk ge-
fotografeerd.

Man en vrouw leven langs elkaar 
heen, afgewisseld met agressieve 
buiten. Knelpunt blijft de onver-
werkte dood van hun zevenjarige 
jongen.

Van de kapelzaal ging het naar di-
verse locaties in de buurt, waar 
bewoner-regisseurs theaterstukken 
neerzetten, die op echt gebeurde 
buurtverhalen waren gebaseerd:
- de flamboyante vader die naar 

Humanitas gaat en zijn kinderen 
met een schuldgevoel achterlaat

- het verlies van een kunstgebit of 
een zwempartij roept de deporta-
tie van vader tijdens de oorlog op, 
hij verdween zonder kunstgebit 

Twee, Tapas 
en Tranen

Rectificatie
In het juni-nummer hebben wij bij het artikel over de Kunstborrel per 
abuis een verkeerde foto geplaatst. Hierbij bieden wij de betrokkenen 
hiervoor onze oprechte excuses aan.

en kwam nooit meer terug: “Hij 
was zo’n fiere man!”

- moederactivistes voor de goede 
zaak kussen weinig, de dochter 
revolteert hiertegen

- het weggeven van de trouwjurk 
betekent een bewuste keuze voor 
alleen wonen.

Het spel van zo’n dertig bewoners 
was overtuigend, echt, spontaan, 
indrukwekend, rauw maar ook bij-
zonder ontroerend.
Het was een echte shocktherapie, 
waarbij je hard met beide benen 
weer op de grond kwam.
Prachtig en origineel. Petje af voor 
regisseurs en spelers!

In een bardecor in de kapelzaal van het Klooster speelde the-
atergroep echte Liefde ter afsluiting van het seizoen een rauw 
stuk van Harold Pinter. 

Gyz de La Rivière onthulde zijn 
twin towers in neonlicht en Eddy 
Kaijser’s mostekeningen luidden 
een nieuwe groenperiode in.
Duizenden jonge mensen circu-
leerden door de straten met de op 
de achtergrond de Zomermuziek 
op de Rotte.

De Route du Nord is geen doodlo-
pende straat, maar een weg naar het 
hart en de ziel van de mensen. Met 
dank voor het jong creatief talent!

- Erdan staat op de foto met zijn 
Pakistaans trouwpak, gekregen 
van zijn schoonmoeder. Hij wilde 
er absoluut veel rode steentjes op 
die mooi pasten bij de steentjes op 
de touwjurk van zijn geliefde. Het 
werkt nu nog!

Foto: Marcel Speet

fotografie: Ramsay Soemanta
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Een stampvolle tribune luisterde 
naar de opening door burgemeester 
Aboutaleb, hij zette de initiatiefne-
mers / buurtbewoners in het zon-
netje.
Het multicultureel koor uit Noord 
bracht vervolgens een waaier van 
liedjes ten gehore en kreeg zelfs 
gezelschap van een swingende 
buurtjongen. Braziliaanse klanken 
van Heloise en haar band brachten 
sfeer.

Spontaan dansfestijn
De Company of Balls was de grote 
pauzeverrassing. Een danseresje op 
een reusachtige bal werd gekoes-
terd door de reuzenhanden van 
haar partner, handen vastgemaakt 
aan grote stokken bediend vanuit de 

De Jonge Honden, een club 
van een tiental jongen, was 
weer actief en wel donderdag 
17 juni op een ponton op de 
Rotte bij de Noorderbrug.

Het begon al in de middaguren. De 
kids werden verrast met het kleine 
educatieve pretpark Tivolita, henna, 
sieraden maken en nailstyling.
Er kwam een formidabele brass-
band, die vervolgens diverse work-
shops aan de jongeren gaf.

Jongerenbands
Vanaf 19.00 uur barste het muzika-
le geweld los. Getalenteerde school-
bands van de Popacademie van 
Zadkine zetten hun beste beentje 

voor. Equality, de Surinaamse band 
uit het Lispunt, beet de spits af, ze 
waren hartverwarmend. De bands 
Le Faquer en S as in Assins rock-
ten er lustig op los. De meiden van 
Dance Hall uit buurthuis Mozaïek 
zorgden voor sensatie met bubbling 
en streetdance.

De Rain Dogs hadden een verras-
send jazzy geluid en het Jacky Graz 
Trio zorgde voor muzikale kwaliteit.
De breakdancers en Master Humpa 
zweepten het publiek op. De jon-
geren konden er geen genoeg van 
krijgen.
Jammer genoeg ging de tijd sneller 
dan gedacht, de vergunning was af-
gelopen en er wachtte nog een Tsje-
chische coverband, de Beerband, 

de sopraan Linde Schinkel van het 
Pijnackerplein en de 17-jarige vio-
liste Marie-Claire Boel.
Linde bracht op emotionele wijze 
het liefdesverdriet van Ariadne tot 
leven.
Marie-Claire soleerde in ‘Zomer’ 
uit de Vier Jaargetijden van Antonio 
Vivaldi. De finaliste bij het Prinses 
Christina Concours voor jonge mu-
sici, maakte haar naam waar. Ze 
had werkelijk uitstraling.

Lustrum
Het was muisstil op de tribune tot 
er een staande ovatie kwam en de 
sterren van het vuurwerk de hemel 
verlichtte. Natuurlijk ging dat ge-
paard met een aantal harde knallen. 
Zomermuziek is een onmisbare pa-
rel in Noord. Volgend jaar voert het 
zijn lustrum.

Zomermuziek laat een ongekende 
kant van het Oude Noorden zien. 

Het gevoelige programma bouwt 
bruggen tussen mensen.

ZoMeRMuZIeK 
op de rotte sprookjesachtig

Jongerenpodium 
op de rotte

op vrijdag 19 juni ademde het 
Zomermuziekpodium op de 
Rotte een zeldzame sprook-
jesachtige sfeer. 

in het kader van een uitwisseling. 
De teleurstelling bij zowel band als 
speciaal voor hen gekomen publiek 
was groot. Dat wordt dus voor een 

volgende keer. Opvallen bij dit soort 
evenementen is de rol van een ac-
tief meidenpanel, zij zorgden voor 
de workshops en planden de podi-

umactiviteiten, regelden inspraak 
en publiciteit.

Jong talent
Na de pauze speelde Symfonia met 
dirigent Conrad van Alphen de ster-
ren van de hemel. Alle aandacht 
ging naar jong talent uit de wijk, 

heupen. De Zuid-Amerikaanse mu-
ziek van Jacumba paste perfect bij 
de performance. Het publiek was 
totaal verrast en heel gecharmeerd, 
het werd een spontaan dansfestijn.

foto:  Hans Pattist
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