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blijdorp

Afgelopen weekend or-
ganiseerde deelgemeen-
te Rotterdam Noord voor 
het derde jaar het eve-
nement ‘Het Bruisende 
Park aan de Rotte’ op het 
Noordplein. 

Het evenement werd ondanks de re-
gen, redelijk goed bezocht door naar 
schatting zo’n 17.000 bezoekers. Vo-
rig jaar waren er ruim 22.000 bezoe-

kers. Vooral zondag drukte het weer 
op het bezoekersaantal, maar de echte 
liefhebbers trokken zich er niets van 
aan en ook de artiesten stonden met 
veel enthousiasme op het podium.
 
Het Bruisende Park aan de Rotte is 
een festival met muziek, dans, work-
shops en andere culturele activiteiten. 
Ondernemers en kunstenaars uit 
Noord hebben laten zien wat Noord 
in huis heeft. Het aanbod varieerde 
van kleding, aardappels, handdoeken, 
Russische en Chinese souvenirs tot 

delicatessen en van buikdansers, per-
cussionisten tot verhalenvertellers. 
De kinderboerderij, het circus en de 
workshops sokkenmonsters en hen-
naschilderingen bleken een succes 
voor kinderen. Op het hoofdpodium 
brachten nieuw en bekend talent zeer 
uiteenlopende live optredens: Orange 
Grove, Ali B, New Cool Collective, 
HEF, Shirma Rouse en Lilian Vieira, 
Secure en Jeroen van der Boom.

Bruisende Park aan de rotte 
ondanks slechte weer redelijk bezocht
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Programma
Vanaf 13.00 uur toetert een Brass-
band de gehele wijk door, om ie-
dereen op te roepen mee te komen 
richting het pleintje aan de Heer 
Vrankestraat.
Om 14.00 uur wordt de ‘Burendag’ 
geopend door Ingrid, de voorzitter 
van de Bewonersvereniging Top 
van Noord.
Om 14.05 uur start ‘Brood & Spe-
len,’ met Levend Tafelvoetbal, een 
creatieve workshop voor kinderen 
met o.a. figuurzagen, een Open Po-
dium / Muziek Jam en last but not 
least een buikdansshow en proefles 
door Soraya Sultan.
Om 17.00 uur start ‘Proef op Noord’ 
deel 2 en eten we elkaars gerechten
Om 19.32 uur gaat de zon onder.

Openluchtbioscoop
Tegen half acht is iedereen vast 
doodmoe van de vele nipt verlo-

ren levende tafelvoetbalpartijen, de 
nieuwe mensen die je hebt leren 
kennen uit je eigen straat en de ge-
nuttigde hapjes en drankjes.
Dus ... ruimen we alvast een beetje 
op (later hebben we daar helemaal 
geen puf meer voor), halen we al-
lemaal een stoeltje uit ons eigen 
huis en gaan we gezamenlijk naar 
de Openluchtbioscoop kijken.
Welke film… dat is nog een verras-
sing! De kans dat je ‘m al gezien 
hebt is klein, de kans dat je ‘m wilt 
zien groot.

Zelf bijdragen
Iedereen uit de buurt is van harte 
uitgenodigd om te komen, maar 
nog beter om ook zelf wat bij te 
dragen:
- Heb je afgelopen zomer je eigen 

tent op de camping binnen 2 uur 
opgebouwd?... dan kunnen we je 
vanaf tien uur ‘s ochtends goed 

gebruiken bij de opbouw van 3 
flinke tenten.

- Het Levend Tafelvoetbal gaat 
beslist voor veel pret zorgen. Vol-
gens nog onbevestigde geruchten 
is Ron M. uit de Soetendaalseweg 
onverslaanbaar op dit onderdeel. 

Dus, ga nu alvast in training met 
je straat, vrienden en kennissen.

- Alle kinderen kunnen creatief 
te keer gaan, bijvoorbeeld met 
figuurzagen voor een nieuwe 
schutting en/of … zelf muziekin-
strumenten maken!

- Er kan immers onder de bezielen-

Feestelijke braderie
Speciaal voor de bewoners en de 
ondernemers van het Statenwegge-
bied was er op zaterdag 21 augus-
tus een feestelijke braderie met live 
muziek. Als dank voor het jaren-
lange geduld en begrip.
Op en rond het nieuwe station 
Blijdorp was er van alles te doen: zo 
was er een kramenmarkt en kon-
den kinderen zich laten schmin-
ken. Ze konden zelfs als Bob de 
Bouwer een tunnel in een zand-
berg bouwen of als archeoloog naar 
bijzondere schatten op zoek gaan. 
Drie bands zorgden voor muzikaal 
entertainment.
De Winkeliersvereniging Staten-
weg/Stadhoudersweg organiseerde 
het feest, in samenwerking met de 
bewonersorganisatie Blijdorp en de 
projectorganisatie RandstadRail.

Metrolijn E praktische info
RandstadRail/Metrolijn E verbindt 
Rotterdam Centraal en Den Haag 
Centraal. De lijn stopt bij stations 
in Rotterdam (waaronder Blijdorp), 
Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-
Nootdorp, Leidschendam-Voorburg 
en Den Haag. De treinen rijden 

elke dag om de 15 minuten, zowel 
overdag als ’s avonds. RandstadRail 
is snel. Het is geen ‘boemel’. De 
voertuigen trekken snel op en stop-
pen kort op de stations.
De rit Rotterdam-Den Haag duurt 

dertig minuten. U kunt betalen 
met de OV-chipkaart. Tussen Rot-
terdam en Berkel Westpolder is de 
OV-chipkaart het enige geldige ver-
voersbewijs.
De strippenkaart is geldig tussen 
Den Haag Centraal en Pijnacker 

Feestelijke opening randstadrailstation blijdorp Spektakeldag Top van Noord
Jarenlang werd er gebouwd, geboord en gegraven. En nu 
is het zover. Het splinternieuwe station aan de Statenweg 
in Blijdorp is geopend en RandstadRail/Metrolijn E rijdt. U 
kunt nu eindelijk gebruik maken van de snelle metrover-
binding tussen Rotterdam en Den Haag.

Meer zieke 
iepen door 
zacht najaar 
2009
Er zijn meer zieke iepen in Rot-
terdam en in Noord dan verwacht. 
De oorzaak van de iepziekte is 
waarschijnlijk het zachte najaar 
van 2009. De kever, die de ziek-
makende schimmel verspreidt, is 
daardoor langer actief geweest. De 
voorjaarsprik, die de iepen hebben 
gekregen, is dan helaas te laat. Als 
een iep eenmaal ziek is, moet hij zo 
snel mogelijk gerooid worden om 
besmetting op een volgende boom 
te voorkomen.

Verplicht melding te maken
In Noord is de iepziekte ook toege-
nomen. Op het Gordelpad zijn on-
langs twee iepen weggehaald en in 
het bosplantsoen bij de brug bij de 
Noorderbocht en bij Neptunus aan 
de Abraham van Stolkweg staan 
ook zieke bomen. Gemeentewer-
ken houdt de iepen in de openbare 
ruimte goed in de gaten.
Heeft u een iep in uw tuin? Let 
goed op of uw boom besmet is. De 
kenmerken van de iepziekte zijn 
dat het blad van de iep van geel 
naar bruin verkleurt en afvalt. Dit 
proces begint bij één tak en kan 
zich in een paar weken verspreiden 
over de hele kroon. Opvallend zijn 
de zogenaamde vaantjes. Dit zijn 
kale takken waar nog één of twee 
verdorde blaadjes aan de uiteinden 
zitten. U bent verplicht melding te 
maken van een zieke iep.

Voor meer informatie of melding 
van een zieke iep, kunt u contact 

opnemen met Gemeentewerken, 
Werf Noord, telefoon (010) 443 
43 43 of vraag de brochure op via 
info@gw.rotterdam.nl.

Stadswinkel 
Noord
De deelgemeente Noord heeft 
een Stadswinkel. Een Stadswinkel 
werkt als een alles-in-één-winkel, 
waar u terecht kunt voor producten 
en diensten van de deelgemeente. 
U kunt verschillende zaken in één 
bezoek afhandelen. Hierbij kunt 
u ervoor kiezen zelf informatie te 
zoeken op de internetzelfbedie-
ningszuil of juist voor de persoon-
lijke begeleiding van een van de 
medewerkers.

Waarvoor kunt u terecht?
- alle burgerzaken producten zoals 

paspoort, identiteitskaart, rijbe-
wijs, uittreksels en de Rotterdam-
pas

- vergunningen voor o.a. straatfees-
ten, optochten, kleine evenemen-
ten, standplaatsen en het kappen 
van bomen

- informatie over (deel-)gemeente-
lijke producten en beleid, bouwen 
en wonen, bijzondere bijstand, 
cultuur, milieu, sport en welzijn

- verstrekken van informatie en in-
nemen van aanvragen van diverse 
vergunningen, bezwaarschriften 
en klachten op het gebied van 
bouwen en wonen

- verkopen van parkeerkaarten en 
bezoekerspassen

- informatie over de buitenruimte, 
werkzaamheden, verlichting, 
openbaar groen, speelvoorzienin-
gen en het melden van klachten

De Bewonersvereniging Top van Noord pakt op zater-

dag 25 september tijdens ‘Burendag’(!) vanaf 14.00 uur 

flink uit. Het in samenwerking met basisschool de Fon-

tein, de dagopvang Van Speijk aan de Heer Vrankestraat 

en de opbouwwerkorganisatie SONOR georganiseerde 

spektakel vindt plaats op het pleintje in de Heer Vran-

kestraat, op de kruising met de Hoeksestraat.

Deze ‘Burendag’ van de Bewonersvereniging Top van Noord wordt mede mogelijk 

gemaakt door: Het Centrum voor Dienstverlening, de deelgemeente Noord, het 

Oranjefonds, opbouwwerkorganisatie Sonor, basisschool De Fontein, Opzoomer 

Mee, Woonstad Rotterdam, café Schoonewil en Watch Out.

de leiding van Chris Buitendijk 
(ook al van de Soetendaalseweg) 
ook ge-jammed worden. Een 
drumstel, gitaar en bas zijn aan-
wezig, evt. andere instrumenten 
graag zelf meenemen. Zo wordt 
er nog een vleugelpiano gezocht. 

Word jij de muzikale ontdekking 
van de wijk … geef je vast op. 
Misschien kunnen we van tevo-
ren al even stiekem oefenen!

- Soraya Sultan uit de Hoyle-
destraat doet haar buikdanswork-
shop. Er zijn vorig jaar al een 
paar talentjes gespot!

- Kun je wat lekkers koken, bakken 
of smeren … neem mee!

Net als vorig jaar bij de eerste editie 
van de ‘Proef op Noord’ op 26 sep-
tember 2009, gaan we elkaars ge-
rechten uitproberen. Niet meteen 
‘s middags om twee uur beginnen 
met eten, want: … er moet ook nog 
worden meegedaan aan het Levend 
Tafelvoetbal!

Opscheppen
Voor nadere informatie kan je na-
tuurlijk altijd terecht op de website 
van Bewonersvereniging Top van 
Noord:
topvannoord.wordpress.com. 
Naar verluidt verklapt Hans de 
Haan, de webmaster van de site, er 
al mogelijk vóór 25 september de 
filmtitel.
Als je mee wilt helpen of je alvast 
aan wilt melden voor de muziek-
jam, een gerecht dat je wilt aanleve-
ren voor de ‘Proef op Noord’ of… op 
wilt scheppen over je Levend Tafel-

voetbalkwaliteiten, je mag ten allen 
tijde reageren op de site of mailen 
naar Post@TopvanNoord.nl.
Graag op zaterdag 25 september 
vanaf 14.00 uur tot ziens op het 
pleintje bij de Heer Vrankestraat.

ZAT. 25 SEPT. 2010
Zuid (tot medio december 2010). 
Kijk ook voor meer info op de web-
site www.randstadrail.nl.

Herinrichting Statenweg
Na de bouw van RandstadRailstati-
on Blijdorp wordt nu de Statenweg 
en omgeving weer nieuw ingericht. 
De herinrichting in inmiddels in 
volle gang, na nauw overleg met 
bewoners en ondernemers. De om-
geving krijgt haar groene karakter 
geheel terug. De herinrichting is 
begin 2011 klaar.

Tot begin november is de Zaagmolenstraat dicht voor verkeer. Aan de brug 
worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van 
het stalen dek en de tramrails. Het verkeer wordt omgeleid via de Noorder-
brug. Veel ondernemers hebben het hier moeilijk mee.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.rotterdam.nl/zaagmolenbrug 
of bellen met Gemeentewerken op (010) 489 79 35.

- afspraak maken voor het ophalen 
van grofvuil.

Thuis zaken afhandelen? Kijk dan 
op de website www.rotterdam.nl.
U kunt ook via de website van 
Rotterdam zaken regelen, zoals 
bijvoorbeeld het maken van een 
afspraak voor het ophalen van grof-
vuil, of het doorgeven van uw ver-
huizing. Kijk op www.rotterdam.
nl/gemeente rotterdam.

Schouwen
Is uw buurt schoon en heel? 
Controleer het zelf!
De dienst Gemeentewerken, de 
Roteb en de deelgemeente Noord 
doen samen hun best om te zorgen 
voor schone en hele wijken. Om te 
controleren of dat goed gebeurt en 
om te kijken of er iets moet veran-
deren, organiseren zij elke maand 
de zogenaamde wijkschouwen. Ie-
dere wijk in Noord komt maande-
lijks aan de beurt. U bent van harte 
uitgenodigd om vrijblijvend mee te 
wandelen in een schouw bij u in de 
buurt!

Onderstaand de schouwen in de 
Agniesebuurt en het Oude Noor-
den in september, aanvang telkens 
om 10.00 uur:
- Agniesebuurt: dinsdag 7 septem-

ber, verzamelen in buurthuis Bas-
ta aan de Schoterbosstraat 17.

- Oude Noorden, dinsdag 14 en 28 
september, verzamelen bij het 
opbouwwerk aan de 3e Pijnacker-
straat 6b.

Kijk voor meer informatie op de 
website www.rotterdam.nl/noord.!

Afsluiting 
Zaagmolenbrug
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bewonerscolumn NOORD AAN HET WOORD

Het was voor iedereen alweer een 
jaar geleden, maar het leek wel 
gisteren! De tenten waren weer 
opgezet en het kinderkamperen 
op ons eigen binnenterrein kon 
beginnen. Niet minder dan 38 
kinderen bleven slapen, zo’n 50 
kinderen van vier tot veertien jaar 
deden aan de festiviteiten mee. 
Van vrijdag 6 tot zaterdag 7 au-
gustus kregen zij in en rond ons 
Hofdijkcomplex de dag en nacht 
van hun leven. De kinderen had-

den niet alleen onderling, maar 
ook op de scholen veel aan mond 
op mond-reclame gedaan. Daar-
door bleef het feest niet alleen 
beperkt tot onze kinderen, maar 
ook de straten eromheen.

Goede antwoord
Het begon voor ons als volwassen 
vrijwilligers op vrijdagochtend al 
vroeg met het opzetten van de 
tenten, vanzelfsprekend ontbra-
ken daarbij de drie gebroeders 
Van Hengel niet.
Daarna volgde met de kids de tra-
ditionele wandeltocht. Ditmaal in 
de vorm van een door Justin, Ke-
vin en Rick bedachte speurtocht, 
waarbij de kinderen aan de hand 

van hun SMS’jes allerlei opdrach-
ten moesten uitvoeren. Zo leer-
den zij hun buurt en de omge-
ving nog beter kennen. Wie wist 
bijvoorbeeld het goede antwoord 
op de vragen over het bord bij de 
moskee in de Erasmusstraat?

Wel raad mee
Daarna was tijd om alle honge-
rige magen te vullen, de inhoud 
van de door Bas van de Heijden 
Goudsesingel volgestopte bood-

schappentassen kwam daarbij 
heel goed van pas. Als onze grote 
vriend Bas er toch niet was! Bij 
het buurthuis aan het Noordplein 
12 werden we ook nog eens ver-
rast door door Com.Wonen ge-
schonken suikerspinnen.
Op het veld van het binnenter-
rein deden we allerlei spelletjes, 
waarbij de traditionele diaman-
tenzoektocht niet ontbrak. Net als 
vorig jaar was de grote vraag hoe-
veel er daar wel niet van waren?! 
Onze kinderen wisten daarna wel 
raad met de patat en snacks.

Muisstil
’s Avonds tijdens het kampvuur 
was het tijd voor de spannende 

“Ik wil me laten inschrijven voor 
een aanleunwoning”. Regelmatig 
krijgen we deze vraag op het spreek-
uur van het Ouderenwerk Noord. 
Of: “Ik sta nu al zo lang op de wacht-
lijst, en ik hoor maar niks.”
Sinds enige jaren komen 55+- en 
servicewoningen in de woonkrant. 
Deze andere manier van verhuren 
vraagt een actieve houding van de 
woningzoekende.
U hebt een woonpas nodig. Maar dat 
is niet voldoende. U moet de woon-
krant inkijken of kijken op internet 
op de website van Woonnet Rijn-
mond (www.woonnet-rijnmond.nl). 
U moet ook nog zelf reageren op 
woningadvertenties.
Om een idee te krijgen van de aan-
geboden woningen is het belangrijk 
dat u regelmatig een woonkrant 

doorneemt of op de website kijkt. 
Ook omdat de regels af en toe ver-
anderen.
Op het moment is het zo dat:
- Bij het kans maken op een woning 

de inschrijfduur van belang is.
- Het goed is om elk jaar uw in-

schrijfgegevens te actualiseren. 
Doet u dat drie jaar niet, dan ver-
valt uw woonpas en daarmee ook 
de inschrijfduur.

Ook al wilt u nu niet verhuizen, het 
is verstandig om goed geïnformeerd 
te zijn en te blijven. Zo komt u later 
niet voor verrassingen te staan.
Wilt u eens met iemand praten en 
zaken op een rijtje zetten, dan kunt 
u bellen voor een afspraak met het 
Ouderenwerk Noord, telefoonnum-
mer (010) 244 82 40.

Uit het leven 
van ouderen in Noord

In de afgelopen 25 jaar is er veel ver-
anderd voor ouderen, zowel in de 
maatschappij als in het voorzienin-
genveld. De verzorgingsstaat wordt 
omgebogen in een participatiemaat-
schappij, verzorgingstehuizen zijn 
voor een groot deel verdwenen of 
verbouwd tot zelfstandige en soms 
levensloopbestendige woonappar-
tementen. Ouderen blijven veel 
langer maatschappelijk actief. In 
het nieuwe ouder worden, werken 
ouderen langer door, gaan ze stu-
deren en bezoeken de sportschool. 
Veel specifieke ouderenactiviteiten 
bestaan niet meer. Ook in het ouder 
worden is de individualisering inge-
treden. Daar kunnen niet alle oude-
ren goed mee overweg.
De ouderenadviseurs helpen dage-
lijks kwetsbare ouderen die nog wel 

zelfstandig wonen, maar hun zelf-
redzaamheid verminderd zien. Een 
deel van hen ervaart grote stress 
vanwege die gevraagde zelfred-
zaamheid. Deze kwetsbare ouderen 
hebben behoefte aan hulpverleners 
die deze kwetsbaarheid snappen en 
die daarmee kunnen omgaan. Die 
ondersteuning is maatwerk. Daarin 
ligt de kracht van het ouderenwerk. 
Het ouderenwerk buigt mee met 
de ontwikkelingen en richt zich op 
actuele thema’s als ouderenmishan-
deling, ontreachend werken, sociaal 
isolement, allochtone ouderen en de 
ketenaanpak.
Is aparte maatschappelijke dienst-
verlening voor ouderen dan nog wel 
van deze tijd? De Stichting Oude-
renwerk Noord vindt van wel.

Ouderenwerk vandaag

‘denk je dat je het weet, is het weer veranderd!’

In het kader van ‘Mensen Maken de Stad’ herschiepen bewoners van de 
Raephorststraat hun straat in een soort bloemencorso. Overal verschenen 
bloembakken aan de balkons en op de terrassen. Meer groen en meer 
fleur! Het is wel mooi hoe bloemen en planten mensen dichter bij el-
kaar brengen. Natuur, uitstraling! Bewoners gingen ook samen naar een 
iftar-maaltijd, waarbij bewoners zelf kookten, echte keukenprinsessen en 
gezellig!

Raephorstbuurt bloemenzee

Op het Vinkentouw
De bewoners uit het Vinkenkwartier hebben ons bijzonder verrast. Niet 
alleen werd er zo’n 150 kuub zand versjouwd, ook kregen de tuintjes een 
totale metamorfose.
Dit ging niet zonder bloed, zweet en tranen. De jongens van dagopvang 
Van Speijk aan de Heer Vrankestraat staken een aardig handje toe. Een 
aantal sterke vrouwen oogsten onze bewondering. Het succes was derma-
te, dat er een echte run op het zand kwam en woningcorporatie Woonstad 
Rotterdam besloot om een tweede lading te laten komen, op basis van een 
volgende inventarisatie.
Bewoners van de Vinkenbuurt proficiat! De tuintjes en het hele achterge-
bied (de paden) zien er keurig uit. Woonstad Rotterdam en de bewoners 
sloegen de handen in elkaar, echt op het vinkentouw.
De grote bloembakken werden opnieuw beplant (met dank aan de Harten 
van Noord), als je dan toch bezig bent …!

Bewonersinitiatief 
Noordplein
Het binnenterrein van het Noodplein wordt bij zijn entree versierd met 
een prachtig mozaïek, een echt bewonersinitiatief. Thema is de markt op 
het Noordplein. De opening van dit kunstwerk van Sabine van Dijk in sa-
menwerking met buurtbewoners vindt plaats op donderdag 14 september 
om 17.30 uur. Jos Valster met zijn band en Johannes en Anja als acrobaten 
zijn van de partij en er is heerlijk eten van Branco. Alle omwonenden zijn 
van harte welkom. Een pluim voor de cofinanciers Com.Wonen en WIW-
bewonersinitiatieven.

De vuilcontainers in de Vletstraat zijn door de bewoners in samenwer-
king met Route du Nord onder handen genomen. Mooi hè!
---------------------------------------------------------------------------

De bewoners van de Vijverhof- 
en de Agniesestraat namen in 
het kader van ‘Mensen Maken 
de Stad’ enthousiast deel aan 
workshops Flamenco. Er werd 
in elk geval veel ‘geklapt’! Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje kwam het lief en leed 
van de straat aan de beurt. Het 
was gezellig, creatief en opbou-
wend.

dansende buurt: olé

Ook de deelgemeente investeert 
door middel van verschillende pro-
gramma’s in de Agniesebuurt, zo-
als bijvoorbeeld ‘Mensen Maken de 
Stad’. Bewoners zetten zich vooral 

in met leuke ideeën om de buurt 
meer aanzien te geven. Mevrouw 
Fok, bij elke Agniesebuurtbewoner 
wel bekend, heeft vorig jaar tegen 
de deelgemeente gezegd: “Waarom 
staat er op de toegangswegen naar 
de Agniesebuurt geen verwijsbord 
“Agniesebuurt”? Een bord waar-
mee de identiteit van deze buurt 
recht wordt gedaan?!”
De vraag is opgepakt en er is nu 
een verwijsbord gemaakt. Het bord 

Een eigen naambord voor 
de Agniesebuurt
In de Agniesebuurt worden 
steeds meer initiatieven ge-
start om de harde stenige wijk 
een vriendelijker en fleuriger 
aanzien te geven. 

“Agniesebuurt” is gemaakt door 
Atelier Kunst-ig in de Vijverhof-
straat.
Het bord is inmiddels geplaatst, 
maar een onthullingfeestje laten 
we ons natuurlijk niet ontzeggen.
U bent van harte uitgenodigd om 
de ‘officiële’ onthulling bij te wo-
nen op vrijdag 17 september van 
15.00 tot 17.00 uur in de Vijver-
hofstraat 112, bij Flamenco Rosa de 
Compás.

Wie iets wil doen aan irritaties 
of overlast en daarover met de 
buren wil spreken, kan terecht 
bij Buurtbemiddeling Noord. 
Buurtbemiddeling is laagdrem-
pelig en neutraal. De buurtbe-
middelaars zijn vrijwilligers uit 
Rotterdam-Noord. Zij hebben 
niet alleen een training gevolgd, 
zij zijn ook ervaringsdeskundig 
want ook zij hebben en zijn bu-
ren. Wie niet eigenlijk?
Telefoon: (010) 265 62 48 of 
e-mail: noord@buurtbemidde-
ling.org.

Mijn vriendin, die ik al vanaf de ba-
sisschool ken, neemt een slokje van 
haar wijn. We zijn een avondje uit 
en hebben de onderwerpen ‘vroeger, 
mannen, kinderen, werk en kleding’ 
al besproken.

Ze vertelt verder dat ze onenigheid 
heeft gehad met haar buren. “Eerst 
gingen we goed met elkaar om”, zegt 
ze. “Totdat er door allerlei misver-
standen en ergernissen de klad in ge-
komen is.” Ze vond het erg vervelend 
en het leek ook steeds grimmiger te 
worden tussen hen. Tot op een avond 
twee mensen voor de deur stonden, 
die vertelden dat ze van buurtbemid-
deling waren. Zij kwamen op ver-
zoek van de buren en daar hadden ze 
zojuist een gesprek mee gehad. De 
buren wilden graag, met hulp van 
buurtbemiddeling, de verstandhou-
ding verbeteren en met mijn vrien-
din en haar man praten.
Mijn vriendin had er mee ingestemd 
en ook aan de buurtbemiddelaars 
hun ervaringen en hun gevoelens 
eerlijk verteld. Aan het eind van dat 

gesprek besloten ze om, onder lei-
ding van de bemiddelaars, het ge-
sprek met hun buren aan te gaan. 
“Dat viel niet mee”, zegt mijn vrien-
din heel eerlijk: “Ook wij hadden ver-
velende dingen gezegd en gedaan”. 
Maar toen de buren hun aandeel in 
het conflict toegaven, verdween de 
spanning.

“Hoe ging dat dan in zijn werk?”, 
vroeg ik. Volgens mijn vriendin lei-
den de bemiddelaars het gesprek 
heel behendig. Iedereen kreeg vol-
doende gelegenheid om te spre-
ken en bijna ongemerkt verliep het 
gesprek van verongelijkt en boos, 
naar luisteren en meegeven, tot het 
samen praten over wederzijdse wen-
sen en oplossingen. Ze had zelfs een 
beetje gehuild van opluchting, zegt 
ze. Sindsdien groeten ze mekaar 
weer en maken ze een praatje. “Echt! 
Zonder buurtbemiddeling hadden 
we dit niet bereikt!”

door Dalia

BUURTBEMIDDElING NOORD - 
 OPlUCHTING   -
‘eigenlijk heb ik spijt dat ik zelf niet aan de bel heb 
getrokken bij buurtbemiddeling’  

verhalen, wat een genot. Erna de 
pyjama’s aan en de slaapzak in 
voor dat ene nachtje buiten sla-
pen. Het was al heel snel muis-
stil, ze waren allemaal zo vertrok-
ken!
‘s Morgens stond in het Noord-
plein 12 al het ontbijt klaar. Met 
flink gedekte tafels werd in een 
ongekend leuke sfeer afscheid 
genomen van een gedenkwaar-
dige dag en nacht. En wij als 
volwassen vrijwilligers mochten 

ondertussen letterlijk de tent(en) 
afbreken. Net op tijd, voordat een 
flinke bui een einde maakte aan 
ons idyllisch buiten zijn.
Nog maar 364 nachtjes slapen in 
ons eigen bed.

Wil van Vught
Bewoonster Hofdijkcomplex

Dank je wel
Met speciale dank aan Bas van de 
Heijden filiaal Goudsesingel voor de 
volgestopte boodschappentassen en 
Com.Wonen voor de suikerspinnen. 
En natuurlijk ook dank aan al onze 
vrijwilligers.

.

Nog maar 364 nachtjes 
binnen slapen
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buurtfeest zaterdag 4 april 2009

het 
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Op woensdag 8 september 
bruist het van 12.00 tot 15.00 
uur op het plein van basis-
school De Klimop. Het feest 
staat in het teken van de ta-

lentontwikkeling. Vooral zal 
er worden ingespeeld op het 
muzikale en natuurtalent van 
de kids.

Bruisende woensdag 

	 	

Junior & senior… 
over IFTARMAAlTIJD
Voor de Moslims is de maand Ramadan de vastenmaand. Tijdens de Ra-
madan eten en drinken moslims niets tussen zonsopgang en zondergang. 
Voor zonsopgang gebruiken ze een maaltijd die ‘Sahoor’ wordt genoemd en 
na zonsondergang een maaltijd die ‘Iftar’ heet. Vanaf zonsondergang gaan 
families, kennissen en buren bij elkaar op bezoek om te eten.

Er worden verschillende leuke 
workshops georganiseerd: zo is er 
Jacqueline Castro en meester Ed 
met het buurtlied, komt Groenten 
en natuur met ‘Oostfeest’ (een voor-
proefje van de Oogstnacht op het 
Noordplein), is er crea met Henna, 
nailstyling en sieraden en komen er 
echte Keniaanse acrobaten, die de 
lenige jongelui het piramide bou-
wen zullen leren.
Het spetterende gezamenlijke slot-
programma bestaat uit Circus Fra-
telli Fiasco met de dwerg die een 
vogel wordt, Nilo Beroval die zijn 
zinderende indianenverhalen ver-
telt en de Zuid-Amerikaanse dream-
band Jacumba die de sterren van de 
hemel zal spelen.

Je kunt je eigen dompteursnor ma-
ken, jezelf bekijken in het lachspie-
gellaantje en er zijn suikerappeltjes 
te koop. Ook is er een waarzegger 
en een heus vlooiencircus. Je kunt 
verder kijken naar voorstellingen 
van onder andere Circus Rotjeknor 
en Womans World. Je kan zelfs 
meebouwen aan een minicircus en 
nog veel meer! Als je verkleed komt, 
mag je meelopen met de Prachtige 
Pakken Parade en wie weet win jij 
een prijs! Jij komt toch ook?!

Vergeet niet je ouders mee te nemen, 
want voor hen is er tegelijkertijd de 
Opvoedmarkt. Alle schoolkinderen 

De Opvoedmarkt is een initi-
atief van de Kloosteralliantie. 
Dit jaar wordt de opvoedmarkt 
in samenwerking met de Kin-
deruitmarkt op woensdagmid-
dag 15 september van 13.30- 
17.00 uur op het Noordplein 
georganiseerd. Het thema is 
dit keer: ‘laat je zien in 2010’.

De markt wordt feestelijk aange-
kleed met interculturele muziek, 
een Marokkaanse theetent en er 
worden Turkse en Marokkaanse 
hapjes geserveerd. Tijdens de Op-
voedmarkt zal een meidenpanel 
activiteiten en workshops geven, 
zoals het beschilderen van de han-
den met henna, een workshop 
make-up en een modeshow met 
kleding uit de jaren 30.

Al deze activiteiten vinden plaats 
in de speciaal voor moeders inge-
richte ‘moedertent’. Tevens vindt 
daar een workshop plaats, waarbij 
we met elkaar gaan praten over 
onze kinderen thuis en op straat, 

uit de deelgemeente Noord krijgen 
via de school een boekje over de Kin-
deruitmarkt en de Opvoedmarkt.

Strippenkaart
Naast het podium, waar ruimte voor 
kinderen is om te laten zien wat ze 
kunnen, staan op het plein veel kra-
men en tenten, waar verenigingen, 
musea, kunstenaars of andere orga-
nisaties op een leuke manier laten 
zien wat ze het komend jaar te bie-
den hebben. 

Bij de ingang van het terrein krijgen 
de kinderen een strippenkaart. Op 
die manier kunnen ze overzichtelijk 

de regels in de wijk en hoe we met 
elkaar kunnen werken aan een be-
tere wijk.

Vadertent
Nieuw dit jaar is de speciale ‘vader-
tent’, waar onder Marokkaanse lei-
ding vele vaders voor hun kind iets 
kunnen gaan maken. De activiteit 
wordt begeleid door een mede-
werker van Stichting Noord Plus. 
Wat de vaders precies gaan maken, 
blijft nog even een verrassing.

Ook de vaders gaan met elkaar pra-
ten over de kinderen en jongeren 
thuis en in de wijk: waar loop je 
als opvoeder tegenaan, hoe kun-
nen we met elkaar ervoor zorgen 
dat de wijk leefbaar blijft, de regels 
in acht worden genomen en Noord 
een prettige wijk wordt om in te 
wonen.

Verschillende organisaties
Tijdens de Opvoedmarkt zijn di-
verse organisaties aanwezig met 
informatie op het gebied van ge-
zondheid en opvoeding. Het zijn: 
Stichting Welzijn Noord, Opvoed-

Kinderuitmarkt op het Noordplein

zien welke activiteiten er (1 keer) te 
doen zijn. Bij voldoende vinkjes krij-
gen ze iets te drinken. Bijkomend 
voordeel is dat er spreiding is van de 
kinderen over de activiteiten. Want 
bijna alle organisaties die iets voor 
en met kinderen doen in Rotterdam 
zijn aanwezig.

Project Tweede Thuis
Ieder jaar in september organiseert 
Project Tweede Thuis op het Noord-
plein de Kinderuitmarkt.

Op woensdagmiddag 15 september zal het Noordplein 

tijdens de Kinderuitmarkt van half twee tot vijf uur in 

jaren 30-circussferen verkeren. 

In Project Tweede Thuis bundelen 
organisaties in Rotterdam, waar 
kinderen kunnen spelen, knutselen, 
lezen en sporten, hun krachten om 
spraakmakende evenementen neer 
te zetten.
De Kinderuitmarkt is ieder jaar 
weer een groot succes waar meer 
dan 600 kinderen aanwezig zijn.

Van harte uitgenodigd
Hierbij bent u van harte uitgeno-
digd om op woensdagmiddag 15 

september tussen half twee en vijf 
uur aanwezig te zijn. De deelname 
is gratis. Meer informatie op:
www.tweedethuis.net.

winkel Twinkeltje, Sociaal Medisch 
Kinderdagverblijf Dikkertje Dap, 
Stichting de Meeuw, Centrum voor 
Jeugd en Gezin, Stichting Noord 
Plus, opbouwwerkorganisatie SO-
NOR en het CVD (algemeen en 
school maatschappelijk werk).

Zo kunt u uw vragen met betrek-
king tot bijvoorbeeld het zindelijk 
worden van uw peuter stellen in 
de kraam van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Vragen over hoe 
om te gaan met ‘druk gedrag’ of 
het ‘niet luisteren’ kunt u onder 
andere stellen in de kramen van 
opvoedwinkel Twinkeltje en bij 
Stichting Welzijn Noord.
Ook de overige organisatie zijn 
graag bereid al uw vragen op het 
gebied van gezondheid en opvoe-
ding te beantwoorden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
Kloosteralliantie of de Klooster-
buurt kunt u terecht op de site 
www.dekloosterbuurt.nl.

opvoedmarkt

Gezamenlijk eten is een leuke manier 
om nader kennis te maken met elkaar 
en te praten over wat ons bezig houdt 
in de buurt.

Jongeren en ouderen uit de Agniese-
buurt hebben samen de iftarmaaltijd 
klaar gemaakt. Het was een geslaagde 
ontmoeting.

In de herfstvakantie zal worden ge-
start met het groen maken van de 
peuterspeelplaats achter de Hilde-
gardisschool. De werkzaamheden 
zullen twee weken in beslag gaan 
nemen. Tegelijkertijd wordt gestart 
met het plein van basisschool Com-
binatie ‘70, wat eveneens 14 dagen 
in beslag zal nemen. De financie-
ring van de twee pleinen is einde-

aanpak Pleinen 
lijk rond. Het uitstel van de aanpak 
van het totale Johan Idaplein  heeft te 
maken met het vervangen van kabels 
en buizen. Het wordt wel het eerste 
Rotterdamse plein met een waterber-
ging, een soort betonnen bak waar 
men het overtollig water kwijt kan. De 
chillheuvel, het jongerenkunstwerkop 
het Johan Idaplein, krijgt een defini-
tieve status.
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De keuze
Terwijl de meesten zich op de borst 
kloppen dat ze zonder slaap in 24 
uur Marokko bereiken met een ka-
potte spiegel en een paar blutsen, 
doen wij er rustig drie dagen over. 
We overnachten in Bordeau in het 
familiale Novotel en buiten Madrid 
in een klassiek Spaans hotelletje 
met een reuzeterras. Op het terras 
zit een Marokkaanse grootfami-
lie die ons nieuwsgierig bespiedt. 
Even later arriveert een Belgische 
grootfamilie met veel mini-rokjes, 
een schitterende combinatie. Breu-
gel zou zo naar zijn penselen grij-
pen. De bestelde vis is lekker, maar 
zwemt in een waterachtige oliesaus. 
Graag even afgieten.

Bouwwoede
Bij onze aankomst in Marina Beach 
vallen we voor het paradijselijke 
park en de eindeloze zee. Het bouw-
monster heeft weer toegeslagen en 

een wooncomplex voor onze neus 
gepoot. Het idyllische haventje is 
verdwenen, maar de zee kan je nog 
zien!. ‘Niemand heeft recht op een 
onbeperkt uitzicht’ zouden ze in 
Rotterdam zeggen. In Chicago zijn 
de opeengepakte torens populair, zo 
kunnen ze elkaar met de verrekij-
ker begluren. Een andere opvatting 
over natuurschoon.

Halve finale WK
Voetbal is ontzettend populair in 
Marokko. Op straat zie je geen 
kind zonder bal. Dat ze aan het WK 
deelnemen heeft meer te maken 
met het feit dat het haantjes zijn in 
plaats van teamplayers. We maken 
de halve finale Nederland-Uruguay 
mee in café Blue Inn in M‘diq aan 
het strand. M‘diq waar de koning 
een paleis heeft en zijn zomerva-

ken door een groep jongeren. “Zag 
je hoe we gesupporterd hebben voor 
ons land? Vertel dat maar in Neder-
land, want ons geloven ze toch niet! 
“ De spijker op de kop, een treffend 
beeld van Wilders’ Nederland.

Pretpark met risico’s
We wandelen na het pretpark Mari-
na Smir, een mini Efteling. De jeugd 
kiest voor de bescheiden python 
met toch wel vervaalrijke bochten 

en een scherpe helling. De sluiting 
die je vastpint blijkt niet te werken. 
Samia en Reda staan doodsangsten 
uit: “We werden er bijna uitgeslin-
gerd!“ In de botsauto’s gaat het 
heel wat gemoedelijker. Reda met 
een grijns op het gezicht voelt zich 
een hele chauffeur. De kids gaan 
nog een soort in een soort misse-
lijk makende tijdsmachine. Samia 
kan haar ogen niet afhouden van de 
stoere stierbeklimmers die na veel 
gehor toch het onderspit moeten 
delven. De keiharde muziek van de 
dj kan ieders goedkeuring wegdra-
gen. Forever young!

Aan de staart
Als we van Rabat naar Sale rijden, 
hangt plots een rijtje van drie scoo-
ters achter onze auto. De voorste 
heeft zich vastgeklampt aan de rui-

kantie doorbrengt op de waterscoo-
ter. Het hele café is omgetoverd tot 
een Hollands huis, compleet met 
vlaggen, oranje slingers en een 
reuze poster met het Nederlands 
elftal. De blauwe shirts van het per-
soneel zijn vervangen door oranje. 
Als Reda binnenkomt met oranje 
pruik, oranje shirt en toeter, krij-
gen we direct een ereplaats voor het 
grote scherm en een gratis drankje.
De baas is een Marokkaanse 
Utrechter en de zaak vult zich snel 
met de Marokkaanse Nederlanders, 
toeterend voor hun fanclub. Gezien 
de aanmoedigingen van het publiek 
maakt Uruguay geen enkele kans. 
De kids worden getrakteerd op een 
ijsje, iedereen is lyrisch over het 
doelpunt van Van Bronkhorst.
Voor Spanje-Duitsland gaan we 
naar de pizzeria in Marina Beach. 
Spanjaarden en Marokkanen trek-
ken aan dezelfde koord. Ze hebben 
het bij het juiste eind, want Duits-

land klungelt wat aan. De Spanjaar-
den kregen de bal moeilijk in het 
net, anders was de afstraffing nog 
erger gewest. Een horde kinderen 
speelde de wedstrijd mee met hun 
neus op het grote scherm, enig om 
te zien.

De finale!
Het café zit voor de helft vol met 
Marokkaanse Nederlanders en voor 
de andere helft met Spanjaarden. 
De Nederlanders, vooral de jonge 
meiden, laten zich het hardst ho-
ren. “Holland, Holland”, “Wij hou-
den van Oranje!!”
Als de Engelse scheidsrechter onte-
recht Heitinga van het veld stuurt, 
scoort Spanje last minute in de ver-
lenging.
Wat terneergeslagen stappen we 
naar buiten. We worden aangespro-

tenwisser van de achterruit. Ze hou-
den het zo’n vijf kilometer vol aan 
een snelheid van 60 km per uur. 
We vinden het wel amusant en rij-
den met de nodige voorzichtigheid. 
Doet het ons denken aan onze kin-
derjaren? Een scheur in het plastic 
bij de achterlamp en een kapot rub-
ber nemen we op de koop toe.
Als we van Rabat de snelweg nemen 
richting Tanger, doemt er plots een 
ezel voor ons op. We stoppen net bij 
zijn staart. “Is er een probleem? “ 
lijkt hij te zeggen.

Temara aan de oceaan
We gaan naar Temara om de zon 
te zien ondergaan in de eindeloze 

oceaan. Terwijl de einder rood roze 
kleurt, klimmen de zilveren golven 
op elkaars rug en buitelen als wit 
schuim schaterend het rotsstrand 
op. Temara één grote kermis met 
beignets, snoep, slakken, suiker-
spinnen, mergues worstjes, noten, 
speelgoed, cafés, terrasjes, draai-
molens, botsauto’s en een handels-

foor. Oud en jong slentert over de 
kilometers strandboulevard, wat 
hier corniche genoemd wordt. Van-
avond gaat we naar de openlucht 
disco. Een band met twee zangers 
produceert een volume dat de oren 
van je kop vallen. Omdat de zan-
ger de muziek wil overschreeuwen 
resulteert het bij wijlen in enig 
gepiep. Toch kan dat de pret niet 
drukken. De dames van het gezel-
schap draaien met de heupen en 
schudden met de billen. Een vrouw 
zwaait woest met de haren. De jon-
gens gebaren met de armen in de 
lucht, kronkelen met het lichaam, 
stoten met de schouders en maken 
kleine pasjes. Een Italiaanse familie 

aan het tafeltje naast ons doet drif-
tig mee. De hele avond zitten ze ook 
zalig te glimlachen. Het zijn hier al-
lemaal Italianen, Fransen, Belgen, 
Nederlanders, Duitsers – alleen in 
Europa zijn het Marokkanen.

Tijdens de grote schoolvakantie verbleef OPBOUWWERKER ED DE MEyER 
samen met vrouw Ouafa, dochter Samia en zoon Reda gedurende 6 we-
ken in Marokko. Onderstaand enkele impressies van hun belevenissen.

Vijf jaar geleden werd deze atelier-
route voor het eerst georganiseerd 
en ook dit jaar wordt een ieder weer 
van harte uitgenodigd om bij kun-
stenaars thuis naar hun werk te 
komen kijken. In verband met het 
jubileumjaar gaan de kunstenaars 
in 2010 ook naar buiten met hun 
werk! Via de Statensingel en de 
Spoorsingel kan het publiek een 
prachtige groene wandeling maken 
langs drijvende kunstwerken.

Openingshandeling
De start van deze speciale jubile-
umroute vindt plaats op zaterdag 
11 september om 10.30 uur bij het 
gerenoveerde Riool Gemaal aan 
de Statensingel. Na een feestelijke 
start met muziek, zal de officiële 
openingshandeling van de Kunst- 

en Singelroute worden verricht 
door Nils Berndsen, Portefeuille-
houder Wonen, Sport en Financiën 
van de deelgemeente Noord.
In het weekend van 11 en 12 septem-
ber is de route elke dag van 12.00 
tot 18.00 uur te volgen.
Op zondag 12 september wordt een 
wandeling langs de kunstwerken 
georganiseerd, deze start om 13.00 
uur bij de tramhalte aan de oude 
ingang van Diergaarde Blijdorp. De 
wandeling duurt ca. 1,5 uur. Aan-
melden voor deze wandeling kan 
via het mailadres: Kunstindehuis-
kamer@live.nl.

Na het weekend van de kunstroute 
kan men nog tot 10 oktober de Sin-
gelroute bezichtigen en worden er 
in de weekenden diverse activitei-

Kunst kijken bij de kunstenaars thuis

ten rond de singels georganiseerd.
Ook kan de eerder genoemde wan-
deling nog op zaterdag 25 septem-

Activiteitencentrum De Waer-
schut in de Provenierswijk 
start op zondagmiddag 12 
september om 15.00 uur het 
nieuwe seizoen met een op-
treden van Matthieu Acosta 
en Matthew Birch.

Deze middag zal gevuld worden 
met het gitaarspel van deze twee 
flamencogitaarstudenten. Verschil-
lende stijlen in de flamenco zullen 
voorbijgaan in hun instrumentale 
vorm. Ritmische stijlen, maar ook 
vrije vormen binnen de flamenco, 
die zowel solo alsook in duetvorm 
te horen zullen zijn.

Duo-tentoonstelling
Dit flamenco-optreden valt samen 
met een duo-tentoonstelling van 
Ravennah Matser en Rezgar.
Matser laat schilderijen zien met 
heldere frisse kleuren, die op een 

Sindsdien is 1 juli voor Afro-Suri-
namers de Dag van de Emancipa-
tie of De Dag van de Vrijheden. De 
viering vond dit keer plaats op het 
Pijnackerplein, met muziek, heri-
heri en natuurlijk gemberbier.

Noordse bigi spikri
Harlow Brammerloo, de voorzitter 
van de deelgemeente Noord, hield 
een aansprekende toespraak.
Vervolgens was het de hoogste tijd 
voor de Noordse bigi spikri, een 
muzikale optocht door de verschil-
lende straten in het Oude Noorden 

Ook dit jaar wordt er in het tweede weekend van september 
in de wijken Blijdorp, Bergpolder en Provenierswijk weer een 
kunstroute georganiseerd. 

marokko, zo dichtbij

terugblik festival 
‘summertime’

In tegenstelling tot vorig jaar niet 
tijdens Noordbruist, maar ditmaal 
een week eerder. Dit om geen con-
currentie te hebben van dat groots 
opgezet evenement.
Onder begeleiding van prachtig 
weer trad om 18.00 uur als eerste 
band “The Carmella’s”op. Dit trio 
speelde frisse en degelijke pop met 

een sterk rockrandje. Ondanks het 
vroege tijstip waren er toch al wat 
mensen aan het genieten van deze 
openingsband.
Rond 19.00 uur trad “Thebillys-
kifflecoctail” aan, het rock-a-billy 
ensemble waarin organisator Kees 
Buckens de bas bespeelt. Onder 
opzwepende melodieën en vrolijke 
samenzang, liep het gebied rond 
de koepel vol met publiek. De band 
speelde met zichtbaar plezier, wat 
de toeschouwers duidelijk konden 
waarderen.

Vóór de koepel
Na dit optreden trad het kwartet 
“Halfwaystation” op, een bluegrass 
en country groep, die in plaats van 
in de koepel vóór de koepel speelde. 
Het contact met het publiek was 
dan beter was de uitleg. De gevoe-
lige en rustige liedjes kwamen zo 

heel goed tot hun recht en zorgde 
voor een aparte en intieme sfeer. De 
vocale helft van de groep trad vorig 
jaar op Bluegrass op, wat ook erg 
leuk was.
De afsluitende band was “Q Olly 
an the deepsix”, een vijf mans for-
matie, die ska en calypsomuziek 
op hun repertoire hadden. Hun 
opzwepende klanken veroorzaakte 
een feestje rond de koepel. De zeer 
dansbare klanken kregen veel men-
sen aan het dansen, wat een echte 
festivalsfeertje bracht.

ber en op zondag 10 oktober worden 
gevolgd. Beide dagen is de starttijd 
en startplaats hetzelfde als op de 

graffiti-achtige manier tot stand ko-
men.
Het werk van Rezgar is een tegen-
pool, met sfeervolle impressionis-
tisch aandoende schilderijen van 
landschappen.

naar het Noordplein en weer terug, 
zowel deelnemers als toeschouwers 
aan de kant swingden dat het een 
lieve lust was.
Bij terugkomst op het plein was 
nieuw het optreden van Wim Noor-
dergraaf, met zijn bekende poppen-
theater kwam hij voor het eerst een 
toepasselijk verhaal voor de klein-
sten vertellen. Ook zetten verschil-
lende dansgroepen een wervelende 
show neer. Echt schitterend was de 
show van de Afro-Surinaamse vrou-
wen in hun veelkleurige kleder-
dracht, de koto.

Deze viering werd mede mogelijk 
gemaakt door de deelgemeente 
Noord en Com.Wonen, met onder-
steuning van opbouwwerkorgani-
sate Sonor in Noord en de stedelijke 
welzijnsorganisatie voor Surina-
mers SPIRIT/werkgroep Tori Oso.

openingsdag, evenals het mailadres 
voor aanmeldingen.

Van harte welkom
Naast de routeflyer en routeboekjes 
die eind augustus zijn verspreid, 
zal er een extra singelflyer worden 
gedrukt met interessante informa-
tie over de singels en de drijvende 
kunstwerken.
Een ieder is van harte welkom bij de 
spetterende opening van Kunstin-
deHuiskamer Binnen en Buiten 
2010!

Ook mee doen?
Hebt u vragen of ideeën, sugges-
ties? Of wilt u volgend jaar ook 
mee doen? Neem dan contact op 
met Tilly Heijster of Anneke Renes, 
mailadres: Kunstindehuiskamer@
live.nl.

De Waerschut is op zondag 12 sep-
tember vanaf 14.30 uur open, ligt 
aan de Van Waerschutstraat 11 in de 
Provenierswijk en is bereikbaar op 
telefoonnummer (010) 466 17 66.

Op zaterdag 11 september wordt in 
de muziekkoepel op het Pijnacker-
plein om 16.00 uur voor de laat-
ste keer dit seizoen weer muziek 
gemaakt. Voor de mensen van het 
plein, voor de bewoners van het 
Oude Noorden en voor iedere Rot-
terdammer die het leuk vindt om 
weer eens naar het mooie Pijnac-
kerplein te komen.
Het kleine concert wordt gegeven 
door Harmonie Euterpe uit Maas-
land. Een vereniging met een ge-
schiedenis van 110 jaar. Gespeeld 
wordt muziek uit alle delen van de 
wereld, inclusief enkele marsen. De 
muzikanten houden van swingen-
de, vrolijke muziek: leuk om te spe-
len en minstens zo leuk om naar te 
luisteren. De dirigent is Sven Zuid-
wijk. Het concert is (natuurlijk op 
het Pijnackerplein) gratis.

Flamenco-muziek

Op zaterdag 22 augustus vond op het Pijnackerplein wederom 
het swingende en rockende festival “Summertime” plaats. 

Op donderdag 1 juli was er de 
viering van Keti Koti-dag, de 
jaarlijkse herdenking van de 
afschaffing van de slavernij in 
Suriname op 1 juli 1863. 

Viering Keti 
Koti-dag

Nazomer-
concert 
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Nelson Mandela Festival
Terwijl op zondag 20 juni tijdens 
het Nelson Mandela Festival op het 
podium een keur aan artiesten een 
publiek van duizenden aantrokken, 
gonsde het in het Afrikaanderpark 
van de activiteiten.
Zo gaf de grote parketvloer alle 
ruimte aan de acrobaten uit Kario-
bangi in Kenia. Met de kids bouw-
den ze verrassende piramides, jong-
leerden en dansten ze.
Erna vertelden ze in een kringge-
sprek over de armoede, de uitzicht-
loosheid en de criminaliteit in hun 
buurt en land. Ze vertelden hoe 
zij zich organiseerden, hun talent 
ontwikkelden, optraden, diverse 
ontmoetingsclubs oprichtten en zo 
hun zelfrespect herwonnen.
Ze vertelden hoe hun organisatie 
Tap Tap Africa veel jongeren wist te 
bereiken, te motiveren en een per-
spectief te bieden.
Aan een kraam werden diverse arti-
sinaat producten verkocht.
Voor de Kenianen was het een 
warm bad, voor de kids op het Afri-
kaanderplein een eye opener.

Hildegardisschool, 
Tools for Talent
Kort na het festival verschenen de 
acrobaten uit Kariobangi ook op 
de Hildegardisschool. Het werd 
daardoor wel een heel ander soort 
gymles voor de leerlingen van 
groep 7. Na het nodige stuntwerk 
verdeelden de acrobaten de kinde-
ren in vier werkgroepen: jongleren 

zullen ook de Keniaanse acrobaten 
uit Kariobangi aanwezig zijn.
Het festivalthema ‘de kracht van de 
diversiteit’ wordt door middel van 
workshops jongleren, touwsprin-
gen, hoepelspringen en piramides 
bouwen door hen in de praktijk ge-
bracht.
Kunstproducten uit hun buurt wor-
den verkocht en er worden geani-
meerde gesprekken gevoerd met 
creatievelingen uit de buurtvereni-
ging, die erin zijn geslaagd hun 
school van een zwarte school naar 
een school met een sociale mix om 
te bouwen.

Voorlichtingssessies 
acrobaten kariobangi

powerpointpresentatie van diverse 
culturen en subculturen, werd er 
een bezoek gebracht aan het We-
reldmuseum en een aantal creatie-
ve sessies georganiseerd.
De werken van de kinderen werden 
tentoongesteld, door de kunste-
naars uitvergroot en in de oorspron-
kelijke kleuren op de schoolgevel 
aangebracht.

Burendag Top van Noord
Ter gelegenheid van de Burendag 
van de Top van Noord op zaterdag 
25 september a.s. wordt door de 
scholen – in samenwerking met 
de buurtvereniging en daklozenop-
vang Van Speijk – de opening van 
de kartonnen reliëfkunstwerkjes 
georganiseerd. Bij deze opening 

Ontmoeting
’s Middags werd Keniaanse acro-
batiek gemixt met de Compagnie 
of Balls; een danseresje op een 
reusachtige bal en een reus met 
reusachtige handen aan stangen 
bediend vanuit de heupen. De acro-
baten bleken elkaar bij toeval te 
kennen. Het werd op het plein een 
internationaal ontmoetingsfeest. 
Het is een kleine wereld met grote 
onrechtvaardigheid.

De Fontein en 
Prinses Julianaschool
Onder leiding van twee jonge 
kunstenaars uit Noord maakten 
kinderen van de groepen 8 van de 
basisscholen De Fontein en Prin-
ses Juliana rond het festivalthema 
‘Powerfull diversity’(de kracht van 
de diversiteit) in karton reliëfkunst-
werkjes.
In het kader van dit project werden 
vijf workshops gegeven met een 

met tennisballen, hoepelspringen, 
touwspringen en piramide bouwen.
Het springen door en over de hoe-
pels was duidelijk favoriet bij de 
jongens, waaronder enkele acroba-
ten in spé. De meiden kozen vooral 
voor piramides bouwen met bijbe-
horende gilletjes. Touwspringen en 
jongleren gingen verrassend goed.
Opvallend was de rustige en soepe-
le werkwijze van de Keniaanse coa-
ches. Ze konden uitstekend met de 
toch niet makkelijke kids omgaan. 
Het gymuur was zo voorbij.

Komen ze terug?
De voorlichtingsessie met het 
smartbord was indringend. De kin-
deren konden Kariobangi zien en 
beleven. De armoede, de passie, het 
zich organiseren, het ontwikkelen 
van talent, het oefenen, het state-
ment tegen de criminaliteit.
Het was ademloos stil in de klas. Na 
de uiteenzetting, die Olive Wambui 
van Talent Tap Africa voor de kinde-
ren vertaalde, werden tal van vragen 
gesteld.: Ja, Christopher Waithira 
Kanja deed al vanaf zijn achtste aan 
acrobatiek; zee, ze waren op door-
reis.
De kinderen kwamen tot de con-
clusie dat ze veel gemeen hadden. 
Nog dagen later hoorde je op het 
schoolplein de vraag of ze nog te-
rugkwamen? De kids hadden zelfs 
enkele woorden Kenyaans geleerd 
en werden hiervoor beloond met ei-
gengemaakte sieraden.

In het kielzog van het jaarlijkse Nelson Mandela Festival 
traden enkele acrobaten uit Kariobangi in Kenia op. later 
vertoonden zij hun kunsten ook op diverse basisscholen in 
het Oude Noorden en vertelden daarbij over hun leven in 
Kariobangi. Interessant was het om bij deze voorlichtings-
sessies de parallellen te zien tussen het Oude Noorden en 
Kariobangi. Onderstaand een verslag van hun presentaties.


