
Op donderdag en vrijdag komen alle 
scholen uit Noord voor fantastische 
workshops, die een beroep doen op 
het kindertalent. De kids krijgen als 
afronding een werelds circuspro-
gramma.
Vrijdagavond is het de avond van ba-
sisschool de Klimop uit de Rembrand-
straat. Deze school besluit feestelijk 
haar ouderavond in de tent met dans, 
breakdance en muziek van La Fiësta. 
Een absolute knaller wordt ongetwij-
feld het door meester Ed en Jacque-

line Castro met de kids zelfgemaakte 
en ingestudeerde wijklied. Niet alleen 
het schoolpubliek, maar ook iedereen 
uit Noord is hierbij van harte welkom.
In het kader van de boekenweek komt 
er ook een sneltekenaar. Op zaterdag 
16 oktober worden er voor de wijk 
workshops gehouden.
Op zondag 17 oktober is er tot besluit 
een big surprise: een heuse oogst-
markt, terug naar de natuur!

Op donderdag 14, vrijdag 
15, zaterdag 16 en zon-
dag 17 oktober staat de 
grote circustent van het 
Rotterdams Volkstheater 
weer op het Noordplein.

Wereldcircus 
NoordpleiN
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Actief aan het netwerken
Niet iedereen kende de talloze or-
ganisaties, die zich in alle wijken 
inspannen om het leven in de stad 
voor iedereen te verbeteren. Zo’n 
150 (!) vertegenwoordigers van deze 
partijen waren naar de bijeenkomst 
gekomen. Als overheidspartijen 
waren de gemeente, deelgemeen-

Namen en gezichten
De actie zit simpel in elkaar. Houd 
een verklede lampionoptocht in de 
straat. De kleine spoken, vampiers, 
prinsesjes en piraatjes bellen aan 
bij de buren en presenteren zich 
met een liedje, dansje of toneel-
stukje. Vervolgens mogen de vol-
wassenen raden wie er allemaal 
achter die maskers en gewaden 
schuilgaan. Is het Myrza of Chan-
tal, Ruben of toch Samir? Op leuke 
wijze leren de buren zo de namen 
en gezichten kennen van de kinde-
ren in de straat.

ten, politie en brandweer aanwezig. 
Daarnaast waren er verschillende 
maatschappelijke organisaties, zo-
als het opbouwwerk, bewonersver-
enigingen en seniorenorganisaties. 

Gezamenlijke afsluiting
U kunt Halloween in uw straat na-
tuurlijk verder uitbouwen. Vraag 
buren bijvoorbeeld om hun huis 
of voordeur te griezelig te versie-
ren (of maak er een wedstrijd van), 

Ook kleinere initiatieven zoals ‘de 
Voorleesexpress’ en fotografiepro-
ject ‘Kijk naar je wijk’ hadden een 
kraam.
Vertegenwoordigers van deze or-
ganisaties hielden enthousiaste 
presentaties en waren een ochtend 
lang actief aan het netwerken.

Iedereen in de wijk een rookmelder
Regiodirecteur Emile Klep van 
Woonstad Rotterdam benoemde in 
zijn openingstoespraak het smeden 
van allianties als dé sleutelfactor 
voor succes. Woonstad Rotterdam 
heeft goede ervaringen met de sa-
menwerking met ondermeer de 
brandweer in een brandpreven-
tieproject in het Oude Noorden. 
Dankzij een gezamenlijke huis-
aan-huis-actie kregen honderden 
bewoners een goed brandveilig-

houd vooraf een knutselmiddag of 
zorg na het feest voor een geza-
menlijke afsluiting zodat alle be-
woners kunnen napraten en verder 
kennismaken.

Op dinsdag 5 oktober spreken ar-
chitectuurhistoricus Wijnand Ga-
lema en emeritus hoogleraar Hugo 
Priemus over de mogelijkheden 
voor de monumentale spoorlijn 
in Rotterdam-Noord. Aansluitend 
geeft deelgemeentebestuurder Nils 
Berndsen (D66) zijn reactie.
Wijnand Galema studeerde Kunst- 
en Architectuurgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij doet sinds vijftien jaar onder-
zoek naar architectuur, stedenbouw 
en landschapsarchitectuur. Hugo 
Priemus was tot 2007 hoogleraar 
Systeeminnovatie Ruimtelijke Ont-
wikkeling aan de Technische Uni-
versiteit Delft.
De lezing ‘De Hofpleinlijn leeft op’ 
begint om 19.30 uur in de Bergsin-

gelkerk aan de Bergsingel 150. De 
avond wordt geleid door dr. Sandra 
Phlippen.

Sinds 17 augustus is het viaduct 
van de Hofpleinlijn niet meer in 
gebruik als spoorverbinding. Daar-
mee is de bovenkant van het 1,9 
kilometer lange monument vrijge-
komen. Er moet veel aan gebeuren 
en het ziet ernaar uit dat het een 
publieke functie krijgt, zoals een 
park of een andere openbaar toe-
gankelijke voorziening. Wijnand 
Galema en Hugo Priemus spreken 
over ontwerp- en gebruiksmoge-
lijkheden en geven adviezen over 
de aanpak.

De werkgroep overlegt met de deel-
gemeente Noord om bewoners en 
ondernemers in de ontwikkeling 
van het viaduct een participerende 
rol te geven.

lezingen ‘de Hofpleinlijn leeft op’ Woonstad-Nieuws

‘Biedboek’
Op woensdag 22 september heb-
ben de huidige eigenaars – het 
Rijksvastgoed- en ontwikkelings-
bedrijf (RVOB) van het ministerie 
van Financiën en de Rijksgebou-
wendienst van het ministerie van 
VROM – het zogeheten ‘biedboek’ 
voor de verkoop officieel uitgereikt. 
In dit biedboek zijn de eisen op-
genomen, die worden gesteld aan 
de herontwikkeling van de gevan-
genis. Het biedboek werd in ont-
vangst genomen door wethouder 
Karakus van de gemeente Rotter-
dam en portefeuillehouder Bernd-
sen van deelgemeente Noord.

Kwaliteit
Het Rijk en de gemeente Rotter-
dam hebben in 2005 afgesproken 
samen te streven naar een heront-
wikkeling van het Noordsingelcom-
plex. Hieronder vallen het Huis van 
Bewaring, het voormalig gerechts-
gebouw en het notarieel archief. Bij 
de herontwikkeling wordt rekening 
gehouden met behoud van de mo-
numentale waarde van de gebou-
wen, met duurzaamheid en met de 
kwaliteit voor de buurt. De afspra-
ken daarover zijn als zogeheten ka-
ders in het biedboek opgenomen. 
Het draait in de herontwikkeling 
dus om kwaliteit.
Naast voldoende kwaliteit van de 
projectvisie van de koper, is voor 
de huidige eigenaars echter ook 

de verkoopopbrengst van belang. 
Het resultaat moet uiteindelijk een 
evenwicht zijn tussen ambities en 
opbrengst.

Hoe kwam het biedboek tot stand?
Het biedboek is tot stand gekomen 
door samenwerking tussen het Rijk 
en de gemeente Rotterdam en met 
inbreng van de omwonenden. De 
gemeente heeft ten aanzien van de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
en de risico’s een masterplan op-
gesteld. Relevante aspecten, zoals 
milieu en bodem, zijn onderzocht 
en vermeld in het biedboek.
Daarnaast is gevraagd naar ideeën 
van omwonenden voor de toekomst 
van het gevangeniscomplex. Bij het 
vaststellen van de genoemde kaders 
is met die wensen rekening gehou-
den. De ideeën zijn door omwo-
nenden vastgelegd in een boekje en 
een fotodoek, dat op 22 september 
is onthuld. Het doek heeft op de 
voorkant van de gevangenismuur 
een fraaie plek gekregen.

De selectie
In de selectiefase krijgen markt-
partijen gelegenheid hun visie op 
de ontwikkeling van het gebied te 
leveren en een globaal bod uit te 
brengen. Een selectiecommissie 
onder voorzitterschap van de Rijks-
bouwmeester beoordeelt en selec-
teert vervolgens de uitgebrachte 
projectvisies. 

heidsadvies en werden gratis rook-
melders geïnstalleerd. In een ander 
succesvol project werkten 50-plus-
sers samen met de wooncorporatie 
en de gemeente om in de wijk De 
Esch (Kralingen) ouderen te mobi-
liseren voor activiteiten buiten de 
deur, zoals een boekenclub.

Woonstad luistert
De bewonersvereniging Heer Vran-
kestraat uit het Oude Noorden ver-
telde bij monde van Roland van 
Wageningen dat zij in Woonstad 
een bondgenoot vonden in het her-

zien van de plannen en het kiezen 
voor aangepaste klassieke bouw 
met leuke tuintjes. “Woonstad luis-
tert en gaat uit van zijn bewoners”, 
zo complimenteerde Roland van 
Wageningen de wooncorporatie

Sint Maarten
In plaats van Halloween mag u 
uiteraard ook Sint Maarten (11 no-
vember) vieren in uw straat. Ook 
dan investeert u immers in de 
jeugd in uw straat!

‘Samenwerken is 
samen wérken’
De partijen kenden elkaar natuurlijk 
al, al was het maar van naam. Het 
belang van een goede samenwerking 
werd op deze ochtend nog eens on-
derstreept. Kate Schaafsma van de 
organisatie Thuis op straat: ‘Wij kun-
nen ons werk nu eenmaal niet doen 
zonder partners. Allianties smeden 
is inderdaad waar het om gaat en 
daarom staan wij hier.’
De bijeenkomst had onmiddellijk 
resultaat. Zo toonden vertegenwoor-
digers uit Crooswijk spontaan inte-

resse voor het brandpreventieproject. 
Iedereen was het met elkaar eens: je 
moet samen investeren in de stad. 
Op de muur in het Filtergebouw was 
dan ook ter inspiratie een meters-
hoge tegelspreuk geprojecteerd: ‘Sa-
menwerken is samen wérken’.

De hulp van Opzoomer Mee:
- Een waardebon van 100 euro
- Lampions voor de kinderen

Waarom investeren in de jeugd 
in uw straat?
- De jeugd vindt het sowieso leuk 

als er iets wordt georganiseerd in 
de straat

- Op leuke en ontspannen wijze 
ontstaat er (duurzaam) contact 
tussen de jeugd en volwassenen

- De jeugd leert om met elkaar sa-
men te werken

- De jeugd krijgt meer oog voor de 
straat en de directe leefomgeving

- Kinderen zijn de bewoners van 
de toekomst!

Neem voor de verdere organisatie 
contact op met Sherita Thakoerdat 
van het Steunpunt Opbouwwerk 
Agniesebuurt en Oude Noorden 
in de 3e Pijnackerstraat 6b, te-
lefoon (010) 443 06 00. Email: 
s.thakoerdat@sonor.nl.

Het kunstwerk van Sabine Groe-
neweg van het plaatselijke atelier 
Kunstig wordt stijlvol aangelicht. 
Het is een voorbeeld van een suc-
cesvol bewonersinitiatief van de 
heer Gerritsen, die jarenlang voor 
een sleutelbeheer heeft gezorgd.
De officiële openingshandeling op 
een doornat verregende dinsdag-
avond werd spectaculair onder-
steund door een ondeugend op-
treden van de ‘aapjes’ van Circus 
Dimitrov en de Tentband van Jos 
Valster. Wijktraiteur Branco ver-
raste de bewoners met stamppot en 
gehaktballen, rijst en paprikamix: 
heerlijk! Woningbouwcorporatie 
Com.Wonen had haar steentje bij-

Onthulling mozaïek
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Gevangeniscomplex 
Noordsingel 
in de verkoop

Nieuws van opzoomer Mee: 
Vier Halloween, doe mee!gedragen aan het geheel en vierde 

meteen de afronding van een gro-
te schilders- en onderhoudsbeurt 
van het totale Rottekwartier.
De bewonersopkomst was massaal 
en de kersverse bewonersvereni-
ging zorgde voor een stevig inhou-

delijk praatje. By the way: wanneer 
bewoners van het Rottekwartier 
hun bewonersvereniging willen 
versterken om hun buurt een nog 
steviger uitstraling te geven, zijn ze 
van harte welkom.

Vanaf dinsdag 14 september 
siert een prachtig mozaïek met 
de skyline van de Maas en een 
boerenmarkt de entree van het 
binnenterrein Noordplein. 

De Vrienden van de Hofplein-
lijn hebben onder de titel  ‘De 
Hofpleinlijn leeft op’ opnieuw 
een lezing georganiseerd.

Het gevangeniscomplex Noordsingel gaat na jaren van voorberei-
ding en overleg nu echt in de verkoop. Het gevangeniscomplex 
wordt over drie jaar gesloten en nu al aan de markt van moge-
lijke kopers aangeboden. De openbare verkoop is gepland voor 
14 juli 2011.

Voor het tot stand laten komen 
van betere wijken is er maar 
één succesformule: samenwer-
ken. De regio Kralingen-Croos-
wijk / Noord van wooncorpora-
tie Woonstad Rotterdam orga-
niseerde op donderdag 16 sep-
tember een ochtend, waar alle 
bij wijkverbetering betrokken 
partijen voor waren uitgeno-
digd. In het Filtergebouw in de 
Esch (Kralingen) liep het storm.

Te Koop voor initiatiefrijke bouwers: 16 gerenoveerde vooroorlogse 
cascopanden in één van de echtste wijken van Rotterdam. Het gaat 
om 10 hele panden (vier of vijf woonlagen), samen met 6 drielaagse 
benedenwoningen en 6 tweelaagse bovenwoningen in de Kabeljauw-
sestraat en Hoyledestraat in het Oude Noorden. Het zijn casco gere-
noveerde woningen, die door de koper - in eigen tempo, met eigen 
budget en volledig naar eigen wens - is af te bouwen tot de ultieme 
stadswoning. Meer info: www.eenblokstad.nl/oudenoorden
Een Blok Stad is een initiatief van ERA Contour en Woonstad Rot-
terdam.

Kijkdagen 16 cascopanden

Investeer in de jeugd in uw 
straat en vier op of rond 31 
oktober 2010 Halloween. 
Jong ontmoet oud, kinderen 
leren om samen te werken 
en krijgen spelenderwijs 
meer oog voor hun straat 
en buren. Zo legt Halloween 
een basis voor verdere initi-
atieven in uw straat. Ontdek 
het ook!
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BewoNerscoluMN NOORD AAN HEt WOORD

Vorig jaar dienden we een bewo-
nersinitiatief in met de straat. 
Spelend leren noemden we het.
Ons binnenterrein tussen de 
Burgemeester Roosstraat en de 
Jacob Catsstraat is leuk, groen en 
heuvelachtig.
Een paar spannende speeltui-
gen waren best op hun plaats. 
We wilden inspelen op kinderta-
lent: “Het oog wil ook wat”. We 
plaatsten een prisma, een soort 

toverlantaarn, en versierden de 
muren met grote mozaïek ogen.
Omdat we jaren geleden ook een 
‘Groene Duim’ wonen is onze 
speelplek een pareltje in Noord.

Uniek plekje
Met de kinderen en de buurtbe-
woners gaan we dan ook ons ver-
nieuwde terrein feitelijk openen 
en dat op woensdagmiddag 27 
oktober van 13.00 tot 16.00 uur.

Onthulling naambord 
Agniesebuurt

Het grasveld bij de Heer Vrankes-
traat was bezaaid met kleurrijke 
tentjes. Vanaf ‘s ochtends vroeg 
werd alles opgebouwd door de ploeg 
enthousiastelingen van daklozenop-

vang Van Speijk, geflankeerd door 
enkele buurtbewoners. Opvallend 
was de oosterse tent van Soraya Sul-
tan, die met talrijke danseresjes uit 
de sprookjes van Duizend en één 

Een échte Burendag
De burendag bij de Kop van Noord op zaterdag 25 september was echt wat een burendag behoort 
te zijn: een ontmoetingsfeest tussen heel diverse mensen, die elkaar vinden in een buurtgevoel.

Nacht haar geheel eigen stempel op 
het feest drukte.

Handen uit de mouwen
Jammer Chris wist niet alleen een 
heerlijk ritme te produceren, maar 
ook heel wat jong talent op het po-
dium te krijgen. De knutselclub 
maakte trommels en tamboeren. 
Moeders én vaders met kleine kin-
deren vulden het hele terrein, het 
was een bijzonder romantisch ge-
zicht.
Honderd handtekeningen werden 
opgehaald voor een gezellige, scho-
ne straat, waar iedereen de handen 
uit de mouwen steekt.

Win-win
Vanuit de huizen werd eten aange-
dragen: couscous met safraan en 
rozijnen, pompoentaart, spinazie-
hapjes, komkommersoep, koekjes, 
mousaka. Kortom, heel wat lekkers 
om je duimen en vingers bij af te lik-

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.

Hij heeft altijd gevaren, mijn 
overbuurman. Als matroos en 
kok op de koopvaardij. Hij was 
water, lucht en ruimte gewend. 
Behalve in de kombuis, maar 
die hield hij dan ook schoon 
en netjes. Zoals hij ook nu zijn 
huis en het gezamenlijke trap-
penhuis opruimt en fris wil 
houden.

Mijn overbuurman is gewend om 
van zijn hart geen moordkuil te ma-
ken. Zodra hij ziet dat iemand rom-
mel achterlaat of de boel vies maakt, 
zegt hij er wat van. Hij is geen tactvol 
mens en heeft aan een paar woorden 
genoeg om duidelijk te maken wat 
hij wil. Dat leidt soms tot een ‘aanva-
ring’ met zijn buren. Hun kinderen 
laten fietsjes en ander speelgoed in 
de hal slingeren. Ook laten ze papier-
tjes, blikjes en afdrukken van schoe-
nen achter. “Opruimen, schoonma-
ken? Ho maar!”roept hij dan, met 
een stem als een scheepstoeter.

Toen ik hem aansprak op zijn ge-
roep vertelde hij: “Als je er wat van 
zegt, lopen ze weg of geven een 
grote mond. Wat moet ik doen op-
dat ze hun rotzooi zelf opruimen 
en schoonmaken?”. Ik opper dat hij 
een bemiddelaar kan inschakelen, 
maar hij heeft geen behoefte aan een 
bemiddelingsgesprek. “Daar ben ik 
geen type voor“. Maar hij wil wel een 
gesprek met een bemiddelaar om te 
onderzoeken hoe hij zijn buren wèl 
kan bewegen om de gezamenlijk 
ruimtes schoon te houden. Hij staat 
open voor suggesties, zegt hij.

Een buurtbemiddelaar is toen met 
hem een coachingsgesprek aange-
gaan. In dat gesprek begreep hij dat 
zijn directe aanpak niet werkt. Hij 
ontdekte dat een andere benadering, 
andere woorden en het geven van het 
voorbeeld door samen met ze op te 
ruimen, een beter effect kan hebben. 
Het gaf hem een positief gevoel. “Ik 
vind het eigenlijk wel leuk om met 
die koters aan de slag te gaan. Zo 
kunnen ze wat leren van een ouwe 
man”, zegt hij vrolijk.

Dalia

BUURtBEMIDDElING 
NOORD - SCHEEpSRECHt   

Op het programma staan: 
Fred Zegveld met de Galanties 
(smartlappen), poppenkast, 
breakdance, streetdance en een 
echt poffertjeskraam.
We zijn blij met ons unieke 
plekje.

Bewoners blok Jacob Catsstraat en 
Burgemeester Roosstraat

.

 Spelend leren

De Dag van de Dialoog vindt dit 
jaar plaats op vrijdag 5 novem-
ber en heeft als thema ‘Alles 
uit de kast’.

Op de Dag van de Dialoog …
- Maak je kennis aan een Dialoogta-

fel met zo’n zes andere Rotterdam-
mers. Met elkaar praat je over het 
thema Alles uit de kast.

- Krijg je diverse persoonlijke erva-
ringen te horen die je inspireren. 
Wanneer haalde jij voor het laatst 
Alles uit de kast? Voor wat zou jij 
Alles uit de kast willen halen?

- Krijg je allerlei nieuwe inzichten. 

Vaak van stadsgenoten die je nog 
niet kent. Persoonlijke verhalen 
over je stad of wijk, maar ook sa-
men dromen maken het tot een 
Rotterdams gesprek, waarbij de 
tafeldeelnemers dit keer Alles uit 
de kast halen!

- Zorgt een (opgeleide) Dialoog-
gespreksleider voor een prettige, 
positieve en persoonlijke sfeer 
aan tafel. Je kunt overigens na een 
training zelf ook Dialooggespreks-
leider worden!

Voor het Oude Noorden / de Agnie-
sebuurt worden de Dialoog-bijeen-

dag van de dialoog: 
Alles uit de kast

komsten georganiseerd in het Jan 
van der Ploeghuis aan de Hoogland-
straat, bij MVCN in de Vijverhof-
straat en bij Buurtbemiddeling in de 
Agniesestraat 125.
Bewoners die willen meedoen, moe-
ten zich van tevoren opgeven. We 
beginnen met de maaltijd om 18.00 
uur om lekker in de mood te komen. 
Meedoen duurt ongeveer 2 uur.

Interesse?
Opgeven kan bij Aicha, Monique of 
Mimoun van opbouwwerkorgani-
satie Sonor, telefoonnummer (010) 
443 06 00.

ken. Er was een heuse loterij, waar-
bij je plantenbakjes kon winnen en 
een hip hopper wekte enige verba-
zing. Klapper op de vuurpijl was de 
avondbioscoop met de sprekende 
titel win-win.

Complimenten
In zo’n buurt kan je alleen maar 
winnen, vooral als jonge bewoners, 
basisschool de Fontein en daklozen-
opvang Van Speijk de handden in el-
kaar slaan. Complimenten voor het 
organiserend team.

Eindelijk werd er een eigen naam-
bord voor de Agniesebuurt onthuld: 
een mozaïekbord vol zonnestralen, 
een schitterend ontwerp van Sabine 
Groeneweg van het plaatselijke ate-
lier Kunstig.
In de gastvrije dansschool van Mi-
riam Bloemen (Flamenco Rosa de 
Compás) was het erna een drukte 
van jewelste, met heerlijke poffer-
tjes, koekjes en geurige Marokkaan-
se thee.
Portefeuillehouder Harika beklem-
toonde in zijn speech dat bewoners-
initiatieven als dit van ontzettend 
groot belang zijn, hier wordt echt 
niet op bezuinigd!
Initiatiefneemster mevrouw Fok zet 
zich nu in voor de plaatsing van een 
tweede bord bij de andere wijkin-
gang van de Agniesebuurt.

Onder emotionele bluesmuziek 
trok op vrijdag 17 september 
een stoet Agniesebewoners, 
onder aanvoering van bekend 
actievoerster mevrouw Fok en 
portefeuillehouder Harika van 
de deelgemeente Noord, naar 
de kop van de buurt (Berg-
weg).

Sedert deze zomer is er een wisse-
ling in de bestuurssamenstelling 
van Bewonersvereniging Pijnacker-
plein. Dit wordt nu gedragen door 
het drietal Bernard van Verschuer, 
Patrick Zwiers en Margret van Ger-
ven. Zij zijn op zoek naar mede-
bewoners, die zich willen inzetten 
voor de verbetering van het Pijnac-
kerplein en directe omgeving. tijd 
voor een nadere kennismaking 
met nieuweling Bernard van 
Verschuer, die al gelijk voorzit-
ter is geworden.

Op de fraaie site van de Bewoners-
vereniging Pijnackerplein (www.
pijnackerplein.eu) omschrijft Ber-
nard van Verschuer zichzelf als “een 
man van 55, met als sterrenbeeld 
‘Maagd’ en ‘aardig’”. Het laatst blijkt 
onmiddellijk bij het gesprek voor dit 
artikel. Bernard komt over als een 
aimabele man, die het beste voor 
heeft met de mensen om hem heen. 
Wanneer hij vertelt over zijn levens-
loop komt het sterrenbeeld ‘Maagd’ 
echter toch wat onwerkelijk over.

Woonplek van hun leven
Bernard heeft zo’n vijfentwintig jaar 
als dominee, de laatste jaren in het 
Westland gewerkt. Na verloop van 
tijd zocht hij voor zichzelf een ande-
re uitdaging, wilde een andere werk-
omgeving. Toen zijn vier kinderen 
hun middelbare schoolopleiding 
afgemaakt hadden, ging hij met zijn 
vrouw op zoek naar een geschikte 
woning.

Zijn vrouw werkte in Rotterdam en 
wilde maar al te graag in deze stad 
wonen. Tijdens een van hun zoek-
tochten raakten ze onder de indruk 
van de charme van het Pijnacker-
plein. Bernard ging op internet op 
zoek en ontdekte op een gegeven 
moment dat er van een woning aan 
het plein zowel de begane grond 
als de benedenverdieping te koop 
stond. De beslissing was snel geno-
men en zo’n anderhalf jaar geleden 
vonden zij de woning en woonplek 
van hun leven.
Beneden hebben ze nu elk hun ei-
gen werkkamer, boven zijn hun 
woonvertrekken. Met allemaal een 
prachtig zicht op het geliefde Pijnac-
kerplein.

Nieuwe voorzitter 
Bewonersvereniging 
pijnackerplein

In het groen
Na zijn baan als dominee werkt Van 
Verschuer nu samen met een part-
ner als zelfstandige. Zij runnen sa-
men een adviesbedrijf, dat scholen 
helpt hun beleid richting leerlingen 
op een verantwoorde opvoedkun-
dige manier vorm te geven. Verder 
is hij ook erg geïnteresseerd om bui-
ten in het groen te kunnen werken.

Voor het land
Toen van de zomer de leden van de 
Bewonersvereniging Pijnackerplein 

bij elkaar kwamen en enkele actieve 
leden aangaven te willen terugtre-
den, vond Bernard het een goed 
moment om – ondanks zijn drukke 
(werk)leven – zich actief in zijn 
nieuwe woonomgeving te gaan in-
zetten. Hij meldde zich aan en werd 
in één klap de nieuwe voorzitter.

Bang voor het onbekende is hij 
daarbij zeker niet. Vanuit zijn do-
mineeschap is hij het gewoon om 
onbevooroordeeld naar mensen te 
kijken: ”Dan zie je vaak mooiere 
dingen, dan wanneer je je door (je) 
vooroordelen laat leiden.” Hij ziet 
het daarbij als zijn opdracht om 
allerlei medebewoners te ontmoe-
ten en met hen verbindingen in 
de wijk te maken, om met hen te 
zorgen voor een leefbare wijk. Met 
een buitenruimte die niet kapot is, 
maar waar nodig direct gerepareerd 
wordt, een buitenruimte die ook 
schoon is. Indachtig de beroemde 
woorden van de presidenten John F. 
Kennedy en Barack Obama zegt hij 
daarbij: “Het gaat er niet om wat het 
land voor jou kan doen, maar wat jij 
voor het land kan doen.“ Hij zoekt 
daarbij graag de samenwerking met 
het opbouwwerk en alle anderen die 
zich voor de verbetering van de wijk 
willen inzetten.

Melden
Wie zich aangetrokken voelt om met 
Bernard en zijn medebestuursleden 
Patrick en Margret mee te doen, kan 
zich op de site van de Bewonersver-
eniging Pijnackerplein melden. Met 
deze inzet komt het wel goed met dit 
mooie stuk van het Oude Noorden.
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In de week van 4 oktober is 
het weer Kinderboekenweek, 
met ditmaal als thema ‘teke-
ningen in kinderboeken’. Ook 
de Rotterdamse (wijk)bibli-
otheken doen mee en zetten 
hun beste beentje voor.

Zo wordt op zaterdag 9 oktober in de 
Bibliotheek Het Oude Noorden aan 
de Zaagmolenstraat 166 een work-
shop illustraties maken gehouden. 
Daarbij komt de Rotterdamse illu-
stratrice Helen van Vliet van 12.00 
tot 14.00 uur over haar werk vertel-
len. Zij illustreerde al vele kinderboe-
ken en laat zien hoe zij haar tekenin-

gen maakt. Daarna kunnen kinderen 
zelf aan de slag. Deze workshop is 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, de 
toegang is gratis.
Aanmelden kan aan de balie van Bi-
bliotheek Het Oude Noorden of tele-
fonisch via nummer (010) 465 08 51.
Een dag later, op zondag 10 oktober, 
wordt in de Centrale Bibliotheek aan 
de Hoogstraat het grote Kinderboe-
kenweekfeest gevierd. In het Bibli-
otheektheater speelt Hakim Rood-
kapje, maar dan anders. Hij laat zijn 
fantasie op volle toeren draaien. Ha-
kim speelt zijn voorstellingen nooit 
alleen. Ook vaders, moeders, opa’s 
en oma’s en natuurlijk vooral kinde-
ren kunnen meespelen.

Kindvriendelijke route

Ze omvat de Tollensstraat en Rem-
brandtstraat, de Woelwijkstraat en 
de Gerard Scholtenstraat. Grote 
binnenterreinen en pleinen hangen 
als prachtige kralen aan dit lint. De 
dienst Jeugd Onderwijs en Samenle-
ving heeft alvast € 100.000,-- uitge-
trokken om eerste stappen te zetten.
Doel van zowel de gemeente, de deel-
gemeente als woningbouwcorporatie 
Com.Wonen is om mensen met kin-
deren vast te houden.
De kindvriendelijke aanpak wil plei-
nen vergroenen, stoepen verbreden, 
een grote speelnatuurplek creëren.
Het Oude Noorden heeft met zijn 15 
procent koopwoningen een beperkte 
middenklasse. Per hectare wonen 82 
mensen, waaronder 42 kinderen.

participatie
Belangrijk bij de kindvriendelijke 
route is de participatie. Met kinde-
ren, meiden en volwassenen werd 
door de buurt gelopen. Wat is hun 
actieradius? Waar lopen ze tegenaan? 
Wat zijn hun wensen?
Is de actieradius van de kids 300 me-
ter, voor de meiden loopt het tot 600 
meter, voor de volwassenen gaat het 
nog verder.
De kids kijken naar de grond, de ver-

De Bruisende Woensdag op woens-
dag 8 september op het plein van 
basisschool De Klimop was met niet 
minder dan zes workshops één gon-
zende bijenkorf: musicerende kinde-
ren met Jacqueline Castro en de Ja-
cumba band, timmerende kids met 
bloembakken, schitterende kralen en 
tasjes, boeiende verhalen, vraag en 
antwoord bij de poppenkast van Wim 
Noordergraaf. Ook het Buurtlab was 
present en werd druk bezocht.

Topnummer was de Keniaanse acro-
batiek, veel kinderen werden inge-
lijfd bij het grote Oude Noorden-cir-
cus. Circo Fiasco was de afsluiter van 
de middag. Een draaiorgel werd met 
de fiets geactiveerd en drie leerlingen 
met helmen moesten de op hol gesla-
gen circusdirecteur trotseren.
Goed georganiseerde schoolklasjes 
zorgden voor een soepel verloop van 
de wisselingen. Marokkaanse moe-
ders maakten hun specialiteiten, als 
aanvulling op de traditionele pan-
nenkoeken. Binnen De Klimop is 
men druk aan het oefenen voor het 
wijklied van het Oude Noorden. De 
kids nemen het estafettestokje over. 
Hun talenten zullen het Oude Noor-
den weer een gezicht geven.

vuiling en de onveilige oversteek, de 
meiden naar de chillplekken en de 
tramhaltes.
Knelpunten zijn de brug over de 
Rotte, het bruggetje richting de Ag-
niesebuurt, de oversteek naar de bin-
nenterreinen Noordplein en Hofdijk.

Outlook van de Route
Voor de grotere kindvriendelijke 
route geldt een facelift. De bomen-
structuur moet doorlopen. Er kan 
meer kleur komen via bestrating en 
geveltuinen. De drempels zijn vlak.
Op straat zie je tal van bewonersini-
tiatieven, hier moet je bij aansluiten.
Kunstenaars uit Noord kunnen een 
belangrijke rol spelen in het ontwer-
pen van attributen die gericht zijn 

Kortom het was één grote happe-
ning, waar muziek-, natuur- en be-
wegingstalenten tot volle ontplooiing 
konden dromen. Wie de filmpjes 
van het totaalgebeuren wil zien, kan 

op diverse kindertalenten. Ze heb-
ben zelf jonge gezinnen met kids 
en weten waar de klepel hangt. Aan 
de Route liggen gesloten binnenter-
reinen, waaraan een vaste beheerder 
gekoppeld aan een tuincommissie 
van bewoners soelaas kan bieden.

Com.Wonen en haar belang
Com.Wonen constateert dat gezin-
nen met kinderen in de wijk blij-
ven als er goede voorzieningen zijn 
en een veilige creatieve route naar 
school.
De corporatie is blij met de samen-
werkingspartners en de keuze van de 
stad voor kindvriendelijkheid.
De Erasmusbuurt is trouwens de ste-
delijke nummer 1.

terecht op de website www.basis-
schooldeklimop.nl.

Kinderboekenweek

Heel leuke doe-activiteit
Villa Zebra is voor veel kinderen 
geen onbekende, misschien ken je 
hen wel van hun eerdere tentoon-
stellingen en workshops ‘De Bouw-
plaats’ en ‘De Monsterfabriek’. Was 
jij er in de voorjaarsvakantie ook al 
niet bij in Station Bergweg, toen je 
je kon uitleven bij het maken van je 
meest griezelige Monster(s)? Het 
werd niet alleen een angstaanja-
gende, maar ook een heel leuke 
doe-activiteit.

Mee naar huis nemen
Bij ‘Thuis in de Bogen’ gaat dit nog 
eens gebeuren, nu met als thema 
‘Ik, mijn familie en ons huis’. Ver-
dienen jouw ouders misschien een 
medaille? Of maak je een potje met 
liefde voor ze?
Tijdens de dertien (!) workshops 
kan er weer volop gebouwd worden 
met allerlei (te) gekke materialen. 
Van maandag 18 tot en met vrijdag 
22 oktober kun je twee keer per 
dag komen bouwen of knutselen: 
‘s morgens van tien tot twaalf uur 
en ‘s middags van half twee tot half 
vier. Er zal je worden gevraagd je 
werkstuk ten toon te stellen, zodat 
er in de loop van de week een heuse 
tentoonstelling ontstaat. Op vrijdag-
middag 22 oktober wordt om drie 

uur de knutselweek feestelijk afgeslo-
ten en mag iedereen zijn bouwsels en 
kunstwerken mee naar huis nemen! 
Deelname aan de workshops kost 50 
eurocent per keer.
Tijdens de workshops wordt natuur-
lijk ook aan jullie ouders gedacht. 
Voor hen is er in de kantine koffie, 
thee en limonade te koop.

thema ‘Ik, mijn familie 
en ons huis’
De kinderen zelf vormen elke keer 
het startpunt van een activiteit. Maar 
er zijn ook hun ouders en andere fa-
milieleden, broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s. Het gaat verder om hun bu-
ren, de andere mensen in de straat, de 
vriendjes en vriendinnetjes.
En van de straat, gaan we naar de wijk, 
de stad, het land, de wereld: eigenlijk 
zijn we allemaal familie.
En allemaal wonen we: in huizen en 
straten en steden, in tenten en in an-
dere landen, in droomhuizen en kas-
telen. Dat is waar dit project over gaat: 
over ik, mijn familie en ons huis.

(On)begeleide workshops
Aan de tentoonstelling ‘Moeders & Va-
ders’ ontleent Villa Zebra workshops, 
die inzoomen op de eigenschappen 
die je van je ouders overneemt, op 

je afkomst en je familie. We maken 
familieportretten, drieluiken met je 
ouders, zelfportretten en fantasiefa-
milies. Ook wordt er gekozen voor 
workshops die in deze ruimte nog 

beter tot hun recht komen. Het gaat 
daarbij om het bouwen van een straat, 
van tenten, het bouwen van een stad 
en van huizen. Er wordt gebouwd met 
blokken en touwen, met lappen en 
stenen, met lego en gerecycled mate-
riaal. Verder zullen kunstwerken van 
Chris Mudde (steen) en Minne Smits 
(steigerpijp) een centrale rol spelen. 
Jasper Bos en Jeroen Molenaar ko-
men met hun Animator om vooral 
vanuit de hoogte de te maken straten 
en steden te kunnen filmen.
Er is op deze manier een aanbod 
van negen begeleide workshops: ‘Fa-
milieschilderijen’, ‘Sokophouders’, 
‘Familietoren’ (karton), ‘De grootste 
stamboom’, ‘Bouwen met stenen’, 
‘De straat 1:10’, ‘De straat, wijk 1: 100’, 
‘Stad op je hand’ en ‘Filmen met de 
Animator’. Ook zijn er vier onbegelei-
de workshops: ‘Fantasiehuizen witte 
lego’, ‘Kastelen van blokken’, ‘Tenten 
van touwen/doeken’ en ‘Bouwen met 
zand’.

Mee informatie
Kijk voor meer informatie op de site 
www.villazebra.nl. Villa Zebra is te 
vinden aan de Stieltjesstraat 21 op 
Rotterdam-Zuid, tel: (010) 241 17 17.
Tot en met 8 mei 2011 is in Villa Ze-
bra de interactieve tentoonstelling 
‘Moeders & Vaders’ te zien.

Villa Zebra organiseert in de herfstvakantie voor alle basis-
schoolkinderen in Rotterdam Noord opnieuw een serie bijzon-
dere knutselworkshops. Op een bekende plek: onder de Hof-
bogen in Station Bergweg, naast het Eudokiaplein.

KNUtSElWORKSHOpS in station Bergweg

DINSDAG 
Activiteiten in de tuin 
van Bergwegplantsoen

WOENSDAG 
Helloweenfeest klein 
4 t/m 7 jaar (van te 
voren inschrijven ver-
plicht)

•

•

•

•

•

Herfstvakantie 
Activiteiten 
in Kinderparadijs Meidoorn

DONDERDAG
Villa Zebra Station Berg-
weg 14.30 - 16.00 uur

VRIJDAG
Helloweenfeest goot 
8 t/m 12 jaar

ZAtERDAG
Speeltuindag

Bruisende Woensdag: 
interactief

Bleef de kindvriendelijke 
route aanvankelijk beperkt 
tot de Erasmusbuurt, nu door-
kruist ze het hele zuiden van 
het Oude Noorden.

Nieuws van basisschool de Fontein  
Kinderpraat vanuit groep 3:

MEEStER tEGEN EEN lEERlING: ‘Sjonge zeg, in 10 minuten heb ik 
je nu 20x gewaarschuwd!’ ROBBIE: ‘Zo, dat is 2x per minuut!’

Fontein
spetters

Junior en Senior …
over de opvoedmarkt

JUNIOR 
“Ik liep mee in de modeshow met 
een gaaf jasje. Het was vet cool!”

SENIOR 
“Ik vond het erg leuk dat de Marok-
kaanse vaders zo levendig discussi-
eerden over de opvoeding van hun 
kinderen. Iedereen wil toch het beste 
voor zijn kind!”
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Vaardigheden en een baan
Barack Obama’s aandacht ging 
vooral naar de ‘zwarte’ buurt, een 
stenige buurt die erg ironisch 
luisterde naar de naam ‘The Gar-
dens’(‘de tuinen’). Hij werd geïn-
spireerd door het zwart nationa-
lisme van The Black Panters-bewe-
ging, maar vond het al gauw meer 
een houding dan een concreet pro-

gramma. Wat de zwarte nodig had, 
waren vaardigheden en een baan. 
Dat was niet makkelijk in Chicago, 
waar met het verdwijnen van de 
enorme slachthuizen de economie 
zowat in elkaar was gestort.

Geen vaste toverdrankjes
Obama ging heel concreet te werk. 
Hij stimuleerde een straathoek-
groep die vrij snel bestond uit vijftig 
mensen. Ze organiseerden opruim-
acties in de buurt, carrièredagen 
voor de buurtjeugd en kregen toe-

voornamelijk uit de kracht van de 
bewoners te versterken, zij moesten 
het zelf doen. Zo werd een actie op-
gezet om het asbest uit de huizen 
te verwijderen met de bewoners in 
een centrale rol. Het loopt niet altijd 
over rozen. De actie werd afgeschil-
derd als een poging om de zwarte 
burgemeester van Chicago in dis-
krediet te brengen. Aanleiding was 
een blanke actiegroep die linkse 
leuzen op de bijeenkomst riep.
De bewoners kregen wel een plek 
als parel bij de woningbouwver-

stemming van de wethouder om de 
vuilnisdiensten te verbeteren. Het 
district ging onder bewonersdruk 
verwaarloosde parken en speelplaat-
sen opknappen. Straten werden 
gerepareerd, rioleringen hersteld 
en misdaadpreventieprogramma’s 
opgezet. Als klapper op de vuurpijl 
kwam er een nieuw arbeidsbureau.
Elke buurt heeft volgens Obama 

zijn eigen karakter. Er bestaan geen 
vaste toverdrankjes die je overal 
kan toepassen. Wat de opbouwwer-
ker doet, moet iets opbrengen. Hij 
richtte zich op basisscholen, waar 
naast de kinderen ook de ouders les 
kregen.

Zelf doen
Een huurdersvereniging werd op-
gericht om wat te doen aan de ver-
sleten ramen, de verstopte toiletten 
en de verwarming die regelmatig 
uitviel. Obama’s werk bestond er 

eniging, maar moesten dan kiezen 
tussen asbest verwijderen of repa-
reren van verwarmingsleidingen 
en daken. De huurdersvereniging 
werd versterkt door woonblok voor 
woonblok te benaderen, aan te bel-
len en te praten.

Opwaartse sociale mobiliteit
Obama was heel erg gek op jonge-
ren. We plakken stereotypen op hen 
en gaan hen vervolgens vermijden. 
Het gevolg is dat kinderen van 12 
jaar hun eigen regels gaan maken. 
We gedragen ons zo dat we ze niet 
meer beschouwen als onze kin-
deren. Als opbouwwerker consta-

teerde hij dat de helft van de zwarte 
Amerikanen een enorme opwaartse 
sociale mobiliteit maakte, ze had-
den succes.
De andere helft haalde het niet en 
zat vast in de openbare scholen die 
over onvoldoende middelen be-
schikten, maar tegelijkertijd enor-
me sommen uitgaven aan een zin-
loze, verstikkende democratie.
Obama zocht bondgenoten en vond 
die onder andere in Asante, een 
brede schoolmedewerker met wie 
hij een netwerk van jeugdcounse-
ling oprichtte om jongeren in de 
gevarenzone te begeleiden en bij te 
spijkeren en om ouders te betrek-

ken bij een langetermijnproces van 
hervorming.

Actie
Blanken en middenklasse zwarten 
trokken weg uit Altgeld en gingen 
zich vestigen in de betere nieuw-
bouwwijken aan de rand van de 
stad. Ze kwamen ’s zondags nog 
wel naar hun kerken in Altgeld, die 
ze zagen als een gemeenschap die 
hun herinnering koesterde. Een 
progressieve kerk als de Trinity kerk 
zorgde ervoor dat er een herkenbaar 
‘wij‘ bleef bestaan.
Maar toch namen ook deze pro-
gressieve kerken geen standpunt 

in tegen de laatste voorstellen voor 
hervormingen in de sociale woning-
bouw, voorstellen die onvoldoende 
waren.
De kerken zijn een warm nest en 
nog een plek van sociale mix. Er 
worden oude verhalen verteld van 
overleven en vrijheid en hoop, ver-
halen die de verhalen van de men-
sen werden. De kerken geven hoop 
en beloften, maar die kan je volgens 
Obama alleen door actie vervullen.

Cultuur heeft vele uitingsvormen 
en dus vele gezichten. En dat maakt 
het voor veel mensen een lastig be-
grip. Die zien cultuur toch vooral 
als iets wat ze zichzelf willen toe-
eigenen. Het heeft dan meestal iets 
exclusiefs, bedoeld voor de eigen 
groep. Men realiseert zich bijna 
nooit dat wat als de eigen cultuur 
wordt gezien, dikwijls het resultaat 
is van interculturaliteit, een meng-
vorm tot stand gekomen in de tijd 
waarin culturen zich wederzijds 
hebben beïnvloed. Er bestaat niet 
zoiets als een exclusieve cultuur. 
Dat wordt gemakshalve vergeten 
in een tijd waarin men van mening 
is dat de eigen cultuur onder druk 
staat. Het lijkt wel alsof dat bewust 
wordt vergeten, zo graag zijn we 
op zoek naar het authentieke en is 
men bijziend voor het feit dat cultu-
ren zich mengen.

Het heeft dan veel weg van de be-
kende zilveren stolp, zoals die in 
sommige chique restaurants de 
gerechten bedekt en die bij het op-
dienen wordt opgelicht. Dan zie je 
pas de schikking van de ingrediën-
ten. We verwachten in ieder geval 
niet dat alles door elkaar gegooid is. 
Het eten is gesorteerd, in keurig ge-
scheiden gedeelten. Het enige dat 
de ingrediënten met elkaar verbindt 
is een saus, zoet, zuur of bitter.

Maar cultuurvermenging begint 
wel aan de oppervlakte, de gewoon-
ten die men van elkaar overneemt, 
zoals eet- of consumptiegewoonten, 
en heeft veel meer tijd nodig voor-
dat deze doordringt in de dagelijkse 
cultuuruitingen.

Betekenisvol erfgoed
Er zijn ook mensen die hun eigen 
cultuur zo belangrijk vinden dat de 
neerslag daarvan, die we doorgaans 

als erfgoed betitelen, achter glas 
wordt beschermd. Door de glazen 
vitrine zijn de cultuurelementen 
wel zichtbaar, maar het is de bedoe-
ling dat je het niet aanraakt. Zowel 
letterlijk als figuurlijk. De museali-
sering van cultuur, het achter glas 
verpakken van iets dat we willen be-
houden, beschermen.

Maar hoe ver moet je gaan met het 
beschermen? Als cultuur bijna al-
tijd een mengvorm is, een product 
van een historische ontwikkeling 
en voortdurend in beweging, wat 
moet je dan beschermen? Als mu-
seumman houd ik me ook bezig 
met erfgoed en de bescherming er-
van. Maar laat er geen misverstand 
over bestaan. Het gaat er mij niet 
om het te beschermen, om het voor 
het nageslacht of voor een bepaalde 
groep exclusief te houden. Het gaat 
om het erfgoed dat betekenis heeft 
voor het heden, dat wil zeggen voor 
de gemeenschap van nu. Nu hoeft 
dat niet te betekenen dat iedereen 
evenveel waarde en betekenis hoeft 
toe te kennen aan wat bewaard 
wordt, maar voorop moet staan dat 
iedereen er in principe aan deel kan 
nemen en dat wat behouden wordt 
voor de gemeenschap relevant is. 
Dus dat is een taak van de gemeen-
schap.

Als mensen zich graag willen om-
ringen met hun eigen verleden en 
zich graag in nostalgie wentelen is 
dat ook prima. Maar dan hebben 
we het niet over cultuur en erfgoed 
als gemeenschapstaak en zoals ik 
er tegenaan kijk. Ik zie de relevan-
tie van cultuur als iets dat ons in de 
loop der tijd heeft verrijkt. Als ik het 
heb over cultuurverrijking, dan be-
doel ik dat er voortdurend iets aan 
het bestaande wordt toegevoegd 

en daardoor weer een eigen vorm 
krijgt.

Immigratieland
De geschiedenis leert dat culturele 
vermenging een langdurig proces 
is en zelden in een mooie rechte 
lijn verloopt. Die willen we achteraf 
graag in aanbrengen, omdat het zo 
handig is om over te dragen aan 
nieuwkomers bijvoorbeeld. De ca-
non die nu zo’n beetje in elk dorp 
wordt opgesteld, wordt door som-
migen gezien als een sociale inte-

gratiemachine. Onlangs heeft de 
Amsterdamse canon het landelijke 
nieuws gehaald. Kennis van het ver-
leden is belangrijk en zinnig, maar 
als men beweert dat het gebruikt 
kan worden om de sociale integratie 
te bevorderen, dan wil ik wel weten 
hoe.

Geloven in een dialoog
Cultuur heeft een eigen dynamiek 
en dat blijkt uit de grote scherpe 

paul van der laar van het Historisch Museum hield onlangs een 
voordracht over nieuwe Nederlandse cultuur. Onderstaande 
tekst is een ingekorte bewerking van zijn voordracht. 

culturele contrasten. Sommigen 
spreken al over cultuurclashes en 
de ergste zwartkijkers onder ons 
zijn zelfs bang dat de culturele con-
trasten in de geglobaliseerde wereld 
zo groot zijn dat een groot wereld-
conflict amper te vermijden is. De 
pessimisten verliezen het van de 

optimisten die geloven in een dia-
loog, niet alleen tussen mensen in 
een microkosmos maar ook op een 
macroniveau.

We zullen in Nederland moeten le-
ren leven met het feit dat culturele 
tegenstellingen er zijn en er straks 
een nieuwe Nederlandse of mis-
schien wel Europese cultuur ont-
staat die zelf weer het resultaat is 
van de grote sociaal-culturele trans-
formaties die na de Tweede Wereld-
oorlog hebben plaatsgevonden. Ne-
derland is een immigratieland ge-
worden en dat betekent dat dit hoe 
dan ook in de Nederlandse cultuur 

tot uiting komt. En die vermenging 
gaat verder dan het overnemen van 
eetgewoonten of een bepaalde con-
sumptiecultuur.

Dialoog
Als we accepteren dat aan culturele 
vermenging misschien wel een pro-

ces van scherpe contrasten vooraf-
gaat, kunnen we dan iets bedenken 
om die te verzachten. De dialoog 
wordt in dit verband vaak genoemd. 
De dialoog biedt veel aanknopings-
punten. Maar deze is alleen zinvol 
als de gespreksonderwerpen scherp 
worden geformuleerd en men niet 
bang is om elkaar uit te dagen en te 
prikkelen.

Paul van der Laar
Historisch Museum

Wat maar weinig mensen weten is dat president Barack 

Obama drie jaar als opbouwwerker werkte in Altgeld, 

een kansarme wijk van Chicago. Hij schreef er het boek 

‘De droom van mijn Vader over’. Hij noemde zichzelf ‘or-

ganisator van gemeenschappen’. Heel belangrijk vond 

hij de verhalen van de mensen, de geschiedenis van de 

wijk. | ed de Meyer, opbouwwerker in het oude Noorden en 

de Agniesebuurt, las in zijn vakantie dit boek. onderstaand 

een samenvatting van datgene wat ed opviel bij het werk 

van zijn beroemde collega. |

OBAMA 
als opbouwwerker

Een nieuwe Nederlandse cultuur

obama richtte zich op basisscholen, waar 
naast de kinderen ook de ouders les kregen.
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Ruim duizend euro
De stichting Go-Kit, een organisatie 
die kansarme, gehandicapten jon-
geren uit Java/Indonesië helpt een 
toekomst op te bouwen, verzocht 
‘Echte Liefde’ om eenmalig ‘Ho-
tel Indonesië’ te spelen om zoveel 
mogelijk geld op te halen. En dat 
is gelukt! De opbrengst was ruim 
duizend euro. Ruim vijftig beta-
lende bezoekers hebben een gezel-
lige middag beleefd bij het exotisch 
tuincentrum Xotus in Delft, een 

Welkom
Vindt u het jammer dat u de bene-
fietvoorstelling heeft gemist maar 
wil u alsnog bijdragen aan het goe-
de doel? Dan kunt u geld overma-
ken op ING 4811242, ten name van 
Stichting Go-Kit te Pijnacker. Alle 
bedragen zijn welkom! 

eenmalige benefietvoorstelling 
‘Echte liefde’ in delft

Geslaagd
In drie weken tijd is de voorstelling 
neergezet. Met dank aan opbouw-
werkorganisatie Sonor voor het 
beschikbaar stellen van de repeti-
tieruimte. Het blijft natuurlijk altijd 
spannend of dat in zo´n korte tijd 
lukt, helemaal omdat het nu in op-
dracht was en voor het goede doel. 
De reacties van het publiek waren 
zeer positief. Iedereen heeft geno-
ten van een hele leuke middag. De 
missie is dus geslaagd!

plannen voor 
het komende jaar
De toneelvereniging ‘Echte Liefde’ 
ontwikkeld op dit moment plan-
nen voor het komende jaar. Zo gaan 
we de buurt in met straattheater en 
wordt er onder de werktitel ‘Lucht-
wortels’ een voorstelling gemaakt 
rond het thema vrijheid. Meer in-
formatie over deze nieuwe projec-
ten volgt!

dels vertoonde hun huwelijk net 
als hun hotel flinke slijtageplekken. 
Het gerucht ging dat zelfs dat de 
stille kracht in het hotel rondwaar-
de.
In twee uur tijd leerde het publiek 
het komische hotelpersoneel en 
alle vreemde gasten kennen. Welke 
invloed had de mysterieuze stille 
kracht op iedereen? Heel wat gehei-
men werden onthuld. Uiteindelijk 
werd er zelfs een brug tussen twee 
culturen, de Nederlandse en de In-
donesische, tot stand gebracht.

prachtige locatie waar de Indische 
sfeer te proeven is.

Stille kracht
Echte liefde heeft iedereen op zijn 
tijd nodig, dichtbij of aan de andere 
kant van de wereld, en een beetje 
echte liefde konden de eigenaar en 
zijn vrouw van het hotel Indonesië 
wel gebruiken. Zeven jaar geleden 
vertrokken zij met hun visueel ge-
handicapte zoon naar Java om daar 
een hotel te runnen. Maar inmid-

De afgelopen jaren heeft toneelvereniging ‘Echte liefde’ met 
veel succes opgetreden in wijkgebouw het Klooster in Rotter-
dam Noord. Na de buurtsoap ‘Het nieuwe Hotel’ en het thea-
terproject ‘twee, tapas en tranen’ is op zondagmiddag 26 sep-
tember de toneelvereniging voor het eerst buiten Rotterdam 
te zien geweest

Wie kent niet het beroemde 
negentiende-eeuwse verhaal 
van Charles Dickens over de 
wees Oliver twist, die ont-
snapt uit het opvanghuis en 
terechtkomt in een geweten-
loze wereld.

Zijn wereld van toen en de maat-
schappelijke omstandigheden in 
de Agniesebuurt van nu hebben bij 
goed kijken zeker raakvlakken. Alle 
reden voor Theatergroep Siberia uit 
de Banierstraat in de Agniesebuurt 
om er een fraaie theatrale draai aan 
te geven. De bezoekers moeten de 
voorstelling Twist Xperience niet al-
leen zien, maar zeker ook beleven.

Speelbal
De familievoorstelling Twist Xpe-
rience (8+), gebaseerd op het be-
kende verhaal Oliver Twist, krijgt 
onder regie van Jolanda Spoel een 
nieuwe draai. Is Oliver een speelbal 
van het lot of van zijn omgeving?

dezelfde moeilijke keuzes als Oliver 
komen te staan? 

Van de Twist Xperience zullen twee 
voorstellingenseries plaatsvinden, 
allebei in december van dit jaar. In 
het november- en het december-
nummer van de Noorderzon zal aan 
dit theatrale en sociale experiment 
uitvoerig aandacht worden besteed.

tekst: Annemarie Slotboom 
(vrij naar Charles Dickens) 
Regie: Jolanda Spoel Muziek: 
Michel Banabila Video: Huub 
laurens Spel: Barry Emond, leo 
Janssen, Carlijn van Ramshorst, 
Sayonara prika, Yamill Jones, 
Aleandro paolillo, Javier lópez 
piñón, Sandro lima, Siphindile 
Myeni, Sean de Klerk, Menzi 
Mkhwane, Bhekani Shabalala

te gebruiken om er zelf beter van te 
worden. Ondanks de tegenslagen, 
waar Oliver tijdens de ontmoetin-
gen mee te maken krijgt, is hij de 
enige met wie het goed afloopt. Hoe 
maakbaar is het lot? En als succes 
een keuze is, is armoede dat dan 
ook?

theatrale tocht
Twist Xperience is de internationale 
productie, die Theatergroep Siberia 
in 2010 maakt met een cast van 
Nederlandse en Zuid-Afrikaanse 
acteurs. Hedendaags en swingend 
muziektheater dat een nieuw licht 
werpt op leven en overleven in een 
moderne wereldstad. 
De Twist Xperience is een theatrale 
tocht door het Huis van Siberia aan 
de Banierstraat 1. Bezoekers erva-
ren hoe het is om Oliver te zijn, 
maar dan in het Rotterdam van nu. 
Wat doen de bezoekers als zij voor 

dief de Hosselaar; bijna iedereen 
die Oliver in zijn zoektocht naar ge-
borgenheid ontmoet, probeert hem 

De begrafenisondernemers Mr. & 
Mrs. Zuurbier, de vrekkige bende-
leider Fagin en de handige kruimel-

theatergroep Siberia speelt 
twist Xperience

De foto´s die u ziet zijn van de 
fietster Simone, die een zwieper 
aan de Tibetaanse gebedsmo-
lentjes in de Himalaya gaf en al 
uitrijdend in Indonesië belande 
en van de verkoopster van mooi 
ingepakte plastic rommel en 
steentjes Adinda, die met haar 
verleidelijke verkooptrucs nog 
eens honderdtwintig euro voor 
de stichting Go-Kit bij elkaar 
wist te verzamelen. Ook ziet u 
enkele foto´s van verschillende 
optredens, het was een vrolijke 
boel!


