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Het werd een prachtige aftrap voor 
het nieuwe seizoen, waarbij er in 
het najaar op de pleinen in het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt 
nog veel meer valt te doen en mee te 
beleven. Met traditionele én nieuwe 
ingrediënten.

Noord Bruist festival
De organisatie van het Noord Bruist 
festival kijkt terug op een geslaagd 
weekend met een relaxte sfeer. Er 

gebeurde teveel om op te noemen. 
Om maar even een greep te doen uit 
het enorme aanbod van deze editie: 
de Vrouw Zonder Hoofd, de finale 
van Richting Noordplein, enorme 
insecten, een Battle tussen b-boys 
en Flamenco danseressen en niet 
te vergeten het muziekprogramma 
waarin de een na de andere top-act 
voorbij kwam met Postmen en The 
Nits als absoluut hoogtepunt.
Ruim 7.000 mensen hebben dap-

per de warmte getrotseerd en ge-
noten van het vernieuwde Noord 
Bruist Festival. Tot volgend jaar?!

Zomermuziek op de Rotte
Dit is pas het begin van een dave-
rend seizoen. Zo is er in september 
bijvoorbeeld het Antilliaans carna-
val, de viering van het 75-jarig be-
staan van Speeltuin het Noorden en 
op het ponton bij het Noordplein 
het traditionele Jongerenpodium, 

Het Noord Bruist 
festival op het 
Noordplein in het 
weekend van zaterdag 
18 en zondag 19 
augustus bleek een 
groot succes.

traditioneel onderdeel van zo’n 40 pleinactiviteiten
gevolgd door Zomermuziek, Tango 
en Jazz op de Rotte. 
Even traditioneel is de altijd succes-
volle Burendag Top van Noord.

Lees voor nadere info over de plein-
activiteiten in september verder op 
de pagina’s 7 en 12.



Eind juli startte een nieuw 
initiatief in de Agniesebuurt. 

De wijkbeheerder van wooncorpo-
ratie Havensteder en de wijkagent 
houden daar nu om de twee weken 
een spreekuur. Wie vragen of op-
merkingen heeft over de veiligheid 
en leefbaarheid in de wijk, is van 
harte welkom. Het spreekuur is een 
van de voorbeelden van samenwer-
king tussen partijen als politie, cor-
poraties en deelgemeente om Noord 
veilig, schoon en heel te houden.

Wijkbeheerder Leo Wuisman is 
tevreden na afloop van het eerste 

NiEuws vAN HAvENstEdER 
‘Start spreekuur veilig’

spreekuur. Ook politieagent Leo Phi-
lipse vindt het eerste spreekuur een 
succes. “De wachtkamer zat vol en ik 
maakte kennis met andere mensen 
dan ik normaal tegenkom.” Van ir-
ritaties over andere buurtbewoners 
tot en met een melding over een niet 
werkend slot. Beide heren luisteren 
aandachtig en noteren. Wuisman: 
“Dit spreekuur moet laagdrempelig 
zijn. Je hoeft als huurder van Haven-
steder nu niet naar ons kantoor te rij-
den of direct naar het politiebureau. 
Je kunt gewoon hier binnenstappen. 
Deze eerste keer was succesvol, maar 
we kijken het aan tot het einde van 
het jaar.”
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scootmobielers en skaters
Scootmobielers openen de dag. Met 
veel plezier rijden zij hun rondes over 
de Bergselaan.
Erna is er de Dikke Banden Race, 
waarbij de jeugd van 7 tot en met 12 
jaar haar kan talent laten zien. Ie-
dereen die meedoet, maakt kans op 
de hoofdprijs van de kidsloterij: een 
prachtige fiets!
Vervolgens is er een Skateclinic en 
prestatietocht. Met het ‘gladste asfalt 
van Rotterdam’ zullen de skaters veel 
plezier hebben in hun tocht over het 
stratenparcours.

workx stratenloop 5 km
De oudere bewoners van Noord kun-
nen ook volop meedoen in de Workx 
Stratenloop over 5 kilometer, die ook 
nog eens meetelt voor het Straten-
loopklassement. Iedereen wordt uit-
gedaagd om de 5 kilometer te volbren-
gen. Het is een gezellige loop en het 
maakt niet uit of je elke dag traint of 
nooit. Meedoen is het belangrijkste.

Rotterdams Open wieler-
kampioenschap in Noord
Als de hardlopers zijn gehuldigd, 
klinkt het startschot voor het Open 
Wielerkampioenschap van Noord. 
Hieraan kan iedereen meedoen die 
het leuk vindt om een echte wieler-
wedstrijd te rijden, maar geen offici-
ele wedstrijdlicentie heeft. De koers 
gaat over een half uur en 3 ronden. 
Wie zal als eerste Kampioen van 
Noord worden gehuldigd? Spannend 
hoor!
De tweede wielerwedstrijd is een 
koers voor Sportklasserenners. Zij rij-
den 40 km.

Nog meer activiteiten
Naast het sporten op het parcours, is 
ook van alles te beleven naast het par-
cours. Zo treedt op het podium lokaal 
talent en een bekende artiest op. He-
lemaal zeker is het nog niet, maar de 
organisatie hoopt bijvoorbeeld Oco-
bar of De Amazing Stroopwafels te 
kunnen presenteren. Het publiek kan 
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Op zaterdag 8 september gaat 
het evenement Noord sport! 
van start. 

Noord Sport! is de verzamelnaam 
voor een aantal sportieve en uitdagen-
de evenementen, waaraan binnenkort 
in de deelgemeente kan worden deel-
genomen. Onder Noord Sport! vallen:

Zwem Event 
op zaterdag 8 september in het Van 
Maanenbad (6 - 12 jaar)

voorronde damtoernooi 
op woensdag 12 september in het 
Klooster Oude Noorden (8 - 12 jaar)

sportentocht 
van maandag 17 t/m vrijdag 21 sep-
tember op sportverenigingen in heel 
de deelgemeente (6 - 12 jaar)

denksportdag 
op zaterdag 22 september in buurt-
huis Bergpolder (alle leeftijden)

Ronde van Noord 
op woensdag 26 september bij de 
Bergsingelkerk, op deze dag wordt te-
vens de prijsuitreiking van de sporten-
tocht gehouden (alle leeftijden)

Onlangs is in de deelgemeente Noord 
al huis-aan-huis de Noord Sport! krant 
bezorgd, met het volledige programma 
van activiteiten en deelnemers. Daar-
naast kan men op de website www.
rotterdam.nl/noordsport terecht voor 
alle data, sporten en inschrijfmogelijk-
heden

genieten van een hapje en drankje 
op het terras. Loop gezellig rond en 
snuffelen naar koopjes op de brade-
rie. Kids hebben het uitstekend naar 
hun zin in de diverse attracties die er 
staan, of als ze meedoen aan de water-
activiteiten.

inschrijven
Inschrijven voor de verschillende 
mee doe-activiteiten is – via de web-
site www.wprotterdam.nl – heel ge-
makkelijk:
- voor de Scootmobielrace en Dikke 

Banden Race kun je je vooraf in-

voorbeelden van Opzoomeren 
met de jeugd zijn:

• Aandacht voor ouderen en 
zieken
Jongeren schenken extra aandacht 
aan ouderen en zieken en organi-
seren knutseldagen: in onze buurt 
staan ouderen en zieken er niet al-
leen voor!

• Een schone buurt
Kinderen maken schoon en knap-
pen met volwassenen de speelplek 
op. Jong en oud zorgt samen voor 
een schone, groen, mooie en veilige 
straat

• sociale samenhang
Een talentenjacht voor de jeugd met 
zang, dans en muziek is een mooie 
manier om de sociale samenhang en 
het contact tussen culturen en gene-
raties te verbeteren.

• Jong en oud
Jongeren serveren een straatdiner 

uit. En als bewoners zorgen voor de 
zelfgemaakte gerechten, is dat een 
mooi staaltje samenwerking tussen 
jong en oud.

• sport en spel
Veilig en ongestoord spelen in de 
straat… welk kind wil dat niet? Bo-
vendien is sporten gezond en een 
goede manier om de contacten aan 
te halen.

• Halloween
Gaat u met de jeugd aandacht beste-
den aan Halloween (op of rond 31 
oktober) en zorgt deze activiteit voor 

een beter contact tussen kinderen en 
volwassenen in uw straat of buurt? 
Ook dan kunt u dit jaar een (beschei-
den) Opzoomerbijdrage krijgen. 
Gaat u een stap verder en koppelt u 
andere nuttige zaken aan Halloween 
(bijvoorbeeld een schone buurt, aan-
dacht voor ouderen & zieken, inscha-
kelen van jongeren)… dan kunt u een 
Opzoomerbijdrage krijgen tot maxi-
maal 175 euro.

• En de lampions dan? 
Die maken of versieren jong en oud 
natuurlijk zelf

schrijven via de website, klik op de 
fietsbel. Je neemt je eigen fiets mee, 
een helm wordt geregeld. Dagin-
schrijving kan ook nog, maar beter 
is vooraf in te schrijven.

- voor het skaten kun je je op de dag 
zelf aanmelden in de buurt van de 
start/finish bij de Bergsingelkerk.

- voor de Stratenloop van 5 km ken je 
je eveneens via de website inschrij-
ven, links op het paarse balkje klik-
ken. Inschrijfgeld vooraf 4 euro, op 
de dag zelf kan ook, dan kost het 5 
euro. Alle deelnemers ontvangen 
een mooie gadget!

Noord sport! van start

de Ronde van Noord, voorheen de Ronde van Bergpolder-
Liskwartier, wordt langzaam maar zeker een traditie. dit jaar 
beleeft het evenement op woensdag 26 september haar der-
de editie. iedereen kan uit de nodige activiteiten kiezen om 
mee te doen en er is nog veel meer te beleven. Op én naast 
het parcours.

Ronde van Noord 
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- ook inschrijven voor het Rotterdams 
Open Wielerkampioenschap in 
Noord kan via de website. Inschrij-
ven vooraf kost 7 euro 50, bij dagin-
schrijving is dit 10 euro. Daarmee 
is een daglicentie inclusief verzeke-
ring geregeld.

Feest
Het wordt op woensdag 26 septem-
ber één groot feest op de Bergselaan. 
Doe mee of kom kijken, zorg in ieder 
geval dat je er bij bent, want de gezel-
ligheid wil je niet missen!

Kinderen veilig buiten laten 
spelen, contact tussen jong 
en oud verbeteren, de jeugd 
die de buurt aan kant houdt 
of ouderen een leuke dag 
bezorgt… elk goed idee voor 
de jeugd komt in aanmer-
king voor een Opzoomer-
bijdrage van maximaal 175 
euro. volwassenen kunnen 
een idee insturen, maar kin-
deren of jongeren natuurlijk 
ook.

OpZOOmER mEE - dE JEugd EN 
dE OpZOOmERKANJER

Het project esthetisch Onderhoud 
geeft de gevels op de Kop van Noord 
weer een chique en authentieke 
uitstraling. Onder leiding van een 
gespecialiseerde architect krijgen ra-
men, kozijnen en deuren een Oud-
hollandse uitstraling. Kunststof ko-
zijnen worden vervangen door FSC-
gecertificeerd hardhout en trespa 
wordt vervangen door zinken delen. 
Ook worden de gevels gereinigd.

NiEuws vAN wOONstAd 
‘Het Oude Noorden 
wordt weer mooi’

De facelift bleef niet alleen beperkt 
tot de eigen woningen van Woon-
stad Rotterdam, ook particuliere ei-
genaren werden benaderd om mee 
te doen en deden dat in veel geval-
len ook. In 2013 is ook de derde fase 
afgerond en dan zijn in totaal 165 
huurwoningen en 9 bedrijfsruim-
ten van buiten opgeknapt.

in het Oude Noorden ging vorige zomer het project ‘Esthe-
tisch Onderhoud’ van start, met als doel de negentiende-
eeuwse authenticiteit van het Oude Noorden weer tot leven 
te brengen. de eerste 88 woningen en 2 bedrijfsruimten zijn 
al opgeleverd en de huurders zijn zeer enthousiast.

Aanspreken
Het spreekuur is vooral gericht op 
huurders van Havensteder. Maar 
de Verenigingen van Eigenaren van 
mensen met eigen woningen, kre-
gen ook een flyer in de bus. Wuis-
man bedacht het spreekuur. “Tijdens 
mijn ronden in de wijk spreken 
mensen mij aan op dingen als over-
last. Informatie die de politie ook 
moet weten. Daarom besloten we 
de samenwerking aan te gaan.” Het 
volgende spreekuur vindt plaats op 
31 juli 2012, Agniesestraat 126b, van 
14.30 uur tot 15.30 uur.

wordt u de Opzoomerkanjer?
U krijgt niet alleen een Opzoomer-
bijdrage voor uw idee, u wordt mis-
schien ook een Opzoomerkanjer. Dan 
ontvangt u bovenop de Opzoomer-
bijdrage een extra prijs. Een mooi, 
een klein, een moedig, een origineel 
of juist een ontroerend idee voor de 
jeugd kan u de nominatie voor zo’n 
Opzoomerkanjer opleveren.

Albert Heijn
In iedere deelgemeente worden van 
maandag 8 t/m zaterdag 27 oktober 

in de winkels van Albert Heijn de 
ideeën van drie genomineerden uit 
die deelgemeente gepresenteerd. 
Het winkelend publiek mag stem-
men en beslist wie de Opzoomer-
kanjer wordt.

spelregels
- Opzoomerbijdrage maximaal 
 175 euro
- Catering maximaal 75 euro van de 

Opzoomerbijdrage
- Altijd een eigen bijdrage van bewo-

ners (in geld of in natura)
- Werkt u samen met andere straten? 

Bel met telefoonnummer (010) 213 
10 55 voor een bijdrage op maat

- Bel telefoonnummer (010) 213 10 55 
als een uitzondering op de spelre-
gels nodig is.

wat moet u nu doen?
Vul het aanmeldformulier (kijk 
hiervoor op de website van Opzoo-
mer Mee, klik op uw deelgemeente, 
print het aanmeldformulier uit, vul 
deze in en stuur het formulier in 
een enveloppe naar Opzoomer Mee, 
Antwoordnummer 3122, 3000 WB 
Rotterdam (postzegel niet nodig). U 
kunt tot december ideeën insturen 
en een Opzoomerbijdrage krijgen.
Wilt u ook Opzoomerkanjer worden, 
zorg dan dat uw aanvraag uiterlijk 24 
september 2012 binnen is.

samen tegen overlast
De politie, Havensteder, andere 
corporaties en de deelgemeente 
werken op verschillende manieren 
samen om woonoverlast tegen te 
gaan. Op regelmatige basis vindt 
er overleg plaats tussen deze par-
tijen. Daardoor zijn deelgemeente 
en de partners in staat problemen 
in de wijken te monitoren, knel-
punten te signaleren, te analyseren 
en snel te reageren op actuele ont-
wikkelingen. En die om te zetten 
in doelgerichte acties in de wijken 
en buurten. Vaak helpen goede 
gesprekken, buurtbemiddeling of 
handhaving.
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Koninklijke Rotterdamse 
post Harmonie
Op zaterdag 23 juni vond in de koepel 
van het Pijnackerplein het gratis Zo-
merconcert van de Koninklijke Rotter-
damse Post Harmonie (KRPH) plaats. 
Er stonden 40 man/vrouw klaar om 
het publiek te trakteren op een prach-
tig optreden.
Onder een gezellige Rotterdamse zon 
bleek het thema van het optreden 
‘KRPH goes Pop’. Onder leiding van 
dirigent Ton van Grevenbroek werden 
de aanwezigen meegenomen op een 
muzikale reis langs Charles Chaplin, 
een Tribute to Michael Jackson, de 
filmmuziek van Zorro, een John Barry-
selectie, Music was my first love en the 
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.
Het bleek een heel mooi concert en er 
werd erg goed strak en harmonieus 
gespeeld. Het optreden duurde een dik 
uur en het publiek reageerde dan ook 
enthousiast en klapte uitbundig.

pijnackerplein Bluegrass 
Festival
Een week later op 30 juni was het tijd 
voor het Pijnackerplein Bluegrass Fes-
tival, het beleefde dit keer zijn 2e editie. 
Wat in 2009 al groots was en een suc-
ces, werd dit jaar nog groter van opzet! 
Een langer programma, groter terrein, 
meer voorzieningen en meer terrasjes 
bleken dit jaar de sleutel tot een nog 
succesvoller festival. Het bezoekers-
aantal was eveneens weer groter en de 
reacties waren nog weer leuker.
Iedereen heeft genoten van de vele 
kraampjes, de workshops, de leuke 
aankleding en de goede muziek. Naast 
een paar bekende bands van 2009, 
zoals Halfway Station, The Blue Grass 
Boegieman en The Fournicators, 
speelden dit jaar ook een paar nieuwe 
acts, waaronder Lucky Tubb and the 
Modern Day, Troubadours, Morgan 
O’Kane and Tio Gringo. Het varieerde 
van donkere blues tot opzwepende, 

vrolijke rock & roll. Het was echt ge-
nieten.
Er begon ‘s avonds een kort licht buitje 
te vallen, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Het enthousiasme van de 
bezoekers leed er totaal niet onder en 
het bleef tot laat op de avond onrustig 
maar gezellig. Een pluim trouwens 
voor de vrijwilligers van Wilskracht, 
want ze deden weer prima werk.

Ricciotti straatorkest
Na een wat rustige juli maand, stond 
voor zondag 12 augustus weer een 
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Op woensdag 12 september 
wordt voor alweer de tweede 
keer op het Ammersooiseplein 
de Bruisende woensdag geor-
ganiseerd. De eerste Bruisende 
Woensdag van 30 mei was een groot 
succes. Er waren op het plein veel 
workshops en acts te zien. Van een 
grote Modeshow tot voorlichting en 
informatie over sport en voeding.
Voor jong en oud was er wat te bele-
ven. Breakdance, een visagie/make-
up workshop voor meiden en info 
over gezonde voeding voor ouders 
en kinderen zijn daar voorbeelden 
daarvan. De eerstvolgende Bruisende 
Woensdag op woensdag 12 september 
wordt opnieuw fantastisch, we zien 
toch ook op het Ammersooiseplein?!

Bruisende 
Woensdag 
groot succes

ieder jaar vindt de nationale 
buitenspeeldag plaats, dit jaar 
was dat op woensdag 13 juni. 
de Opbouwwerkorganisatie 
sONOR, de stichting Noord plus 
en welzijn Noord (buurthui-
zen Basta en mozaïek) hebben 
voor de derde keer de handen 
ineen geslagen om in de Ag-
niesebuurt deze buitenspeel-
dag te organiseren.

verrijking voor de buurt
Naast de vrijwilligers vanuit de wijk 
en Wilkracht Werkt heeft ook basis-
school het Spoor tijdens de dag mee-
geholpen.
Het deel van de Agniesestraat tus-
sen de Herlaerstraat en de Teilinger-
straat was afgesloten, zodat kinderen 
daar veilig op straat konden spelen. 
Het thema was: ‘De Agniesebuurt is 
werelds!’. Want: in de Agniesebuurt 
leven er vele verschillende soorten 
culturen samen en dat is een verrij-
king voor de buurt. Na de feestelijke 
opening door deelgemeentevoorzitter 
Harlow Brammerloo, werden er geza-
menlijk ballonnen opgelaten.

Bloeiende betrokkenheid
Er waren voor kinderen diverse edu-
catieve en recreatieve activiteiten te 

doen: workshop omgangsvormen op 
straat, workshop flyers maken, canvas 
doeken beschilderen, schminken en 
henna versiering, luchtkussen en bal-
lenbak, happy face activiteit (gezonde 
snack maken) en nog veel meer! De 
ouders en andere buurtbewoners 
konden terecht op het speciaal voor 
hen ingerichte Opzoomer terras.
Daarnaast werd de hele middag de 
muziek verzorgd door DJ Hayat, die 

voor een extra feestelijke sfeer van het 
geheel zorgde. Al om al was de zon-
nige straatspeeldag dit jaar weer een 
succes met een goede sfeer, mooie op-
komst en een groeiende en bloeiende 
betrokkenheid vanuit de buurt.

De door de kinderen gemaakte schil-
derijen met het thema “Agniesebuurt 
is werelds!” zijn tijdens de Kinderuit-
markt tentoongesteld!

F. Baak

Buitenspeeldag 
Agniesebuurt zonnig

groentetuin op het dak
Met zinnenprikkelende wandel- en 
fietsroutes verleidt het in 2008 ge-
starte Parfum de BoemBoem bewo-
ners en bezoekers van Rotterdam om 
de veranderingen mee te beleven.
Zo was er op zaterdag 25 augustus 
een in samenwerking met de Vrien-
den van de Hofpleinlijn georganiseer-
de ontdekkingstocht door Rotterdam 
Noord. Het werd een wandeling vol 
bijzondere architectuur, onontdekte 
plekken en persoonlijke verhalen. 
Een vijftigtal bewoners deden aan 
deze wandeling mee, waarbij er in 
drie groepen werd gelopen.
Gestart werd bij de dependance 
Schieblock, waar Wendelien Lans van 
de Vrienden van de Hofpleinlijn de 
boeiende geschiedenis van het lang-
ste bouwwerk van Nederland vertelde. 
Ook werd een bezoek gebracht aan de 
opvallende groentetuin op het dak 
van het Schieblock.

verscholen verrassing
Via de opvallende spiksplinternieuwe 
Luchtsingel bereikten de wandelaars 
over de verdiepte Schiekade heen 
vervolgens het Hofplein en de Mini 
Mall. Daar werden diverse bedrijfjes 
onder de Hofbogen werden bezocht: 
een meubelmaker, een drukkerij, een 
architectenbureau. Bij de meubelma-
ker werden de gasten verrast door een 
harpiste. Het architectenbureau Jager 
en Jansen presenteerde een ontwerp 
van het nieuwe Bergwegstation, ge-
transformeerd in een theater en een 
Grand Café annex brouwerij.
De wandeling duurde wel twee uur, 
waarbij ook het befaamde Hofje Lief-
desgesticht werd bezocht, voorwaar 
een verscholen verrassing.

Spannende wandeling

Een bruisend Ammersooiseplein

muZiKALE ZOmER Op HEt piJNAcKERpLEiN
veelbelovend optreden van Het Ric-
ciotti Straatorkest geprogrammeerd. 
Na eerdere succesvolle optredens de 
afgelopen jaren zou dit 45 koppig vro-
lijke, maar zeer professioneel ensem-
ble dit maal namelijk een concert ge-
ven met Turkse invloeden en een Turk-
se gast artiest. Wat een leuk thema zou 
zijn, omdat er veel Turkse mensen hier 
in de wijk wonen. Om die te bereiken 
waren de posters tweetalig gedrukt.
Het optreden van Ricciotti Straatorkest 
begon met een mars, die nogal letter-
lijk werd genomen: ze liepen weg rich-
ting Branco plein!! Gelukkig voor het 
publiek kwamen ze weer terug en er 
volgde een Ricciotti-waardig concert. 

Het was gevarieerd, erg mooi uitge-
voerd, wisselend van tempo en soms 
ook a capella. Ze hadden vanwege 
het thema, naast Turks georiënteerde 
nummers, ook twee Turkse orkestmu-
zikanten in de gelederen opgenomen. 
De Turkse gastartieste KamsuDön-
metz zong echt erg mooi en gevoelig. 
Leuk voor de organisatie was dat de 
Turkse toeschouwers het eveneens erg 
leuk vonden en dat ook volop lieten 
blijken. Alleen al in dat opzicht was 
het optreden (wederom) een succes. 
volgend jaar weer?

Patrick Zwiers

‘Hooglandje’ 
geopend
Op zaterdag 1 september is in 
de Hooglandstraat het ‘Hoog-
landje’ officieel van start ge-
gaan. ‘s Middags was er zelfs een 
feestelijke opening door Nils Bernd-
sen, de portefeuillehouder van deel-
gemeente Noord. De buurt gaat als 
Opzoomer-activiteit verder aan dit 
gloednieuwe mini-park klussen. Er 
wordt nog een plantenbak en een pick-
nick-lounge-meubel gemaakt.
In een buurtinitiatief van straatbe-
woners is enige tijd geleden voor het 
‘Hooglandje’ een inrichtingsplan ge-
maakt. Het vanwege bodemvervuiling 
afgeschermde braakliggende terrein 
en het enigszins vervallen pleintje is 
vervolgens opnieuw ingericht.
Het parkje wordt een verblijfsplek voor 
de bewoners met een groene speel-
voorziening, een kweekplaats met 
plantenbakken voor eigen groenten 
en kruiden van omwonenden en een 
fietsenstalling met een groendak. Een 
deel blijft wildernis achter het hek.
Het geheel is uitgevoerd naar een 
ontwerp van de architecten Guyonne 
van der Velden en Raymond van den 
Broek.
----------------------------------------------------------

Het wordt spannend op de Bu-
rendag van de top van Noord, 
zaterdag 22 september vanaf 
14.00 uur op het Heer vranke-
plein tegenover de dagopvang 
van speijk. Even een tipje van de 
sluier oplichten: er is beachvolleybal, 
verspringen en jeu de boules, picknick 
op kleedjes, een heuse ijs-, cocktail- en 
koffietent en schminken.

Basisschool De Fontein en Van Spe-
ijk presenteren hun lang verwachte 
fameuze kookboek ‘De Smaakmakers 
van Noord’. De Van Speijk-band speelt 
en er komt een demonstratie van het 
nieuwe Muziekcentrum MC Noord uit 
wijkgebouw Het Klooster.
Kortom, voor elk wat wils en reuze 
spannend! Gelijk in je agenda zetten 
en de hele middag komen!!

Een spannend voetbaltoer-
nooi en tal van kinderacti-
viteiten, het was in de zo-
mervakantie tussen de Bleis-
wijkstraat en de Bergstraat 
op het Bleiswijkplein oerge-
zellig. De kids bakten een patatje 
gezond met kaas en komkommer, 
met playmais maakten ze aller-
lei dieren en met bamboestokken 
werden spannende constructies ge-
bouwd. Twee dappere grietjes pak-

ten uit met een rommelkraam. De 
schminktafel was een doorslaand 
succes. Er is leven op het Bleiswijk-
plein!!
----------------------------------------------------------

Veel plezier op en voor het podium. 
Foto: Johannes Odé

Burendag Top van Noord 
reuze spannend

Bleiswijkplein oergezellig

Rotterdam verandert snel en ingrijpend. Bouwputten, hijskranen 
en sloopkogels scheppen chaos in het straatbeeld en kondigen 
een nieuw begin aan.

Het komend schooljaar viert de aan 
de Noordsingel gelegen Horeca Vak-
school Rotterdam haar eerste lustrum, 
dan bestaat de school vijf jaar! Als 
thema voor deze lustrumviering is 
gekozen voor ‘De Spaanse Keuken en 
Bakkerij’. Dit thema zal de rest van het 
schooljaar in het hele feest- en lespro-
gramma terugkomen. Ter gelegenheid 
van dit lustrum heeft de school de door 

leerlingen gemaakte ‘SocialSofa’ of-
ficieel aan de deelgemeente Noord 
aangeboden. Deze bank is aan de 
Noordsingel buiten op het grindpad 
voor de school te bewonderen. Het 
is dé plek voor gezellig samenzijn 
én om te genieten van het verorbe-
ren van de door de leerlingen ge-
maakte heerlijke producten.

Horeca Vakschool viert lustrum 
met en op de ‘SocialSofa’ 

Agniesebuurt verrast. 
Foto: Johannes Odé

Agniesebuurt

Foto: Vincent Hammel
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Voor elke hoofdfilm wordt een korte 
film vertoond van een jonge Rot-
terdamse filmmaker, met een intro-
ductie door de maker zelf. Alle films 
worden (waar verkrijgbaar) in full-
HD-kwaliteit vertoond.

Entree € 3,-- per voorstelling. Zaal/
bar open om 19:00 uur, start filma-
vond om 19:30 uur.
Het Klooster is geopend tot 23.30 
uur, zodat er na afloop van de film 
in de foyer nog wat gedronken kan 
worden. Bier & wijn kosten € 1,50.

  pROgRAmmERiNg 
  iN sEptEmBER

woensdag 5 september
“War Horse” (regie: Steven Spiel-
berg, 2011, drama/oorlog)
‘War Horse’ volgt een jongeman 
genaamd Albert (Jeremy Irvine) en 
zijn paard Joey. Hun band wordt 
verbroken wanneer Joey verkocht 
wordt aan het leger en meegeno-

meedoen en ertoe doen is be-
langrijk. de meeste mensen 
vinden het fijn om ergens wel-
kom te zijn of om contact met 
anderen te hebben. Je thuis 
voelen in je eigen buurt geeft 
een veilig en goed gevoel.
maar dat gaat niet altijd van-
zelf!

Sommige mensen hebben weinig 
contacten en voelen zich eenzaam. 
Een steuntje in de rug kan wonde-
ren verrichten. Dat kan op veel ma-
nieren, bijvoorbeeld door een uitno-
diging, of gewoon door iemand die 
langskomt en even aandacht voor 
je heeft. Iemand die luistert naar 
wat je bezig houdt of die je helpt 
met een klus of met boodschappen 
doen. Of door te weten waar je wel-
kom bent voor een kop koffie, om 
samen te eten of iets leuks te doen.

Voor de wijken Feijenoord, Rotter-
dam-Noord en Centrum kan voor 
deze doelen een Burgerkrachtteam 
worden ingezet. Dit team bestaat uit 
medewerkers van de organisaties 
Wilskracht Werkt, Stichting Huma-
nitas, opbouwwerkorganisatie So-
nor en Pameijer. Zij gaan de wijken 

Elke woensdagavond draait er in de kapelzaal van het 
Klooster Oude Noorden aan de Ruivenstraat 81 een 
mooie speelfilm, met een gevarieerd aanbod voor een 
breed publiek uit Noord en de rest van Rotterdam.

programma 
cineNoord

men wordt voor het gebruik in de 
Eerste Wereldoorlog. Ondanks dat 
Albert nog te jong is om zich in te 
schrijven voor het leger, besluit hij 
toch naar Frankrijk te gaan om zijn 
vriend te redden.
Met: Jeremy Irvine, Emily Watson; 
12 jaar e.o.

woensdag 12 september
“Carnage” (regie: Roman Polanski, 
2011, comedy/drama)
Twee jongens van 11 jaar krijgen ru-
zie. Hun ouders komen bij elkaar 
om de zaak bij te leggen. Maar hoe 
beschaafd zijn zij eigenlijk zelf? De 
schone schijn aan de oppervlakte 
vervliegt al snel. Verhitte discussies, 
prijsgegeven geheimen, ongepast 
gedrag en hilarische voorvallen zijn 
het gevolg. Wie steunt wie? En wat 
is er nu eigenlijk gebeurd met de 
hamster?
Met: Jodie Foster, Kate Winslet, 
Cristoph Waltz; 12 jaar e.o.

in om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken en met elkaar in contact te 
brengen. Mensen die eigenlijk best 
wat willen, maar die nét dat steuntje 
in de rug nodig hebben om mee te 
kunnen doen. Zij vragen wat u wilt 
of nodig hebt, of zou willen doen. 
Het liefst dichtbij, in de eigen buurt 
of wijk.

De mensen van het Burgerkracht-
team kennen uw deelgemeente en 
wijk goed. Zij weten wat er speelt, 
wat er gebeurt en waar activiteiten 
worden georganiseerd. Zij kennen 
ook de vrijwilligers, of weten die te 
vinden. Ze bieden graag ondersteu-
ning aan iedereen die hulp nodig 
heeft of meer contacten wil. Zij dra-
gen graag bij aan goede verbindin-
gen. Gewoon, dichtbij. Tussen men-
sen in de eigen buurt of wijk.
Wilt u een gesprek? Hebt u vragen 
of ideeën? Denkt u dat het Kracht 
Burger Team iets voor u kan beteke-
nen? Schroom niet en neem contact 
met hen op! U kunt hen op werk-
dagen bellen, tussen 9.30 en 12.00 
uur, op telefoonnummer 06 – 2280 
2195. Zij nemen dan snel contact 
met u op.

woensdag 19 september
“Shame” (regie: Steve McQueen, 
2011, drama)
Brandon (Michael Fassbender) is 
een dertiger in New York die moeite 
heeft om zijn seksleven onder con-

trole te houden. Wanneer zijn ei-
genzinnige, jongere zusje bij hem 
in zijn appartement komt wonen, 
loopt Brandons leven uit de hand. 
SHAME is eenovertuigende be-
schouwing van de manier waarop 

behoeftes ontstaan, hoe we ons le-
ven leiden en hoe ervaringen ons 
vormen.
Met: Michael Fassbender, Carey 
Mulligan, James Badge Dale; 16 jaar 
e.o.

woensdag 26 september
“2 Days in Paris” (regie: Juli Delpy, 
2006, comedy/romance)
De Franse fotografe Marion en de 
Amerikaanse interieurdesigner Jack 
wonen in New York en besluiten om 
hun relatie nieuw leven in te bla-
zen door op vakantie te gaan naar 
Europa. De trip naar Venetië pakte 
niet zo goed uit, dus nu is alle hoop 
gevestigd op Parijs. Maar door Mari-
ons ouders (die geen woord Engels 
verstaan) en Jacks obsessie elk be-
roemd Parijse grafsteen te fotogra-
feren lijkt het ook hier in de soep te 
lopen.
Met: Julie Delpy, Adam Goldberg, 
Daniel Bruhl; 12 jaar e.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Voor meer informatie, recensies e.d. 
over de voorstellingen in september 
kan men terecht op de website van 
de Kloosterbioscoop.
Word vriend op Facebook om op de 
hoogte te blijven van de nieuwe pro-
grammering en ontwikkelingen.

Reserveren
Reserveer een kaartje door een mail 
te sturen naar cinenoord@gmail.
com o.v.v. de film en bijbehorende 
datum.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

meedoen en ertoe 
doen is belangrijk!
Kracht Burger Team

AntilliAAns 
cArnAvAl 
en meer
Op woensdag 12 september zindert in de Agniesebuurt 
het Ammersooiseplein, met van 13.00 tot 16.00 uur 
workshops, modedefilé’s, kokkerellen, rap, henna 
en bouwen met riet.
Op zaterdag 15 september trekt vanaf 14.00 uur het 
Antilliaans carnaval door de Zwart Janstraat, met tien 
fleurige groepen, een DJ en brassband met trompetten. 
Grote promotor en organisator van het geheel is mevrouw 
Emelina uit de Erasmusstraat.

Op zondag 16 september bestaat Speeltuin het Noorden 
vijfenzeventig jaar. Dit wordt uitbundig gevierd met een 
kinderpodium en diverse shows in een reuze circus-
tent.

vervolg van pagina 1

Op het braakliggende terrein bij het Zwaanshals is op 
woensdag 19 september van 13.00 tot 15.00 de voet-
baljeugd weer van harte welkom. Bewegen en techniek zijn 
deze keer het motto.

Jongeren-
podium
Op donderdag 20 september is er op het (inmiddels 
bekende) ponton op de Rotte bij de Noorderbrug weer het 
jaarlijkse Jongerenpodium. Er komen populaire jongeren-
zangers uit de buurt aan bod, waaronder diverse rappers, 
Jeffrey en zijn Dance Hall en Rowina uit de Agniesebuurt. 
Daarnaast zijn er diverse dansgroepen: van breakdance tot 
traditionele Turkse dans, van Surinaamse streetdance tot fla-
menco. De Popunie van Zadkine verrast met Graag Gedaan. 
Kortom, wees er van 19.00 tot 22.00 uur bij!
Het Lumumba Festival uit het naburige Crooswijk vaardigt 
twee Congolese groepen af. De muziek uit Congo behoort 
met zijn melodieuze beat tot de mooiste van de wereld. 
Enthousiast promotor is buurtbewoner Jacques Fumuyala 
Akahwakou.

ZomermuZiek, 
tAngo en JAZZ
Op vrijdagavond 21 september komt op het Rotte-podi-
um de klapper van het jaar: het (wereldberoemde) Zomer-
muziek op de Rotte. Het was door onverwachte omstan-
digheden eerder uitgesteld, maar nu komt het er toch in 
volle glorie alsnog van. van 19.30 tot 23.00 uur zijn er 
optredens van het bekende Rotterdamse Symfonia, talent uit 

de plaatselijke gitaarschool en een heuse operazangeres op 
stelten, begeleid door een toppianist.
De volgende dag op zaterdag 22 september vindt van 
14.00 tot 16.00 uur bij het podium aan de Rotte een tan-
gomiddag plaats. Voor de liefhebbers is het genieten van 
een passievolle en temperamentvolle dans, waarbij de benen 
zwoel van de vloer gaan.
Aansluitend is er vanaf 19.30 uur swingende Jazz op de 
Rotte.

BurendAg 
top vAn noord
Op zaterdag 22 september vindt op het Richard Krajicek-
veld weer de traditionele, bekende en sfeervolle Burendag 
top van Noord plaats. Hierbij werken zowel bewoners als 
ook Van Speijk werken nauw samen bij het organiseren van 
een al bij voorbaat groots en geslaagd feest.
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Deelraadsvoorzitter Harlow Bram-
merloo opende met de constatering 
dat Surinamers een belangrijke plek 
in de Nederlandse samenleving 
hebben. Ze zijn niet meer weg te 
denken uit beleidsfuncties, zorg en 
handel. Daarnaast investeren ze ook 
in het land van herkomst.
Het plein kwam tot leven met vrolij-
ke dansgroepen en infokraampjes. 

Er waren lekkernijen en er werden 
door enthousiaste dames heerlijke 
maaltijden bereid. Een spetterende 
band wist iedereen op de vloer te 
krijgen. Verassing waren ook de 
breakdansers van de Groove Kids.
Petje af voor de organisatoren die er 
iets moois van maakten.

Keti Koti ontroerend

Keti Koti, het surinaamse feest 
waarbij op 1 juli de afschaffing 
van de slavernij wordt gevierd, 
bracht in Rotterdam Noord 
sfeer op het pijnackerplein. 
Niettegenstaande de regen 
werd het toch een ontroerend 
feest.

gedurende het hele jaar worden er op de diverse pleinen in de Agniesebuurt en het 
Oude Noorden zo’n 40 evenementen georganiseerd. daarbij staat vooral het kinder-
talent centraal: rappers, dichters, acrobaten, muzikanten, hip hoppers, breakdancers, 
circusartiesten, schakers, schilders etc. etc.. veel van deze evenementen zijn als een 
open podium voor de kids. Onderstaand een overzicht van de pleinactiviteiten in 
september (wijzigingen voorbehouden).

Op welk plein 
mOet ik in september zijn?

Foto: Johannes Odé

Foto’s: Johannes Odé



Opgericht in 1937, wordt de speel-
tuin die dag 75 jaar oud jong. Voor 
een bruisend kind een heel respec-
tabele leeftijd!! Veel kinderen uit het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt 
zijn in de speeltuin opgegroeid en er 
kind aan huis.

Op de feestdag is er voor de kinde-
ren in, rond en op de speeltuin veel 
te beleven. Zo is er naast het grote 
kinderfeest, ook Wally’s pretparade, 
een springkussen, een rodeo en een 
kiepauto. Ook kan je buttons maken 
en er is er nog veel meer te doen en 
mee te maken. Leuk toch!!
De toegang is gratis, de aanvang is 
om 12.00 uur. Jou zien we toch ook?!

Speeltuin Het Noorden is gelegen 
aan de Noorderkanaalweg 6 (nabij 
Station Noord, bij Patatpaviljoen 
de hof af), telefoonnummer (010) 
465 01 45. De openingstijden zijn 
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cOLOFON 
Noorderzon is een uitgave van Sonor Steunpunt 
Opbouwwerk Oude Noorden/Agniesebuurt, 
welke 10x per jaar gratis huis aan huis wordt 
verspreid. Oplage 12.000 stuks. 
Kopij inleveren uiterlijk  17 september 2012
Verschijnings-datum volgend nummer rond 
6 oktober 2012

REdActiEAdREs
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. 010 - 443 06 06 / 06 - 4572 4536
Email: hanoorderzon0@gmail.com
(let op: ‘0’ = een nul, géén ‘o’)

REdActiE
Hans Arts, Monique van Groningen, 
Ed de Meijer en Johannes Odé

mEdEwERKERs AAN dit NummER
Miranda de Bruijn, Raymond van den Broek, 
Menno Bruins, Loes van Delft, Sabine van Dijk, 
Bas de Leijer, Hans de Haan, Abderrahim 
Haddou, Vincent Hammel, Sanne Hartboom, 
Judith van der Heijden, Mimoun Hmoumou, 
Ad Kodde, Laura Otte, Frank Oudenes, Paul 
Raterman, Marcel Speet, Lydia Straver, Marianne 
Verboom, Debby Vermeulen, Wouter van 
Welzen, Wijktijgerpersbureau Erasmusbuurt-
Agniesebuurt/Hoedje van Papier en Patrick 
Zwiers.

OpmAAK: Bureau404 

Buurthuis Basta  
Schoterbosstraat 17  
3032 CN Rotterdam  
Tel. (010) 467 86 52  
  
Buurthuis mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34

stichting Kinderparadijs 
meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• KinderKunstClub
  Insulindestraat 248
  (do. 15.30-17.00 uur)

wijkgebouw Klooster 
Oude Noorden  
Ruivenstraat 81  
3036 DD Rotterdam
kloosteron@senr.rotterdam.nl
contactpersoon/bedrijfsleider: 
Hans de Haan

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

sONOR steunpunt Opbouwwerk 
Oude Noorden - Agniesebuurt 
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam  
Tel. (010) 443 06 00

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

Maatschappelijk Werk Noord
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

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

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

stichting Havensteder 
(voorheen Com.Wonen) 
Heer Bokelweg 121  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010) 890 25 25  
 
stichting Havensteder
(voorheen woningstichting PWS)
Schiekade 730
3032 AL Rotterdam
Tel. (010) 750 69 00

woonstad Rotterdam
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
Tel. (010) 440 88 00

Buurtbemiddeling Noord
Agniesestraat 125
3032 TH Rotterdam
Tel. (010) 265 62 48

deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 99 99

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

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

pedagoog Opvoedwinkel 
twinkeltje Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Openingstijden:
di. 11.00-12.30 en 13.00-16.30
wo. 08.30-12.30 en 13.00-16.30
do. 08.30-14.30
Pedagogisch spreekuur:
di. 13.30-15.30 (inloop)
wo. 08.30-10.30 (inloop) en 
10.30-12.30 (op afspraak)

BAsisscHOLEN
OBs de Klimop  
Rembrandtstraat 27  
3035 LL Rotterdam  
Tel. (010) 466 68 95  

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

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

combinatie ‘70
Louwerslootstraat 135
3036 PV Rotterdam
Tel. (010) 466 35 37

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

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

vOORtgEZEt ONdERwiJs
grafisch Lyceum Rotterdam 
Heer Bokelweg 255  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010)  880 25 00  

Lodewijk Rogier college
• vestiging Zomerhof
  Noordsingel 72
  3032 BG Rotterdam
  Tel. (010) 465 50 55
• Vestiging Hildegardis
  Walenburgerweg 35
  3039 AC Rotterdam
  Tel. (010) 465 74 38

Accent praktijkonderwijs 
centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36

sociaal medisch Kinderdag-
verblijf dikkertje dap Noord
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
Tel. (010) 411 50 43

van maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur en in het week-
end op zaterdag en zondag van 11.00 
tot en met 17.00 uur.

Fontein spetters  
zomerschool 
een groot succes

Ook de hardwerkende Wijktijgers 
hebben recht op vakantie. De start 
van de zomervakantie betekende 
echter ook de start van het Vakan-
tiepaleis! In en om de Snelleman 
sporthal was het maandag 9 tot en 
met vrijdag 13 juli één groot kin-
derfeest. De Wijktijgers gingen 
er voor hun laatste klus van dit 
schoolseizoen naar toe en waren 
er bij!
In de zaal waar geknutseld, ge-
schilderd en getrommeld werd, 
stonden ook de tafels die de redac-
tie van het Wijktijgerpersbureau 
vormden. Elk kind dat het leuk 
vond om te interviewen en foto’s 
te maken, mocht aansluiten. Er 
werd geoefend met de fotocamera 
en kinderen leerden hoe je vragen 
goede vragen kunt stellen. Daarna 
gingen ze met hun pen en notitie-
blok aan de slag. Dit is een greep 
uit de vele resultaten:
• • •

de eerste twee wijktijgers he-
ten illiass en Rachida. Zij inter-
viewen guillaume Bosvelt (60 
jaar), hij organiseert het va-
kantiepaleis al héél lang!

Hoe lang organiseert u het 
vakantiepaleis al?
Het Vakantiepaleis bestaat dit jaar 
27 jaar, best lang dus. Ik heb al 17 
jaar de leiding over de organisatie 
van het Paleis.

wat is er in al die jaren veranderd?
Eigenlijk vallen de veranderingen 
wel mee. We hebben een vaste ba-

sis van activiteiten, maar proberen 
wel elk jaar aan te sluiten bij de 
actualiteit. Het ene jaar is skaten 
een trend onder de kinderen, het 
andere jaar wat anders. Elk jaar 
kijken we waar kinderen mee be-
zig zijn en zoeken we activiteiten 
die daarbij passen. Dit jaar hebben 
we bijvoorbeeld lasergamen erbij.

waarom is het vakantiepaleis 
er eigenlijk?
Het Vakantiepaleis is er om elk 
kind een leuke vakantie te bezor-
gen. Niet iedereen gaat op vakan-
tie of kan op vakantie, hier kunnen 
kinderen een leuke tijd beleven, 
zonder écht op vakantie te gaan.
• • •

Juf Jerney ondervraagd
Nisrine en Sanae zijn goede vrien-
dinnen en héél nieuwsgierig. Het 
leuke van journalistiek vinden ze 
dan ook dat ze allemaal vragen 
mogen stellen. Deze meiden inter-
viewen juf Jerney.

wanneer ben je geboren?
7 april 1980.

wat voor werk doe je?
Ik werk in het Kinderparadijs.

wat is dat?
Het is een plek in de wijk met een 
speeltuin en een groot gebouw 
waarin activiteiten worden gedaan 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

wat doe je hier in het 
vakantiepaleis?
Samen met de kinderen hier schil-
der ik fantasiedieren. Dieren die 
kunnen zwemmen en vliegen. Er 

De kinderen en ouders werden 
bij binnenkomst door journalis-
ten en fotografen ondervraagd. 
Ook waren er enkele bijzondere 
bezoekers, waaronder een tennis-
speelster, een dame uit China, een 
held en een piraat. Kinderen en 
ouders werden direct nieuwsgierig 
naar het nieuwe thema ‘Wie ben 
jij?’ De komende periode werken 
alle kinderen met dit thema. Het 
Plein is dé ontwikkelingsgerichte 
basisschool van het Oude Noor-
den, waar kinderen binnen bete-
kenisvolle thema’s werken aan de 
leerdoelen van het basisonderwijs.
Nieuwsgierig geworden? Basis-
school Het Plein houdt van maan-
dag 10 t/m vrijdag 21 september 
OPEN HUIS!

OpEN Huis 
basisschool Het plein 

kunnen tien kinderen winnen en 
de schilderijen van de winnaars 
komen in portieken te hangen in 
de Rembrandtstraat.

vind je dat leuk?
Ja. Werken met kinderen is erg 
leuk, ze brengen me veel vreugde.
• • •

in gesprek met de kookjuf
Najoua, Chaima en Boutaina vin-
den het leuk om door interviews 
mensen beter te leren kennen. Ze 
interviewen de juf die op het Va-
kantiepaleis kookt met de kinde-
ren: Emel!

Hoe oud bent u?
25 jaar.

wat is precies uw baan?
Ik organiseer activiteiten voor kin-
deren en jongeren bij Stichting 
Welzijn Noord.

wat doet u in uw vrije tijd?
Mijn kindje verzorgen, die is zes 
maanden oud en ze heet Nor.

In Memoriam 
maria Rombouts

moeibare leerkracht die heilig 
geloofde in de driehoek school, 
buurt en ouders!

De leerkrachten en de kinderen 
zullen haar warme hart missen.
Voor de wijk blijft ze een inspi-
ratiebron.

tijdens de vakantie over-
leed maria Rombouts, 
adjunct-directeur van de 
Hildegardisschool. Maria lag 
aan de basis van de Kloosteral-
liantie en heeft zich met hart en 
ziel ingezet voor de toekomst 
van de kinderen in de Johan 
Ida-buurt.
Als geen ander was zij ervan 
overtuigd dat zij het als school 
niet alleen zouden redden en 
de buurt en collega-organisaties 
daarbij nodig hadden. Ze was 
al een tijd ziek. Toch was zij 
tot het laatste moment aanwe-
zig bij grote activiteiten, zoals 
bij de opening van het Johan 
Idaplein.
Maria geldt als het voorbeeld 
van de enthousiaste en onver-

Wijktijgers is een project van de Stichting Hoedje van Papier, in samen-
werking met het Kinderparadijs Meidoorn. Kijk voor meer informatie op 
de website www.stichtinghoedjevanpapier.nl.

bezoeken het vakantiepaleis

Wijktijgers

staartdelingen
Er is gewerkt vanuit het thema ‘Mijn 
stad’ en daar hoort natuurlijk ook 
een excursie bij! Na een heerlijk 
vaartochtje met de Spido zijn er be-
zoeken gebracht aan museumschip 
De Buffel en het Maritiem museum.
Op school zijn de leerlingen hiermee 
aan het werk gegaan. Naast opdrach-
ten rondom woordenschat, begrij-
pend lezen en rekenen zijn er ook 
promotieposters en een leuke krant 
gemaakt. Verder was er op de kook-
club veel plezier (en rekenopdrach-
ten …!).
Daarnaast mochten de kinderen aan-
geven wat zij zelf als doel hadden om 
te leren in deze weken. Dat varieerde 

van sneller lezen tot het sneller kun-
nen maken van staartdelingen.

Bijzondere ervaring
Terugkijkend op de zomerschool 
spreken de betrokken leerkrachten 
van een groot succes. De betrok-
kenheid en gemotiveerdheid van de 
leerlingen was groot. Door de zomer-
school zit het ritme voor het school-
leven er al weer goed in.
Een heerlijke rust in een bijna lege 
school, veel tijd voor (vaak hele leu-
ke) opdrachten en veel hulp van de 
juffen……. Zo zou het altijd moeten 
kunnen! Het was een bijzondere er-
varing voor leerlingen en leerkrach-
ten!

Als start van het nieuwe schooljaar lag bij basisschool Het plein de rode loper uit. 

wat vindt u van het vakantiepa-
leis?
Ik vind het heel geslaagd: er zijn 
veel activiteiten voor grote en klei-
ne kinderen. Je kunt lasergamen, 
op een springkussen, buiten kun 
je klimmen en nog veel meer. Ik 
wil ook wel meedoen! Maar ik mag 
niet, ik ben geen kind.

wat vindt u van de les die u hier 
geeft, met het koken?
Dat vind ik leuk: ik hou zelf heel 
erg van koken, dus het past goed 
bij mij.

dit was het interview. wat vond u 
ervan?
Kort maar krachtig.Bedankt!
• • •

Helaas passen niet alle artikelen 
in de krant! Voor meer stukjes 
over het Vakantiepaleis, kan je 

kijken op de website www.wijk-
tijgers.nl. bij het Liskwartier-
Bergpolder Blog. Alle kinderen 
die mee hebben gedaan, ontzet-
tend bedankt!

de wijktijgers zijn jonge journalisten die op zoek gaan naar nieuws in de wijk. Elke woensdagmiddag 
komen we samen in het Kinderparadijs in de meidoornstraat. wij zoeken niet alleen leuk en gezellig 
nieuws, maar kijken ook kritisch naar de mensen en de omgeving om ons heen.

speeltuin 75 jaar jong
Op zondag 16 september is het 
voor de aan de Noorderkanaal-
weg 6 gelegen speeltuin Het 
Noorden groot feest. 

2

1
3

15 leerlingen van basisschool de Fontein waren uitgenodigd om 
de laatste twee weken van de zomervakantie ’s morgens naar 
de zomerschool te komen.

Opening waterhaas 
en vliegduiker
Op woensdag 17 oktober is er om 12.30 uur op het schoolplein 
van de prinses Julianaschool de officiële opening van de water-
haas en de vliegduiker. Voor de Kindvriendelijke Route (KIWI-route) 
hebben kinderen hard gewerkt aan de realisatie van weer twee nieuwe Wijk-
dieren: de Vliegduiker in de Rembrandtstraat en de Waterhaas bij de Prin-
ses Julianaschool. Bij deze laatste locatie zullen ook boomspiegels feestelijk 
worden geopend! Meer over deze onthulling in het oktober-nummer van de 
Noorderzon.

Foto: Frank Oudenes
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‘Luister eens naar me’
In de week van maandag 1 tot zon-
dag 7 oktober staat Nederland in 
het teken van de ‘Week van de Op-
voeding’. Het doel is het stimuleren 
van ontmoetingen tussen ouders 
om het gesprek over opvoeden aan 
te gaan. In het hele land vinden er 
rond het thema ‘Luister eens naar 
me’ activiteiten plaats.
Zo ook in de deelgemeente Noord. 
Hier organiseert het CJG Noord – 
samen met Opvoedwinkel Twinkel-
tje, opbouwwerkorganisatie Sonor, 
de Stichting Noord Plus, diëtisten-
praktijk HRC, het gezond koken-
programma ‘Kookmetmijmee’ en 
opvoedingsondersteuning Huma-
nitas Home-Start – voor ouders 
en vrijwilligers in de jeugdgezond-
heidszorg een woensdagochtend 
vol informatie en workshops.

Op woensdag 3 oktober opent het 
CJG Noord vanaf 8.45 uur haar 
deuren op het Eudokiaplein. U 
kunt dan samen met andere ou-
ders, vrijwilligers en professionals 

Er is door verschillende organisa-
ties hard gewerkt om vanaf septem-
ber in wijkgebouw Het Klooster 
een prachtig Wijkmuziekcentrum 
te realiseren. Een van de eerste 
activiteiten waarmee gestart wordt 
is het Muziekatelier voor kinderen 
van 8 t/m 10 jaar.
Stel je voor: in het prachtige wijkge-
bouw Het Klooster zomaar binnen 
kunnen lopen om na schooltijd of 
in de vakantie deel te nemen aan al-
lerlei leuke muziekactiviteiten! Dat 
is wat we gaan doen in Het Klooster.
Zo kun je vanaf nu terecht in het 
Muziekatelier. Een gezellige ruimte 
waar altijd muziek aan staat, steeds 
een ander soort. Je kunt er activi-
teiten doen die allemaal met mu-
ziek te maken hebben. Muziekin-
strumenten knutselen, workshops 
over instrumenten, zang en dans, 

schillende onderwerpen. Zo kunt 
u tussen de workshops door uw 
vragen stellen en/of u inschrijven 
voor een cursus bij u in de buurt. 
U kunt uw kind meenemen in de 
workshop, maar er zal ook voor 
opvang gezorgd worden tijdens de 
workshops.

ZWiERS 
design 
voor professioneel 
interieurontwerp
Beste lezer, 
mijn naam is Patrick Zwiers en wel-
licht kent u mij als actieve bewoner 
van het Pijnackerplein en auteur 
van stukjes over verschillende acti-
viteiten in de Noorderzon.
In het dagelijks leven ben ik ook 
een professioneel interieurontwer-
per. Ik leg me voornamelijk toe op 
advies, verkoopstyling en ontwerp 
voor interieur en meubels. Daar-
naast doe ik ook 3D presentatie 
tekenwerk, bouwtechnisch teken-
werk en decoratief uitvoerwerk als 
behangen en schilderwerk. Ik ben 
dus op vele terreinen actief en be-
schikbaar!
Ik heb al een paar mooie projec-
ten mogen doen, zoals een woon-
kamer, een slaapkamer en diverse 
keukens. Deze zijn te bekijken op 
mijn website www.zwiers-design.nl
Als u geïnteresseerd bent kunt 
u vrijblijvend contact met mij 
opnemen via mijn a-mailadres 
pzwiers5@gmail.com. U kunt mij 
ook bellen via mijn telefoonnum-
mer 06 – 1442 0743.

Met vriendelijke groet,
Patrick Zwiers
Zwiers design

van een gezond ontbijt genieten 
en praten over het opvoeden van 
kinderen. U kunt zich dan direct 
inschrijven voor de workshops van 
die ochtend.

Luisteren en doen
De ontbijt- en lunchworkshop 
wordt gegeven door een diëtiste. U 
gaat zelf aan de slag met een recept. 
Ook is er aandacht voor het luiste-
ren naar uw kind. Is uw kind een 
moeilijke eter? Kunt u hier samen 
over praten?
Daarnaast kunt u zich ook opgeven 
voor de opvoedquiz: een leuke en 
leerzame quiz en informatie over 
voeding en opvoeding.
In de workshop ‘Luisteren’ gaat het 
om de vraag: wat is luisteren? En 
wij luisteren ook naar u. Vertel wat 
u verwacht van opvoedondersteu-
ning of wat u mist in het aanbod in 
de deelgemeente.

struinen over de markt
De hele ochtend is er een opvoed-
markt met informatie over ver-

muziek beluisteren en optredens 
bekijken. Vanaf woensdag 5 sep-
tember is er elke woensdag- en vrij-
dagmiddag het muziekatelier: vol 
workshops, zang, dans en creativi-
teit. Ook jouw ideeën zijn van harte 
welkom, dus doe mee!

Meer info? Stuur dan je berichtje 
naar het e-mailadres miranda.de-
bruijn@stwn.nl.

muziekatelier Oude Noorden:
woensdagmiddag 13.00 - 14.30 
uur en 14.30 - 16.00 uur
vrijdagmiddag 15.30 - 17.00 en 
17.00 - 18.30 uur
Leeftijd: 8 t/m 10 jaar
Locatie: Wijkgebouw Het Klooster, 
Ruivenstraat 81
Kosten: € 0,50 per keer

pedagogisch debat
Op donderdag 4 oktober houdt het 
CJG Noord van 16.30 - 19.00 uur 
een pedagogisch debat met ou-
ders, vrijwilligers (die werken met 
jeugd) en professionals uit de deel-
gemeente Noord. Het debat is een 
vervolg op het pedagogisch debat 
van 31 mei jl.. Wederom gaan we 
met elkaar in gesprek over luis-
teren naar een kind en het praten 

met in plaats van over het kind. We 
wisselen ervaringen en kennis uit.
U kunt zich voor dot pedagogisch 
debat opgeven bij de receptie van 
het CJG Noord, telefoon 010 – 444 
46 11 of aanmelden per mail via eu-
dokia@cjgrijnmond.nl.

Kom op woensdagochtend 3 oktober naar het centrum voor 
Jeugd en gezin (cJg) Noord op het Eudokiaplein voor het be-
zoeken van de opvoedmarkt. Eet mee met een gezond ontbijt, 
volg diverse workshops en loop langs de verschillende infor-
matiestands. u kunt er terecht met uw vragen en/of inschrij-
ven voor een cursus!

Opvoeding: moeilijk én leuk

Landelijke week van de Opvoeding

voelbaar
In ‘Komen en gaan’ worden verha-
len over afscheid, van bijvoorbeeld je 
jeugd, je bewustzijn of een geliefde 
wijk, afgewisseld met het vervolg van 
een liefdesrelatie. Kunnen ze het ge-
luk samen vinden of moeten ook zij 
afscheid nemen van elkaar?
Studenten van verschillende Rotter-
damse muziekopleidingen verzor-
gen akoestische livemuziek.
Het publiek maakt een wandeling 
door Nieuw-Crooswijk, de buurt 
rond de begraafplaats, waar het ne-
men van afscheid door de grootscha-
lige vernieuwing voelbaar is. Zand-
vlaktes waar oude straten eens wa-
ren, nieuwe huizen naast oudbouw. 
Dit gegeven maakt het een logische 
stap om de voorstelling juist hier te 
laten zien. Met de begraafplaats op 
de achtergrond als decor.

Een bijzondere locatie
Deze begraafplaats is aangewezen 
als rijksmonument en één van de 
mooiste en oudste groene gebieden 
van Rotterdam. Het is een park met 

‘Komen en gaan’ is een bijzondere 
beleving op een unieke plek in 
Rotterdam waar theater en muziek 
samenkomen. De voorstelling 
wordt gespeeld door: Bibi Smink, 
Brian Smits, Kawus Madizub, Til 
van Maurik, Judy van Dijk, Ka-
rin Vermeulen, Hilde Koops, Jos 
Mastwijk, Elly de Vos-Monfrooy 
en Marian Kuit.
Het script en de regie zijn van Paul 
Raterman, regiecoach is Jolina 
Wessels.

een belangrijke historie, waar jaar-
lijks diverse herdenkingen plaatsvin-
den. Wie over de begraafplaats wan-
delt, neemt als het ware een kijkje 
in de geschiedenis van de stad en de 
samenleving. Het park vormt zo een 
natuurlijk decor voor de voorstelling.
In de eerste opzet van regisseur Paul 
Raterman zou de voorstelling zich 
ook afspelen op de Algemene be-
graafplaats Crooswijk. Paul had daar-
toe al anderhalf jaar geleden contact 
gezocht met de beheerder van de 
begraafplaats en beide partijen wa-
ren enthousiast over het idee van de 
voorstelling op deze locatie.
Helaas kon de deelgemeente Kralin-
gen-Crooswijk op grond van Artikel 
2 Verordening beheer gemeente-
lijke begraafplaatsen 2009 de aan-
gevraagde evenementenvergunning 
niet verlenen. In samenwerking met 
onder meer de deelgemeente is ver-
volgens nu besloten om de voorstel-
ling buiten de begraafplaats, op een 
deel van de Kerkhoflaan en de Croos-
wijksebocht, te laten spelen.

Toneelvereniging Echte Liefde presenteert 
 KOMEN 
 EN GAAN

Hoe werkt het?
Het gaat bij het Buurtmuzikanten-
fotoproject om sociale doelen, om 
verbindingen, om ontmoeting, om 
afstemming en samenspel.
Bewoners uit de wijk poseren met 
een door hen zelf bespeeld mobiel 
muziekinstrument, waar (voor hen) 
een geschiedenis aan vastzit. Ze ver-
tellen hun verhaal en er worden fo-
to’s gemaakt. Deze foto’s zijn te zien 
tijdens exposities, in platenkoffers en 
op de website.
Er zijn in de loop van het project op 
verschillende toegankelijke of niet 
eerder toegankelijke locaties kleine 
uitvoeringen te beluisteren, waar 
tevens portretten te zien zullen zijn 
van medewijkbewoners met instru-
ment.
Het geheel eindigt met een feestelij-
ke presentatie en uitvoering voor alle 
deelnemers en geïnteresseerden uit 
de wijk. Daarna gaat de serie foto’s 

on tour door diverse locaties in de 
wijk.

waardevolle contacten
Het is de bedoeling dat bewoners met 
hun muziekinstrument door foto-
portretseries en verhalen met elkaar 
in contact komen en gaan samenspe-
len. Het gaat er om elkaar persoon-
lijk op een respectvolle bijzondere 
manier te ontmoeten. Mensen vertel-
len hun persoonlijke verhaal aan de 
hand van een muziekinstrument dat 
ze bespelen, voor zowel amateurs als 
ook professioneel.
Door te verwijzen en te zoeken naar 
andere buurtbewoners, door samen 
te werken en ontmoetingen kunnen 
er waardevolle contacten tussen be-
woners ontstaan.
Tijdens het ontstaan van de groeien-
de serie buurtmuzikanten wordt toe-
gewerkt naar interactieve muziekses-
sies. Die vinden plaats bij het feest 
tijdens de expositie van de foto’s, 
waarna op diverse locaties in de wijk 
samengespeeld wordt.

Kledingrek
Dit Buurtmuzikanten-fotoproject is 
een doorgaand effect van én vervolg 
op het vorig fotoproject Buurtgarde-

robe, eveneens van buurtbewoner 
Marcel Speet. Daarbij vertelden be-
woners verhalen over een kleding-
stuk met een persoonlijke geschie-
denis. Dit kledingrek met foto´s is 
meerdere malen in de wijk gepresen-
teerd.

gewone bijzondere mensen
De te maken foto’s worden zichtbaar 
in de wijk zo dicht mogelijk bij de 
mensen zelf. Ze worden getoond in 
reizende muziekplatenkoffers, die 
langs diverse locaties in de buurt de 
ronde doen. Van winkels tot sociale, 
culturele locaties. Bijvoorbeeld het 
buurthuis Mozaïek, in combinatie 
met de Resto van Harte maaltijden. 
Daar is vaak de herkenning het 
grootst, omdat het over gewone bij-
zondere mensen gaat.

meedoen?
Het Buurtmuzikanten-fotoproject is 
op een andere manier met buurtge-
noten in contact komen!!
Geïnteresseerd geraakt? Meedoen? 
Stuur dan een mail naar contact@
buurtmuzikanten.nl of bel met tele-
foonnummer 06 – 5389 4794.

van woensdag 5 tot en met vrijdag 21 september is ‘Komen en 
gaan, een locatievoorstelling (bij de Algemene begraafplaats 
crooswijk) over afscheid, liefde en het leven’ te zien bij de 
Algemene begraafplaats crooswijk.

speeldata en meer informatie
‘Komen en gaan’ speelt van woens-
dag 5 tot en met vrijdag 21 septem-
ber, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. 
Voor scholieren/studenten is er 
bovendien ‘s middags vier keer een 
speciale schoolvoorstelling.
De entree bedraagt € 7,50, met kor-
ting € 5,00 (CKV/CJP/Rotterdam-
pas/ en bewoners Kralingen/Croos-
wijk).
Bezoek de website www.komenen-
gaan.com voor meer informatie en 
het reserveren van kaarten.

U kunt hen ook volgen op de sites 
www.facebook.com/komenengaan 
en www.twitter.com/komenengaan.

met dank aan
De locatievoorstelling ‘Komen en 
gaan’ is een productie van Toneel-
vereniging Echte Liefde, in samen-
werking met Gemeentewerken Rot-
terdam, de Stichting de Loodsen, 
Codarts, de Zadkine Popacademie, 
Studio Bont, RCTH en de Cultuur-
scout Kralingen/Crooswijk.

Buurtmuzikanten-fotoproject
Na een periode van aanloop, 
pilots en promo´s gaat het 
Buurtmuzikanten-fotoproject 
van buurtbewoner marcel 
speet nu definitief van start.

Muziekatelier in Klooster 
van start gegaan

Herkent u iets in dit verhaal? 
Buurtbemiddelaars kunnen buren 
helpen om met elkaar in gesprek 
te komen. Dit voorkomt veel er-
gernis! Schroom niet en maak een 
vrijblijvende afspraak met Loes 
van Delft, de projectleider van 
Buurtbemiddeling Noord. Tele-
foon (010) 265 62 48 of mail naar: 
noord@buurtbemiddeling.org.

Met de tram ga ik naar ‘de stad’. Ik 
kijk in gedachten verzonken uit het 
raam. Stemmen van twee vrouwen 
dringen langzaam tot me door. Ze 
praten over hun ergernissen die ver-
oorzaakt worden door een buurvrouw 
in het portiek waar ze wonen.

“Zodra ze thuis komt, gaat de radio 
hard aan”, hoor ik zeggen en de an-
der vult aan: “Ja en haar stem is al-
tijd op schreeuwvolume, ze kan niet 
normaal praten!” Uit de rest van het 
gesprek kan ik opmaken dat meer 
bewoners van de flat overlast ervaren 
van deze buur. Ook zou ze regelmatig 
rumoerige feestje geven waarvan de 
geluiden in de omliggende wonin-
gen doordringen. “Ik heb haar een 
paar keer gezegd dat ik last van haar 
gedrag heb. Dan zet ze de radio voor 
10 minuten zachter, maar even later 
staat hij weer even hard. Ik ben het 
echt zat.”

Ze bespreken de mogelijkheid om 
samen met andere bewoners bij de 
woningcorporatie een klacht in te die-
nen. Vervolgens gaan ze over tot een 
opsomming van overlast in de por-
tiek, waarvan ze aannemen dat deze 
allemaal door die ene buurvrouw wor-
den veroorzaakt. Hun boosheid stijgt 
ervan, tot één van hen zegt dat ze de 
volgende keer meteen de politie gaat 
bellen. “Het moet nou eens afgelopen 
zijn” roept ze uit.

Ik vraag me af of alle narigheid wel 
door één en dezelfde buur veroor-
zaakt wordt. Dat weet je toch pas als je 
er met haar over gesproken hebt! Da’s 
niet zo makkelijk als je zo boos bent.
Goed dat je hulp van buurtbemidde-
ling kunt krijgen. Dat is zeer waar-
schijnlijk ook het eerste dat de politie 
hen zal adviseren, als ze die bellen. 
Maar iedereen kan ook zelf meteen 
naar buurtbemiddeling bellen hoor.

Bemiddelaars brengen de buren weer 
met elkaar in gesprek. De oplossing 
wordt dan samen bedacht!

Dalia

BuuRtBEmiddELiNg 
NOORd... tRAm

Je kunstzinnig laten verrassen in je eigen (woon)wijk. 
Foto’s: Marcel Niehoff
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ZOMERMUZIEK OP DE ROTTE
19.45 – En Camino

Dit kwartet combineert op subtiele wijze diverse muziekstijlen waardoor er een origineel en 
verrassend resultaat ontstaat. Flamenco, klezmer en gypsy invloeden worden moeiteloos 
afgewisseld met bijvoorbeeld Italiaanse filmmuziek van Fellini. 

20.30 – Marije Nie
Tapdanseres Marije Nie is muzikant met haar voeten: een dansende percussionist. Haar tap is 
een intense symbiose van muziek en dans waarbij ze altijd op zoek is naar nieuwe combinaties.

20.55 – Waldin Roes & Bert Nicodem
De sopraan Waldin Roes studeerde af aan het Rotterdams conservatorium en zingt op de Rotte 
stukken uit opera’s, operettes maar is ook thuis in de Argentijnse tango en Portugese fado’s.

21.30 – Sinfonia Rotterdam
Sinfonia Rotterdam speelt Mozart en andere vrolijke componisten. Een zomers programma 
met bekende klassiekers van Mozart, Villa-Lobos en het orkest spettert in een levendige tango 
van Piazzolla. Het is inmiddels een traditie, Sinfonia Rotterdam op de Rotte, onder leiding van 
haar gedreven dirigent Conrad van Alphen.

TANGO OP DE ROTTE
14.30 – Trasnoche

De Argentijnse bandeonist Santiago Cimadevilla en violist Ebred Reijnen uit het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest vormen, samen met drie internationale topmusici Trasnoche. 
Trasnoche neemt een unieke plaats in binnen de Tango muziek door een repertoire dat uit 
eigen composities bestaat, afgewisseld met originele arrangementen van Tango en Argentijnse 
folklore stukken.

15.30 – TangoZZs
Duo Warman & Bergamin: Een opvallend, energiek samengaan van Tango en Jazz door pianist 
Wim Warman en saxofonist Ruud Bergamin. Zonder de dansbaarheid van het dwingende 
tangoritme te verliezen en met toevoeging van jazzy klanken levert dit bijzondere duo een 
nieuw geluid.

16.30 – Gran Orquesta Típica OTRA
Het Tango-orkest OTRA is de spil van de studierichting Argentijnse Tango van het Rotterdams 
Conservatorium en speelt muziek waarin traditionele en moderne Tango centraal staan. Een 
uniek orkest dat steeds van bezetting wisselt met musici uit heel de wereld die studeren aan de 
enige Argentijnse Tango opleiding van Europa in Rotterdam.

Buitensalon
Tijdens de live muziek is het genieten van de Argentijnse Tango in al haar schoonheid en mee- 
dansen tijdens de Buitensalon van de dansscholen TangoWorks, Alma de Tango en Cuartito Azul. 

Jazz op de Rotte
19.30 – Batacuda

Een energiek slagwerkenensemble gevormd door studenten van Codarts.

20.00 – Quarteto K-choro
Vier musici die een passie delen in de Braziliaanse choro. Quarteto K-choro brengt de 
Braziliaanse swing naar Europa. Een must om naar te luisteren en uniek in Nederland.

21.15 – Stages of Being
Musici uit verschillende landen en verschillende achtergronden geven vorm en klank aan dit 
speciale project. Een muzikale reis van Rio de Janeiro naar Istanbul. Anna Elis de Jong en haar 
musici nemen het publiek mee naar andere werelden.

DO 20 sept

Vr 21 sepT

ZA 22 sept

TALENTJONG

JONGERENPODIUM

KLASSIEK

Tango
BUITENSALON

ORKEST 
 &

JONGERENPODIUM
vanaf 18.00

Het inmiddels traditionele jongerenpodium met deelnemers van 10 tot 30 
jaar wordt georganiseerd door Stichting Sonor. Laat je verassen door een 
bijzondere muzikale mix en tal van originele acts. 

programma

Het drijvend podium op het water.


