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Kleurrijke optochten met enthousiaste gekroonde 
kids trokken via het Snellemanplein richting Pijn-
ackerplein voor het grote slotfeest: de oplevering 
van de KIWI (kindvriendelijke wijk) route. 

KIWI route Klaar 
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agniesebuurt en oude noordenPleinactiviteiten

De route is een creatie van de kin-
deren zelf en bestaat uit talrijke 
wijkdieren, een direct product van 
hun fantasie. Afgelopen woensdag 
werden door Harlow Brammeloo 
deelraadsvoorzitter, achtereen-
volgens de Waterhaas, met een 
complete jas van klimop  en de 
Bloembaars geopend. Het feest 

op het Pijnackerplein was schit-
terend  met workshops wilgentak-
ken vlechten, kleien, striptekenen, 
bloemvissen, muziek. De Cria Fa-
milia voerde niet alleen de stoet 
aan, maar zorgde voor een kinder-
orkest en beweeglijke kids. Het 
schildersatelier, de Groove Kings 
en het kindercircus ‘Samen’  zetten 

in op activering. Een vuurspuwer 
zorgde voor een ‘break’ en de eerste 
stoeptegels die de route vervolledi-
gen gingen de grond in. Felicitaties 
voor de actieve kids en hun kinder-
paradijs!

Foto: Johannes Odé
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Hierdoor verdwijnen 18 parkeer-
plaatsen ter hoogte van de garages, 
uitvaartcentrum en carwash, wat voor 
de bedrijven en bewoners een harde 
dobber is.
Toch wordt dit verlies in de onmid-
dellijke omgeving goed gemaakt, er 
komen zelfs tien parkeerplaatsen bij.
Als we echter de nieuwbouw Soeten-
daalseplein mee in ogenschouw ne-
men hebben we een tekort van 6 par-
keerplaatsen, althans volgens de oude 
normenstelling. De sector Zwaans-

hals heeft een bezettingsgraad van 
85,2 procent. Ambtenaren hebben 
alle creativiteit bijgezet om het parke-
ren zoveel mogelijk stabiel te houden.
Verder laat de herinrichting een aan-
tal vernieuwingen zien, klinkers in 
plaats van asfalt, een terras vóór het 
Trefpunt waar de stoep wordt ver-
breed, de plataan weg op de splitsing 
omwille van de verkeersveiligheid, 
twee fietstrommels, diverse drem-
pels en een plateau ter hoogte van de 
Tochtstraat.

In september 2013 verschijnt 
er een nieuw fotoboek over 
het Oude Noorden en het Lis-
kwartier in de 20e eeuw

 Het fotoboek bevat 220 foto’s die ge-
maakt zijn in de periode 1920 - 2000, 
met onder andere het Noordplein, 
Zwart Janstraat, de Noordmolen-
straat, Rodenrijselaan, scholen, win-
kels, Zaagmolenstraat en Zwaans-

ROtteRdam NOORdeLINgeN
101 groepsportretten van Noordelingen werden gemaakt door Joop Reijngoud en Linda Malherbe. Diverse groe-
pen werden benaderd op basis van interesse: ze delen een woon of werkplek een opleiding, beroep of passie. De 
tentoonstelling van de foto’s  is te zien in Humanitas Bergweg tot 15 mei en in de Banier (Baniersstraat 1), van 16 
mei tot 1 juni

“Omdat ik geen normaal gesprek kan 
voeren met mijn buurman, heb ik 
buurtbemiddeling om hulp gevraagd. 
Mijn buurman zet zijn auto op de 
stoep, gooit zijn asbak leeg op straat, 
hij klust tot ’s avonds laat en heeft lak 
aan alles. Ik ben het zat en wil niet 
wachten tot ik ga schelden of ga slaan. 
Ik wil dat hij zich wat aantrekt van 
de andere straatbewoners: In het vak 
parkeren, dimmen met geluid, zijn 
rotzooi niet op straat gooien. Gewoon 
rekening houden met anderen, zoals 
ik doe. Eerlijk gezegd heb ik er weinig 
fiducie in dat hij zal veranderen. Ik 
wil het wel proberen, mits de buurt-
bemiddelaars zorgen dat het geen 
scheldpartij wordt.”
In het gesprek dat de buurtbemidde-
laars met de buurman voeren blijkt 

BuuRtBemIddeLINg NOORd 
- SchONe StRaat -

Niet iedereen vindt het gemakke-
lijk om de buren aan te spreken. 
Een coaching door bemiddelaars 
kan je dan misschien helpen. Wat 
telt, is een oplossing die werkt: 
Buurtbemiddeling Noord, te be-
reiken door te bellen met tele-
foonnummer 06 - 4323 5167 of te 
mailen naar noord@buurtbemid-
deling.org.
Let op: Buurtbemiddeling Noord 
heeft een nieuw telefoonnummer!!!!

tevreden zijn. Ze krijgen te horen: “Ik 
ben blij dat jullie erbij waren !”

Niet iedereen vindt het makkelijk om 
de buren aan te spreken. De hulp van 
bemiddelaars kan je dan misschien 
helpen. Wat telt, is een oplossing die 
werkt: Buurtbemiddeling Noord 06-
43235167 of mail naar noord@buurt-
bemiddeling.org 

Let op: Buurtbemiddeling Noord 
heeft een nieuw telefoonnummer!!!!

 ‘Dalia’

hij zich van geen kwaad bewust te 
zijn. Maar hij ergert zich ook aan zijn 
buren, hij vindt ze arrogant. Ze groe-
ten niet en doen alsof hij lucht is. 

Beide partijen stemmen in met een 
gezamenlijk gesprek, dat tamelijk 
stroef begint. Nadat beide heren el-
kaar hun wederzijdse ergernissen 
hebben verteld, ontstaat enige ont-
spanning. De bemiddelaars zorgen 
dat geen onvertogen woorden worden 
gebruikt en dat men de kans krijgt 
naar elkaar te luisteren. Duidelijk is 
dat deze buren geen dikke vrienden 
zullen worden. Maar, de lucht is ge-
klaard en het lukt zelfs om afspraken 
te maken. Als de buurtbemiddelaars 
na zes weken vragen hoe het sinds-
dien is gegaan, blijkt dat ze allebei 

Iedereen wil zo lang mogelijk 
zelfstandig in zijn of haar ei-
gen huis blijven wonen. Ook 
als je ouder wordt of gebreken 
krijgt. maar wat als het steeds 
moeilijker wordt om nog zelf 
boodschappen te doen? Fami-
lie en vrienden zijn niet altijd 
in de buurt of doen al heel 
veel.
Door een klein beetje hulp te geven, 
zorgt de buurtbuddie ervoor dat die 
bewoner daardoor langer zelfstandig 
in zijn of haar vertrouwde omgeving 
kan blijven wonen, zich prettig voelt 
en blijft meedoen in de buurt.
De buurtbuddie gaat samen met de 
bewoner boodschappen doen. Als 
het niet anders kan, dan worden de 
boodschappen door de buurtbuddie 
gehaald.

Wil jij buurtbuddie worden?
De buurtbuddie doet samen met de 
bewoner boodschappen, biedt een 
luisterend oor en begeleidt naar acti-
viteiten in de buurt, de dokter en de 
bank.
Indien mogelijk kan de hulp van de 
buurtbuddie verder uitgroeien.
Je zet je als buurtbuddie in voor een 
paar uurtjes per week. Wat krijg je 
daar voor terug? Je helpt een medebe-
woner enorm en je doet leuke contac-
ten op. Je kunt er ook veel van leren 
en je krijgt de noodzakelijke onder-
steuning.

Buurtbuddie
hulp bij boodschappen doen?
Bent u moeilijk ter been en kunt u 
moeilijk boodschappen doen? Wilt u 
er gewoon wel eens even uit. Of een 
praatje maken? Dan wilt u misschien 
wel een buurtbuddie. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.
De Buurtbuddie Boodschappendienst 
is onderdeel van Stichting Wilskracht 
Werkt servicedienst. Wilskracht 
Werkt werkt samen met wijkverple-
ging, thuiszorg- en welzijnorganisa-
ties.
Wilskracht Werkt is niet zomaar een 
stichting. Vanuit ervaring, andere 
inzichten en de behoefte mensen 
actief te maken is Wilskracht Werkt 
ontstaan. Het eerste doel is dat ie-
dereen mee kan doen. Het tweede is 
activering en participatie van mensen 
in de samenleving. Wij ondersteunen 
initiatieven door het inzetten van vrij-
willigers bij allerlei activiteiten in Rot-
terdam.

Voor meer informatie:
Stichting Wilskracht Werkt 
Servicedienst
telefoonnummer 010 - 2260386
buurtbuddie@wilskrachtwerkt.nl
www.wilskrachtwerkt.nl

herinrichting 
Soetendaalsekade/
Zwaanshals

Fotoboek Oude Noorden 
vorige eeuw

de Soetendaalsekade/Zwaanshals wordt heringericht. het is de 
bedoeling dat er een groene wandel- en fietsroute komt langs 
de Rott

hals. Voor dit fotoboek kunt u vrijblij-
vend intekenen bij Tinus en Bep de 
Does, Korte Kromhout 50, 3075 DM 
Rotterdam tel 010- 4855318  en 06 - 
17821606

achterban
Onder het motto ‘Rotterdam Noord: 
Hoe zetten we het voort?’ hield de 
PvdA Noord een bijeenkomst voor 
de achterban. 
Deelraadsvoorzitter Harloo Bram-
merloo zorgde in zijn inleiding voor 
enkele verduidelijkingen. De deelra-
den worden vervangen door Stads-
kwartieren die ongeveer dezelfde 
gebieden betreffen. Er gaat minder 
geld naar politici en ambtenaren en 
meer geld naar bewonersinitiatieven.
Per 19 maart 2014 worden verkiezin-
gen gehouden voor de Stadskwartie-
ren.
De begroting en het gebiedsplan 
2014 wordt echter gemaakt door de 
huidige deelraad. Het budget van 
Noord voor 2014 blijft gelijk. De 
aanwezigen werden vervolgens op-
gedeeld in een aantal werkgroepen: 
zorg, zelfbeheer buitenruimte, vrij-
willigers en jongeren.

hoger opgeleide vrijwilligers
Op zorggebied was het verheu-
gend te constateren dat de grote 

De vrijwilligerswerkgroep wilde een 
centraal coördinatiepunt en een be-
scheiden vorm van vergoeding. Aan-
dacht werd ook gevraagd voor een 
nieuwe groep hoger opgeleide vrij-
willigers.
De groep ‘Zelfbeheer Buitenruimte’ 
wilde een meer flexibele overheid, 
begeleiding waar nodig en schoon 
opleveren van een project dat vrijwil-
ligers voortzetten.

25 procent jongeren onder 
armoedegrens
De werkgroep jongeren constateerde 
dat één derde van de Rotterdamse 
bevolking uit jongeren onder de 27 
bestaat. De helft van hen zit op het 
MBO, maar 42 procent van hen haalt 
geen startkwalificatie waarmee ze te-
recht kunnen op de arbeidsmarkt. 25 
procent van de jongeren leeft onder 

zorg providers nauw samenwerken. 
‘We moeten het wel makkelijker ma-
ken om elkaar hulp te vragen’ was de 
algemene teneur.

Wil je alle kronen zien, ga dan naar 
de Vinkenstraat tussen de Benthui-
zerstraat en de Bergweg. De kroon 
van Nora en Aicha staat op de foto, 
maar ze zijn allemaal even mooi ge-
worden... dank zij Opzoomeren... En 
nu feesten maar...

Op 20 april hebben Rihan, Nora, Ai-
cha, Sirin, Meryem, Dilara en Sena 
een hele middag geschilderd aan de 
10 kronen om hun straat mee te ver-
sieren, vanwege de kroning van Wil-
lem Alexander.
Hoe gezellig het was in het atelier 
van ‘paula van den elshout’, Vinken-
straat 70 bel d, kun je wel zien.

Vinkenstraat maakt tien 
mooie koningskronen 

de armoedegrens. 30 procent neemt 
niet deel aan enige vorm van vereni-
gingsleven waardoor ze sociale vaar-
digheden opdoen. De reden is vooral 
financieel.

Rolmodellen
De werkgroep vond dat de Stadskwar-
tieren vooral een rol konden spelen 
op het vrije tijdsvlak. Jongeren heb-
ben plekken nodig. Rolmodellen zijn 
belangrijk. Als ze andere jongeren, 
hun leeftijdgenoten, kunnen mee-
krijgen dienen zij hierbij gesteund te 
worden. Er moet minder regelgeving 
komen. Jongerenwerkers dienen 
aandacht te besteden aan toeleiding 
tot het verenigingsleven. Ze moeten 
ook een beroep doen op het jeugdcul-
tuurfonds en het jeugdsportfonds.

Aan jong talent is in het verleden 
te weinig aandacht geschonken, het 
ging altijd om de probleemjongeren. 
Er moet een nieuwe balans gevon-
den worden. het preventief jeugdbe-
leid is belangrijk. Jongeren moeten 
leren zelf te organiseren en te par-

ticiperen. Het was een leerzame en 
gezellige middag met leuke inleiders 
die van wanten wisten.
Noord is een koploper waar preven-
tie en talent voorop staat!

Foto: Johannes Odé
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Op vrijdag 24 mei organiseert 
de hildegardisschool op het 
Johan Idaplein samen met het 
trekkersoverleg Kloosterbuurt 
en het Rotterdams Volksthea-
ter een ‘landendag’. 

Leerlingen bemannen tal van landen-
kraampjes met diverse producten en 
maaksels van eigen hand. Door deze 
te verkopen willen ze een bedrag inza-
melen voor de bouw van een school in 
Bangladesh (Deze actie vindt plaats in 
meerdere scholen.)
Naast de kraampjes is er van 12.00 tot 
15.00 uur van alles te beleven: break-
dance, straattheater, muziekwork-
shops, stormbaan, kinderpodium. Alle 
ouders en alle buurtbewoners zijn van 
harte uitgenodigd. De workshops fo-
cussen op het thema Bangladesh. De 
kids bouwen hun eigen school en ma-
ken kennis met een echt waterproject.
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de huurdersvereniging Rot-
tekwartier organiseert weer 
het ontmoetingsfeest ‘Op 
een mooie Pinkserdag’ en 
wel op zondag 19 mei, eer-
ste Pinksterdag van 13.00 
tot 20.00 uur op het binnen-
terrein hofdijk. 
het wordt weer een spetterend pro-
gramma met buurtzangers Jeffrey 
en Vinano, met stier en luchtkus-

sen, talrijke kraampjes, buurt DJ 
Mickey’s, kindertheater en kinder-
circus. Verrassing wordt de komi-
sche zorggroep ‘De Medici’. Ook is 
atelier van Elshout van de partij. De 
kids worden verwend met poffertjes 
en een explosie van de breakdancers 
de Groove Kings. Ook nu krijgen ze 
iedereen op het zeil, move baby!
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Agniesebuurt
KIWI ROute KLaaR
Vervolg van Pagina 1

Vrouwen die op latere leef-
tijd naar Nederland zijn ge-
komen hebben op 17 april 
met succes de cursus taal-
krachten koken  afgesloten 
in de kookstudio Kookmet-
mijmee in de agniesebuurt. 
een cursus waarbij taallessen 
worden gecombineerd met 
het leren van een gezonde 
levensstijl.  

De vrouwen hebben ter afsluiting 
in plaats van een certificaat een 
Belofte uitgekeerd gekregen. De 
belofte houdt in dat de vrouwen 
zich houden aan de gemaakte be-
loftes:  Ik beloof mijn kennis en 
ervaring over gezond eten iedere 
dag te vergroten, Ik beloof mijn 
kinderen te leren wat gezond voor 
ze is, Ik beloof mijn kinderen te 
betrekken bij het koken, Ik beloof 
het goede voorbeeld te geven, Ik 
spreek Nederlands en weet te be-
noemen welk voedsel goed is voor 
mijn lichaam.

gezonde levensstijl
De cursus is georganiseerd door 
de actieve bewoonster Nazha Cha-

fia. Zij is geboren en getogen in 
de Agniesebuurt. Sinds een aantal 
maanden geeft zij vrijwillig conver-
satielessen Nederlands in de Agnie-
sebuurt: Ze vertelt daarover: “De 
moeders in de Agniesebuurt zijn 
vaak vrouwen die op latere leeftijd 
naar Nederland zijn gekomen, de 
taal niet beheersen en nauwelijks 
opleiding hebben genoten. Het is 
een doelgroep die extra aandacht 
verdient. Taal is voor deze vrouwen 
de basis maar ook informatie over 
gezondheid en opvoeding leren ze 
tijdens deze cursus. Daarom heb ik 
gekozen voor een combinatie met 
kooklessen om een duurzame en 

gezonde levensstijl te promoten. 
Het is een taalproject voor vrou-
wen waarin plantaardig, multicul-
tureel koken gecombineerd wordt 
met Nederlandse les. En de erva-
ring die ze hiermee opdoen komt 
ook ten goede aan hun kinderen”
Dit project werd in samenwer-
king met stichting Proefhof uit-
gevoerd. Stichting Proefhof  is 
initiatiefnemer van de kookstudio 
Kookmetmijmee in de Agniese-
straat, waar cursussen worden 
gegeven in het koken van zuiver 
plantaardige gerechten.

Vrienden van de Hofpleinlijn presenteert:
25 mei: Het langste podium van Rotterdam in Hofbogen

In de Vijverhofstraat en de Voor-
burgstraat staat u op 25 mei een 
vrolijk, afwisselend programma te 
wachten. De hele middag kun je 
kijken en luisteren naar verschil-
lende optredens in verschillende 
bogen van de voormalige Hofplein-
lijn: flamenco dansen, klassieke 
muziek, tango, singer-song writer, 
gedichten, gitaar, wat niet al……… 
Onderweg van de ene boog naar de 

andere word je verrast door de spe-
lers van Buurttoneel Bergpolder: 
zij wijzen je de weg naar de optre-
dens. En zo kan je gelijk een kijkje 
nemen bij de verschillende onder-
nemers in de Hofbogen. Zij geven 
gastvrijheid voor de verschillende 
optredens.

Start eudokiaplein
Op het Eudokiaplein kan je vanaf 13 

Taalkracht en 
koken

Landendag op Johan Idaplein

In het weekend van vrijdag 
31 mei en zaterdag 1 en 
zondag 2 juni strijkt op het 
Pijnackerplein een verras-
sende turkse Bazaar neer. 
De Nederlands-Turkse vereniging 
Versam uit de 3e Pijnackerstraat is 
hiervan de organisator. Er staan tal 
van kraampjes met de meest exqui-
se dingen, een lust voor het oog. De 
opbrengst van de verkoop gaat naar 
het sociaal cultureel werk van de ver-
eniging.

Naast de kramen is er een levendig 
programma van Turkse dans en 
muziekgroepen en meerdere multi-
culturele shows. Het Rotterdams 
Volkstheater zorgt met de tenten 
voor het accommoderen en spot 
leuke theateracts.
Versam manifesteert zich hiermee 
als een echte wijkpartner. Met de 
Bazaar willen ze ook voor een stuk 
selfsupporting zijn.

Op een Mooie 
Pinksterdag

de leefbaarheidsgroep 
Vinkenbuurt vergaderde met 
Woonstad. er werden spij-
kers met koppen geslagen, 
in een positieve sfeer. 
Op het platform boven de AH gara-
ge komt een gezellig zitje en aan de 
galerijhekken komen bloembakken 
met koraalrode hanggeraniums. De 
bewoners, waaronder veel mondige 
dames, willen het complex weer een 
boost geven en een uitstraling waar-
dig aan het nieuwe Oude Noorden. 
Er kwamen ook enkele kleine irrita-
ties aan de orde. Waarom fietsen in 
de lift? Waarom is er geen plek voor 
een scootmobiel, terwijl de gemeen-
schappelijke berging vol staat met 
niet gebruikte of vreemde fietsen.

Afgesproken werd dat op 10 mei de 
schalen weer gevuld worden met 
fleurig plantgoed.
De schoonmaak van de trappenhui-
zen moet een tandje bijzetten en 
ook enig achterstallig werk corrige-
ren. Tenslotte krijgt het fameuze 
kunstwerk ‘de paraplu’ een paar im-
posante bruidssluiers.

AH complex 
wordt 
gezellig

Turkse Bazaar

tal van kraampjes met de meest 
exquise dingen

de vijfde editie van gotta 
Sing?! gaat weer van start in 
mei en juni 2013. gotta Sing?! 
is een reeks inspirerende rap 
en zang workshops gegeven 
door bekende Nederlandse 
artiesten aan jongeren in de 
leeftijd van 14 t/m 20 jaar. 

eerste namen bekend!
Wij kunnen al verklappen dat Rot-
terdamse singer-songwriter Omri 
Tindal een workshop gaat geven, 
bekend van zijn deelname aan the 
Voice of Holland in 2012. Ook zal 
jazz- en soulzangeres Sherry Dyanne 
en rapper Akwasi van Zwart Licht 
een workshop verzorgen waar ze alle 
in’s en out’s van het muziekvak met 
deelnemers delen!

Workshops
In een workshop van 2,5 uur leren 
de deelnemers de fijne kneepjes 
van het muziekvak waar alle tips, 
do’s en dont’s aan bod komen. Er 
wordt onder meer aandacht besteed 

aan tekstbehandeling en zangtech-
niek. 

gotta Sing?! Live 
Na het workshoptraject mag een 
geselecteerd aantal jongeren tijdens 
de Gotta Sing?! Live op 29 en 30 
juni schitteren op een podium met 
begeleiding van een professionele 
live band. Een fotoshoot en make-
up door een ervaren visagiste horen 
daar natuurlijk bij! 

Benieuwd naar de andere 
docenten? 
En wil jij aan een workshop mee-
doen? Op 1 mei maken wij alle do-
centen bekend via onze website en 
vanaf 6 mei is inschrijven mogelijk 
via: www.musicmatters.nu/gottasing  
Gotta Sing?! Live wordt gehouden op 
zaterdag 29 en zondag 30 juni in Ro 
Theater, William Boothlaan 8, Rot-
terdam
Gotta Sing?! wordt georganiseerd 
door Music Matters in het kader van 
North Sea Round Town.

Gotta Sing?! weer van start

uur het programma krijgen van alle 
optredens. 
Ieder optreden in een boog wordt 
3 keer herhaald. Je kunt dus 3 keer 
kiezen door van de ene boog naar 
de andere te gaan. De optredens 
starten om 14:00, 14:45 en 15:30.
Daarna worden de optredens tot 
18:00 feestelijk voortgezet in de 
Minimall, bij een drankje en een 
nootje.

Foto’s: Johannes Odé
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• Op zondag 5 mei is er van 11.00 tot 18.00 
uur op het Johan Idaplein traditiegetrouw een 
groots WIJKFeeSt eN StRaatVOetBaLtOeRNOOI 
met veel divers entertainment.

• Op woensdag 8 mei van 13.00 tot 16.00 
uur schittert het Ammersooiseplein in de zon 
met een OPeN POdIum VOOR KIdS eN JON-
geReN eN eeN INFOmaRKtJe over de ‘nieuwe 
Banier’. 

• Op hemelvaart 9 en 10 mei gaan jongeren 
het Oude NOORdeN eN de agNIeStRaat Be-
PLaNteN. Aandacht krijgen de geveltuinen en 
plantenbakken. Koester de natuur in onze wijk !

• Op 10 mei vanaf 18.00 uur wordt hier een 
BIJZONdeRe BuuRtaVONd aaN geKOPPeLd 
met eeN muLtIcuLtuReLe KeuKeNS, cRea-
WORKShOPS eN ROmaNtISche muZIeK van Jos 
Valster.

• Op woensdag 15 mei gaat alle aandacht 
naar het Benthemplein waar het grootste 
waterplein van Nederland werd gerealiseerd. 
Het plein krijgt eeN FeeSteLIJKe BuuRtINtRO 
met Zadkine muzikanten en skaters.

• Op zondag 19 mei, eerste Pinksterdag 
organiseert de huurdersvereniging Rottekwar-
tier weer ‘OP eeN mOOIe PINKSteRdag’ met 
kindertheater, marktje, luchtkussens en buurt-
zangers op het binnenterrein Hofdijk van 12.00 
tot 21.00 uur.

• Op woensdag 22 mei is er van 13.00 tot 
16.00 uur op het Snellemanplein een heus 
meIBOOmFeeSt, met veel kraampjes en een 
plantactie. Ook is er een optreden van poppen-
speler Wim Noordergraaff. 

• Op vrijdag 24 mei organiseert de Hilde-
gardisschool een verrassend LaNdeNFeeSt. Het 
podium is aan de kleurrijke kids en hun super-
talenten. 

• Op woensdag 29 mei komt de heerlijke 
FamILIedag op het Pijnackerplein. Kids en ou-
ders van school Het Plein organiseren met hun 
leerkrachten weer een heerlijke dag. 
Origineel is de combi met Dance and Art waar-
bij de Jonge Honden in hun spetterende jonge-
renprogramma de jongere broertjes en zusjes 
meetrekken in een talentenwerveling van 
schilderen, rappen, strips tekenen, opmaken en 
dansen. Het spektakel heeft plaats van 13.00 
tot 17.00 uur.

• Op woensdag 19 juni staat het schoolplein 
bij de Klimop van 12.30 tot 15.00 uur in rep 
en roer met de verrassende taLeNteNJacht 
afgewisseld door het muzikale en acrobatische 
intermezzo van de Cria Familia en de onvol-
prezen Groove Kings.

• Op donderdag 20 juni van 13.00 tot 22.00 
uur presenteert het jongerenpodium op de 
Rotte zijn JeugdIge WIJKtaLeNteN: rappers, 
zangeressen, danseressen, modeontwerpers, 
dichters en acrobaten. Verrassend wordt ook 
weer de combi met het Lumumba Festival en 
het vermaarde SOS Matoyo.

• Op vrijdag 21 juni is er weer ZOmeRmu-
ZIeK OP de ROtte met Symfonia Rotterdam, de 
Tukker Connection met de Baron van Münch-
hausen en gypsy muziek als intro. Weer op de 
traditionele plek: het ponton op de Rotte! Het 
evenement start om 15.00 uur  en loopt tot 
22.30 uur.

• Op zaterdag 22 juni van 14.00 tot 17.00 
uur zetten bij het Rottepodium diverse 
taNgOdaNSSchOLeN huN BeSte BeeNtJe 
VOOR. Er komt een spetterend tango orkest.
Doe vooral mee, laat je verleiden.

• Op zondag 23 juni  van 14.00 tot 17.00 
uur is er plek bij het Rottepodium voor de JaZZ 
LIeFheBBeRS. Lekker jammen in de zomerzon.

2013
De diverse bewonersgroepen, jongerenwerkgroepen, welzijnsorganisaties, 
basisscholen e.d. in de Agniesebuurt en het Oude Noorden hebben voor 
dit jaar weer diverse (grote plein)activiteiten georganiseerd. Daarbij 
wordt uitgegaan van bewoners- en jongereninitiatieven. 
Onderstaand een overzicht voor de maanden mei tot en met juli, voor zover op dit 
moment bekend (wijzigingen voorbehouden).

Pleinactiviteiten

• Op 3, 4, 5 en 6 juni trekken we onze stap-
pers aan voor de NOORd VIeRdaagSe, een 
massaal sportief evenement waarbij de jonge 
wandelaars, ouders en leraren heel wat pret 
beleven.

• Op zaterdag 8 juni is er een LIttLe mISS 
VeRKIeZINg in de grote feestzaal Emre, Eras-
musstraat 141 van 18.00 tot 22.00 uur. Ieder-
een is welkom om kindertalent (presentatie, 
dans, hobby, klederdracht) te bewonderen. De 
organisatie is in handen van de enthousiaste 
buurtvereniging Mira Luz.

• Op zondag 9 juni wordt van 13.00 tot 16.00 
uur de sportieve NOORdchaLLeNge georga-
niseerd op het Heer Vrankenplein met sprint, 
honkbal, tennis, superkoks en straattheater.

• Op woensdag 12 juni van 13.00 tot 16.00 
uur is het weer de NatIONaLe StRaatSPeeL-
dag die neerstrijkt in de Kloosterbuurt en zich 
uitstrekt in de straatjes rondom het wijkge-
bouw: hockey, skiën, basketbal, ponyrijden, 
sumovoetbal, BMX fietsjes. De straat is van ons! 

• Op woensdag 12 juni spettert ook het 
straatspeelgebeuren op het Ammersooiseplein 
van 13.00 tot 16.00 uur met StORmBaaN eN 
KOOIVOetBaL.

• Op maandag 1 juli wordt het Pijnackerplein 
full colour. De Surinaamse gemeenschap viert 
met de buurt KetI-KOtI de afschaffing van de 
slavernij. Vooraf worden schoolprogramma’s 
met expo georganiseerd. Het feest omvat 
kraampjes, een sfeervolle band, diverse dans-
groepjes en kleurrijke klederdracht. Proef ook 
de heerlijke hapjes!

• Op woensdag 3 juli van 13.00 tot 16.00 uur 
op het Ammersooiseplein horen we RaPS, 
POëZIe eN muZIeK. Er komt een heuse mode-
show en een podium voor kindertalent. Tal van 
organisaties werken mee.

• Van 22 tot 26 juli wordt in de Sporthal 
Snelleman het VaKaNtIePaLeIS georganiseerd. 
Een goed moment om de talentontwikkeling 
van de kids te verbreden. Zoals altijd wordt dit 
paleis een belevenis!

juli

juni



te Duur
- Stop De huurverhoging - melD uw klacht - maak bezwaar! - 

ga naar: actiehuuralarm.nl of rotterDam.Sp.nl

27 mei - 2
0.00 uur - in

fo avonD: huur niet te Duur

wat u kunt Doen tegen De komenDe huurverhoging

wijkgebouw ‘t klooSter, ruivenStraat 81 rotterDam
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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 18 mei 2013. Verschijningsdatum 
volgend nummer rond 6 juni 2013.

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,  Ed de Meijer en Alice Alkema

FOtOgRaFIe
Johannes Odé, Mick Otten (en andere)

medeWeRKeRS aaN dIt NummeR
Hanna Becx, Dalia / Buurtbemiddeling Noord, 
Renée van Eijk, Hans Kervezee, Cock van Krieken, 
Bas de Leijer, Pauline Tournier, 
Wijktijgerpersbureau Kinderparadijs Meidoorn 
Pauline Tournier, Erwin Nederhoff,
Early bird, Anja Berkelaar, Joop Rijngoud 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
Info@KIoosterOudeNoorden.nl
Tel. 010 - 466 15 44
contactpersoon: 
Raymond van den Broek

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
Eudokiaplein 33a
3037 BT Rotterdam
Tel. 010 - 443 07 00

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

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

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

Buurtbemiddeling Noord
projectleider Loes van Delft
06 - 4323 5167
noord@buurtbemiddeling.org
Postadres:
Bergsingel 299
3037 GW Rotterdam
Bezoekadres:
Agniesestraat 126 B
3032 TH Rotterdam

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

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

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

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

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 uur (inloop)
wo. 08.30-10.30 uur (inloop) 
en 10.30-12.30 uur (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

Johan de graaffschool 
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
010 - 466 60 15

Stichting Noord Plus
Zomerhofstraat 7
3032 CK Rotterdam
Tel: 010 467 1870

VOORtgeZet ONdeRWIJS

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

horeca Vakschool Rotterdam
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
010 4655055
www.hvsr.nl
 
hildegardis mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
010 4657438
www.hildegardismavo.nl

accent Praktijkonderwijs 
centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36

Verder vroegen we de Wijktijgers 
om hun ideale diner te beschrij-
ven. Lees hier het resultaat! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Mijn droom is dat ik naar een 
luxe restaurant ga met Freshkid, 
die heeft gewonnen bij The Next 
Pop Talent. Ze is 24. Dan ga ik 
met haar praten over haar leuke 
liedjes. En over haar moeder, want 
die is vier jaar geleden overleden. 
We eten lekkere lasagne en nog 
veel meer. Mmmmmm lekker!” 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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“Ik ben in Turkije met Aaliyah. 
We gaan naar de bioscoop, daar 
krijg ik popcorn en drinken. Ze 
zingt voor mij. We eten patat en 
loempia’s, en als toetje ijs en fruit-
salade. Dan gaan we op het strand 
barbecueën. Aaliyah bedankt me 
voor het lekkere eten.”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Ik ga eten met One Direction, het 
was altijd mijn droom dat zij mijn 
dinerpartners waren. Ze kunnen 
zo mooi zingen! We zijn in een 
restaurant in Parijs en we eten 
taco’s. Als toetje eten we met z’n 

In het Oude Noorden is een 
nieuwe lichting Wijktijgers 
actief! Ze bijten zich de 
komende tijd vast in alles 
wat met eten te maken heeft 
en gingen alvast een kijkje 
nemen bij haa… gebak. 

Daar komen kunst en taart samen 
- artistiek eten dus! De Wijktijgers 
hebben de eigenares de oren van 
het hoofd gevraagd en alles ge-
filmd. Het filmpje komt nog op de 
wijktijgerwebsite te staan, maar 
we kunnen hier alvast de foto’s la-
ten zien!

vieren van een heel groot bord ijs. 
Daarna gaan we naar de bioscoop, 
naar een film van One Direction, 
waarin ze zingen op het strand.”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wijktijgerpersbureau Kinderpara-
dijs Meidoorn is een samenwer-
king tussen Stichting Hoedje van 
Papier en Kinderparadijs Mei-
doorn, kijk voor meer informatie 
op www.stichtinghoedjevanpapier.
nl of www.wijktijgers.nl
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Een mooie tango tentoonstelling van kunstenares Tineke Nederhof werd 
gecombineerd met een prachtige dansavond met tango orkest in de kapel-
zaal van het Klooster. Een uniek gebeuren!

Schoon-
maakactie
In samenwerking met de Roteb 
en buren maakten enthousiaste 
kinderen van het Rotterkwar-
tier de binnen terreinen schoon. 
Knap werk!

Op zaterdag 1 juni 2013 or-
ganiseert de terre des hom-
mes Rotterdam met buurtbe-
woners, winkeliers, Sonor en 
Stichting daadkracht een ge-
zellig buurtfeest van 12.00 uur 
tot 16.00 uur rond het thema 
‘’duurzaamheid’’. het feest be-
oogt het duurzaam verbinden 
van buurtbewoners, met res-
pect voor elkaars opvattingen 
en wederzijdse tolerantie. 

De festiviteiten centreren zich 
rond een modeshow die Terre 
des Hommes organiseert op het 
schoolplein van dependance ‘’Het 
Plein’’ aan de 2de Pijnackerstraat. 
De modeshow begint om 13.00 
uur en er is onder andere een ca-
tegorie met prachtige bruidsmode. 
De geshowde kleding is tweede-
hands ter promotie van het herge-
bruik van spullen voor een duur-
zaam gebruik van spullen. 

Het buurtfeest zal van muziek 
worden voorzien door DJ Meijway; 
een top-DJ uit Schiedam, die bij 
velen van u ten onrechte nog niet 
bekend zal zijn. Om 12.00 uur zal 
burgemeester Aboutaleb het feest 
openen. Hij zal een toespraak hou-
den en het nieuwe project van Ter-

re des Hommes onthullen. 
In samenwerking met Kinder Ser-
vice Hotels, een dagopvang voor 
kinderen in Schoolgebouw ‘’Het 
Plein’’ wordt een diezelfde mid-
dag een leuk kinderfeest georga-
niseerd. Kinderen kunnen zich 
onder andere laten schminken en 
koeken versieren.

De winkel van Terre des Hommes 
zamelt ook tijdens deze feestdag 
weer uw gebruikte spullen in. 
Met de opbrengst van uw spullen 
financiert Terre des Hommes pro-
jecten die  kinderuitbuiting stop-

pen. Door het stoppen van kinder-
uitbuiting zet Terre des Hommes 
in voor een duurzame  samenle-
ving waarin iedereen gelijke rech-
ten heeft.
De winkel aan de Zwart Janstraat 
krijgt  op dit moment een ware 
metamorfose dus kom snel eens 
langs om te kijken. Wat het nieu-
we project is dat de winkel aan 
de Zwart Janstraat 53b nu gaat 
sponsoren wordt zaterdagmiddag 
bekend gemaakt. U kunt uitnodi-
gingen voor het feest vanaf 12 mei 
ophalen in de winkel. U bent van 
harte welkom.

BuuRTFEEST 
duuRZaamheId WeRKt!

huuralarm tegen de huurver-
hoging en de belasting die wo-
ningbouwcorporaties moeten 
betalen om de staatskas aan te 
vullen. de bewonerscommis-
sie Rottekwartier voerde actie 
met de Woonbond.

Er zijn in heel Nederland maar 
500.000 echte ‘scheefhuurders. 
De rest mag blij zijn de huur te 
kunnen betalen en kan ook ner-
gens anders heen. Kopen is moei-
lijk of voor ouderen niet mogelijk. 
Een duurder huurhuis is in deze 
onzekere tijden, of als je voor je 
pensioen staat, ook niet aantrek-
kelijk. Kortom alle zogenaamde 
scheefhuurders blijven zitten waar 
ze zitten. Hoezo, doorstroom op 
de woningmarkt? Daar komt nog 
bij, dat leegkomende woningen 
flink in huur verhoogd worden.
Iedereen krijgt een hogere huur-
verhoging. Bovenop de inflatie van 
2,5 % komt een extra huurverho-
ging. Hoe meer je in 2011 verdien-
de, des te meer huurverhoging. 
Er wordt gekeken naar de inko-
mens van alle inwonenden in het 
huishouden op 1 juli 2013 (man, 
vrouw, kinderen, andere inwonen-
den). Inkomens tot € 33.614 krij-

gen 4 %. Tussen de € 33.614 en € 
43.000 wordt dat 4,5%. Boven de 
€ 43.000 krijg je 6,5 % huurver-
hoging.

hoe weet de corporatie wat uw 
inkomen in 2011 was? 
Dat kan sinds 18 maart opgevraagd 
worden bij de belastingdienst. Er 
wordt dan aangegeven in welke 
groep u valt. Volgens juridische 
deskundigen is dat in strijd met de 
Wet op de privacy. (Daarom wordt 
het gluurverhoging genoemd.) Het 
is nog de vraag of de corporaties in 
staat zijn voor 1 mei alle gegevens te 
hebben om een huurverhoging op 
basis van inkomen aan te zeggen.

Kunt u bezwaar maken?
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen 
de huurverhoging van vier % omdat: 
- het een verkapte 
  belastingverho ging is, 
- het onderhoud slecht is,
- max. redelijke huurpijs wordt    
  overschreden 
Naam, adres, Handtekening. Inle-
veren bij Klooster Ruivenstraat 81 
3036 DD  ROTTERDAM. Of mai-
len naar info@noorderzononline.
nl. Huurbijeenkomst in het Kloos-
ter maandag 27 mei 19.30 uur.

“Ik wil met mijn familie en vrien-
den allerlei expedities doen en la-
sagne eten in Marokko. Naar het 
strand gaan, wedstrijdjes doen en 
allemaal dingen proeven. En op 
bezoek gaan bij familie van wie ik 
nog niet wist dat het familie was!”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Ik wil met Zayn van One Direc-
tion pizza eten op het strand in 
Spanje, vlakbij Marokko. We zit-
ten naast twee palmbomen en hij 
zingt een liedje voor mij. Ik krijg 
een handtekening van hem. En als 
toetje eten we ijs!”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

taNgO

Wijktijgers hebben honger

Foto’s: Johannes Odé
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Variant 1 gaat echt ver. Het plein 
wordt niet alleen een groene oase 
maar bewoners krijgen de mogelijk-
heid om zelf te tuinieren. Het plein 
wordt stadslandbouwgrond met 
een heuse serre, een soort groene 
kweek- en werkplek.

Variant 2 toont een groot groen 
grasveld met daarin door de kids 
gekozen natuurlijke speeltuigen. 
Voortvarend werd een participatie-
feest georganiseerd op het plein. 
Centraal stonden de plannen.

Bewoners konden erop schieten en 
op tal van stickers, blaadjes, hun 
ideeën neerpennen.

Grote vellen kwamen vol stickers, 
een reuze levensboom kwam vol 
met suggesties.

Het publiek stond sympathiek te-
genover stadslandbouw met eetbare 
planten, zeker langs de brede bor-
ders. De talrijke gezinnen met kin-
deren rond het plein stuwden het 
belang van speelelementen. zowel 
moeders als kinderen konden hun 

ei kwijt in een relaxte sfeer. Tal van 
workshops sierden het plein. Met 
bloemen werden, als in de hippie-
tijd, kransen gemaakt. Glittertatoo´s 
versierden handen en gezichten. 
Een schildersatelier verwees naar 
Van Gogh. De latino band Con-
junto Dos Tres bracht niet alleen 
kleine danseresjes op de been, maar 
gaf ook inspirerende muziekwork-
shops. De Dwerg, straattheater zon-
der woorden, liet de kinderen een 
wonderlijk en verrassend sprookje 
beleven. De populaire robot bleef 
maar handen schudden en tussen 
de mechaniek door ontplofte een 
confettibom. 

Een hele groep moeders zorgde voor 
onthaal met koekjes en pasteitjes en 
vooral met gezonde appels. Heel 
veel jongeren bemanden de work-
shops als rolmodel voor hun broers 
en zusjes. De sfeer was top. Wat 
voor avonturen gaan we nog beleven 
op het rode plein, getransformeerd 
in een blije wei vol actieve gezinnen.

het Wilgenplantsoen, of 
het ‘rode plein met de 
bellenboom’, ligt in het 
verlengde van de mei-
doornstraat. het plein 
heeft veel potentie maar 
is vrij stenig. Bewoners 
en deelgemeente willen 
heet fors vergroenen. Naar 
aanleiding van een voor-
bereidende bijeenkomst 
met omwonenden maakte 
architectenbureau van de 
Werf een tweetal varian-
ten waarbinnen nog van 
alles mogelijk is.

ENTHOuSIASME ROND 
Wilgenplantsoen

Elke film wordt ingeleid door een 
spreker en voor (bijna) elke hoofd-
film wordt een korte voorfilm ver-
toond van een Rotterdamse film-
maker, met een introductie door de 
maker zelf.

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

Entree € 4,-- per voorstelling, 
65+ € 3,50 / Rotterdam-pas € 3,--.
Zaal/bar open om 19:30 uur, start 
filmavond om 20:00 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 
  3 t/m 17 aPRIL

BeaStS OF the SOutheRN 
WILd
wo 01-05, 20:00 
drama, 2012, Benh Zeitlin, 89’, 12+
Met: Quvenzhané Wallis, Dwight 
Henry, Levy Easterly

het zesjarige meisje hushpuppy 
leert over moed en liefde wanneer 
haar vader ziek wordt en hun leef-
omgeving, de Badkuip genaamd, 
drastisch verandert. 

Hushpuppy, een onversaagd zes-
jarig meisje, woont bij haar va-

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.

der, Wink, in “de Badkuip”, een 
gemeenschap ten zuiden van de 
Mississippi-Delta, aan de rand van 
de wereld. Alhoewel Wink van zijn 
dochter houdt bereidt hij haar met 
harde hand voor op de ineenstorting 
van het heelal; op een periode waar-
in hij er niet meer zal zijn om haar 
te beschermen. Wanneer Wink een 
mysterieuze ziekte krijgt, raakt de 
natuur van slag en stijgen de tem-
peraturen. Met het water dat steeds 
maar stijgt, de aurochs die komen 
en de gezondheid van Wink die ach-
teruit gaat, gaat Hushpuppy op zoek 
naar haar verloren moeder.

caeSaR muSt dIe
wo 08-05, 20:00  
drama, 2012, Vittorio Taviani, 
76’, 12+
Met: Cosimo Rega, Giovanni Arcu-
ri, Salvatore Striano

gevangenen in de zwaarbewaakte 
gevangenis van Rome bereiden 
zich voor op de uitvoering van 
Shakespeare’s Julius caesar. 

De opvoering van het Shakespeare 
stuk Julius Caesar loopt ten einde, 
de artiesten worden onthaald op een 
uitbundig applaus. De lichten gaan 
uit, de acteurs verlaten de scène en 
keren terug naar hun cellen. De 
acteurs zijn zware, levenslang ge-
detineerden die hun dagen slijten 
binnen de muren van een strengbe-
waakte Romeinse gevangenis.

aRgO
wo 15-05, 20:00
drama, 2012, Ben Affleck, 115’, 12+
Met: Ben Affleck, Bryan Cranston, 
John Goodman

de reddingsoperatie van de FBI in 
1980, toen zes amerikanen waren 
ontvoerd uit de ambassade in Iran. 
Slechts door een zeer riskant plan 
uit te voeren kunnen de gegijzel-
den worden gered.

Op 4 november 1979, wanneer de 
Iraanse revolutie haar hoogtepunt 
bereikt, bestormen militanten de 
Amerikaanse ambassade in Tehe-
ran, waarbij 52 Amerikanen gegij-
zeld worden. Maar in het midden 
van de chaos, slagen zes Amerika-
nen er in om weg te glippen en toe-
vlucht te zoeken in het huis van de 

Canadese ambassadeur. Wetende 
dat het slechts een kwestie van tijd 
is voordat de zes worden ontdekt en 
waarschijnlijk gedood worden, moet 
de CIA-specialist Tony Mendez (Af-
fleck) met een riskant plan voor de 
dag komen om ze veilig het land uit 
te krijgen.

amOuR
wo 22-05, 20:00
drama
2012, Michael Haneke, 127’, 12+
Met: Jean-Louis Trintignant, Em-
manuelle Riva, Isabelle Huppert

georges en anne zijn in de tachtig. 
als anne een beroerte krijgt wordt 
de liefde tussen hen zwaar op de 
proef gesteld.

Anne (Emmanuelle Riva) en Geor-
ges (Jean-Louis Trintignant) zijn al 
op leeftijd en leiden een rustig be-
staan in Parijs, waarin hun passie 
voor muziek nog altijd een hoofdrol 
speelt. Dan krijgt Anne een infarct, 
hierdoor raakt ze aan één kant van 
haarlichaam verlamd en breekt er 
een nieuwe fase in hun samenzijn 
aan. George verzorgt haar met al 
zijn kracht en liefde. Maar hij kan 
niet voorkomen dat ze verder van 
hem wegglijdt en raakt zelf ook 
steeds meer in een isolement. Ook 
wordt de relatie met hun dochter 
(Isabelle Huppert), die in het bui-
tenland woont, behoorlijk op de 
proef gesteld.

wo 27-05 geeN VOORSteLLINg
Zomerstop tot 4 september 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Voor actuele info en reserveringen 
kijk op www.kloosterbioscoop.nl
Word vriend op 
facebook.com/cinenoord

Over cineNoord
Elke week draait CineNoord een 
speelfilm in de kapelzaal van het 
Klooster Oude Noorden. Een gevari-
eerd aanbod voor een breed publiek 
uit Noord, maar ook de rest van Rot-
terdam is welkom. Elke film wordt 
ingeleid door een spreker en voor 
(bijna) elke hoofdfilm wordt een 
korte voorfilm vertoond van een Rot-
terdamse filmmaker, met een intro-
ductie door de maker zelf. Op deze 
manier ontstaat er een nieuw po-
dium voor beginnende filmmakers 
om hun film te vertonen en komt de 
filmbezoeker in contact met makers 
en hun werkproces. Klik hier voor 
een overzicht van alle vertoonde 
voorfilms.

contact
Bas de Leijer, tel. 0647777347
e-mail. cinenoord@gmail.com
www.kloosterbioscoop.nl
www.basdeleijer.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 april bracht een wonderlijke 
woensdag  met een exotische 
high tea door turkse en 
marokkaanse moeders van de 
hildegardisschool met geurige 
thee en zoete koekjes. 

Plots verschenen de kinderen van 
groep 3 die allerlei dansjes op de 
meest charmante en stoere manier 
brachten. Techniek was verder aan 
de orde van de dag met lampjes ver-
binden en zeefdrukken. Henna was 

Wonderlijke bruisende 
woensdag van de partij en de Bezige Bijtjes 

van de Raephorststraat leerden eie-
ren schilderen en sieraden maken. 
De Groove Kings wisten met de hy-
peractieve kids van geen ophouden. 
Iedereen bleef maar breaken. Het 
kindercircus Pamodjo (samen) deed 
halsbrekende toeren. Het straatthe-
ater Johannes en Anja speelde van 
boos tot verliefd en tenslotte kwam 
de aap uit de mouw bij het Circus 
Dimitrov. Een middag om nooit te 
vergeten.

het bestuur van de Bewo-
nersvereniging Pijnacker-
plein heeft sinds de aLV van 
November 2012 een grote 
wijziging ondergaan.

Foto: Johannes Odé

Het is verjongd met de komst 
van 4 jonge bestuursleden. Hier-
bij is tevens de functie van pen-
ningmeester overgenomen door 
1 van hun, Jolien Hilhorst. De 
overige nieuwe leden zijn Da-
vid Visser, Tim Haas en Linde 
Schinkel. Samen met Bernard 
van Verschuer, Else en Vincent 
Hammel en Patrick Zwiers is er 
nu een sterk bestuur ontstaan 
met jong elan en tegelijk veel 
ervaring.
Met trots en veel plezier kunnen 
we aankondigen dat we op 2 juni 
de Buurtbrunch organiseren. 
Hierbij wil ik gelijk iedereen uit-
nodigen om aan te schuiven bij 
dit ontzettend gezellige evene-
ment. Onder het  genot van zelf 
gemaakt eten drinken kan er 
kennis gemaakt worden en bij-
gepraat. Het is tevens de officië-
le aftrap van de bewonersvereni-
ging voor het verdere seizoen. 
De inschrijf formulieren zullen 

binnenkort verspreid worden. 
Er staat voor 11 mei trouwens 
al het Plein du Publique op het 
programma, georganiseerd door 
Gesammt Galerie. Komt allen, 
wordt weer “Parijs om de hoek”.  
Verder zal er rond mei/ juni 
opera op het plein zijn.  In juni 
zal een optreden van de KRPH 
plaatsvinden en de 3e editie 
van het Blue Grass festival. Het 
Ricciotti treed weer op in juli/
agustus en in september is er 
een groots muzikaal spektakel te 
verwachten.

Kortom: het Pijnackerplein is 
weer “the place to be” deze zo-
mer! Houd de posters in de ga-
ten voor de exacte data.

Bewoners-
vereniging 
Pijnackerplein

Het plein heeft veel potentie 
maar is vrij stenig. Bewoners en 
deelgemeente willen heet fors 

vergroenen.
foto’s Johannes Odé
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Toneelvereninging echTe liefde 
ging ‘de vloer op’ en inTroduceerT 
‘harTen helen’

Na de eerste ‘Vloer Op’ die op 19 
januari 2013 plaats vond, gaf Gree 
van de Plee het publiek de gelegen-
heid om opdrachten te verzinnen en 
deze na afloop van de voorstelling 
in te leveren die vervolgens gebruikt 
werden voor de volgende stukken. 
Daarnaast  kreeg het publiek ook de 
mogelijkheid om mee te spelen. Dit 
gebeurde in maart waar drie mensen 
zich opgaven om mee te doen. Zo 
kon het publiek een proefje nemen 
van toneel spelen. 

Na de voorstelling was het tijd voor 
‘Voetjes van de Vloer’ waar onder 
genot van een drankje en een hapje 
iedereen kon genieten van de mu-
ziek die door Walter en Marcel werd 
gedraaid. Met ‘Voetjes van de Vloer’ 
kon het publiek kennis maken met 
de spelers van Echte Liefde. Er is 
gedanst en gelachen en het publiek 
was aangenaam verrast en vonden 
alle voorstellingen leuk waardoor de 
vereniging kan zeggen dat ‘De Vloer 
Op’ een sucess is geweest. 

Op 20 april 2013 speelde de vereni-
ging voor het laatst ‘De Vloer Op’. Zo 
hebben 17 spelers allemaal een rol 
gehad die per opdracht vijf minuten 
duurde met aansluitend ‘Voetjes van 
de Vloer’. Gezien de positieve reac-
ties van het publiek wordt nagedacht 
om ‘De Vloer Op’ in de toekomst 
weer op te voeren. 

‘De Vloer Op’ is mede mogelijk 
gemaakt door het Klooster Oude 
Noorden waar alle voorstellingen 
plaats heeft gevonden. Het initiatief 
is genomen door Hanny en Walter, 
gepresenteerd door Miny Verberne. 
Alle scenes zijn geschreven door 
Hanny, de spelers en het inbreng van 
het publiek.

De spelers van ‘De Vloer Op’ zijn: 
Catharina, Elly, Hanny, Jamal, Jane, 
Jolanda, Jolina, Jos, Josette, Martine, 
Patricia, Paul, Sandra, Til, Violet, 
Walter, Wendy en Willy.

Toneelverening introduceert na ‘De 
Vloer Op’ het nieuwe stuk ‘Harten 
helen’: een stuk waarin de persoon-
lijke verhalen van de spelers van 
Echte Liefde in theatervorm in beeld 
wordt gebracht. Kortom een voor-
stelling over onze eigen levens. De 
verhalen zijn gebaseerd op gebeur-
tenissen uit het verleden, die invloed 
hebben op het heden en de dromen 
voor de toekomst die daaruit voortko-
men. De verhalen worden verzameld 
door middel van voorwerpen, foto’s 
en andere materialen uit het verle-
den maar ook uit eigen herinnerin-
gen. Uit deze verhalen zal minimaal 
één verhaallijn per speler worden 
gebruikt om de scènes tijdens de re-
petities gezamenlijk vorm te geven. 
De verschillende verhalen worden 
geïntegreerd waardoor er één verhaal 

ontstaat waarin de andere verhalen 
meespelen. Er zal een speelstijl wor-
den gebruikt waarin steeds naar het 
uiterste wordt gegaan. Met andere 
woorden er is geen nuancering: een 
ramp wordt een ramp, een liefde 
wordt een sprookje en een drama 
een tranendal. Deze overdrijving 
zorgt ervoor dat een realistisch gege-
ven een “surrealistisch effect” krijgt 
waardoor deze niet bedreigend en/
of te aangrijpend wordt maar dat het 
publiek voelt wat de spelers er mee 
bedoelen en zich daarin kunnen her-
kennen. Het uitgangspunt van deze 
voorstelling is de herkenning van ac-
ceptatie, eenzaamheid maar vooral 
respect voor elkaar. ‘Wat jou gebeurt, 
kan mij ook overkomen of is al zelfs 
gebeurd, alleen weten we het niet 
van elkaar en denken we dat we al-
leen zijn!!..’

Tijdens de repetities zullen er mo-
menten zijn waarin de niet participe-

rende spelers en andere belangheb-
benden de mogelijkheid krijgen een 
kijkje te nemen achter de schermen 
en hun te betrekken en te triggeren. 
Zo doet Echte Liefde haar deur open 
om meningen en ervaringen te delen 
en de vereniging op zodanig manier 
uit te breiden. Daarnaast is het van 
belang te benadrukken dat het hele 
proces tot aan de voorstelling te 
volgen zult zijn via www.toneelver-
enigingechteliefde.nl, Facebook en 
Twitter. 

Zo zal er van repetities kleine stukjes 
geschreven worden waarna geïnte-
resseerden hun meningen en sug-
gesties kunnen achterlaten die mee-
genomen zullen worden tijdens de 
repetities. Van iedere repetitie komt 
een inhoudelijk verhaal op onze Ech-
te Liefde facebook site. Welke beleve-
nissen van spelers stonden centraal? 
Wat kunnen we daarmee in onze 
voorstelling? 

We delen deze zaken en opzetjes van 
mogelijke scènes (dit kunnen dus 
ook filmpjes zijn van de repetitie) 
in de weet dat onze ervaringen niet 
uniek zijn en vragen onze facebook 
vrienden om hun ervaringen en re-
acties met ons te delen. Op deze 
manier weten we ook wat er speelt 
en kunnen we reacties ook in onze 
voorstelling gaan gebruiken (wat wel 
werkt en wat niet) en worden onze 
verhalen en scènes alleen maar rijker 
gevuld met ervaringen. Daarnaast 
kunnen onze Facebook vrienden die 
hun ervaringen met ons delen wor-
den uitgenodigd op een repetitie om 
live mee te werken aan het project, 
als ze dat willen. Ze krijgen een uit-
nodiging voor een openbare repetitie 
of in een later stadium voor een try 
out. Zodoende zal de betrokkenheid 
bij deze voorstelling en de inhoud al-
leen maar groeien.

Het initiatief is genomen door Violet 
Asmus. De regie wordt gedaan door 
Hanny Arnold en Jolina Wessels als 
eind regisseur. 

de repetities zijn inmiddels 
begonnen en de opvoering 
zal plaats vinden op:
23 november
24 november
30 november
01 december 2013
Locatie 
het Klooster Oude Noorden, 
Ruivenstraat 81 Rotterdam

toneelvereniging echte Liefde starte in 
Januari 2013 met ‘de Vloer Op’. dit was 
een voorstelling waar zes spelers bij elkaar 
kwamen waarvan twee spelers de opdracht 
kregen om door middel van improvisatie 
een mooi, ontroerend en/of spannende 
stuk te maken. ‘de Vloer Op’ werd 
gepresenteerd door ‘gree van de Plee’. 


