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 ZOHO het dak op
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De Noorderzon 
is ook online! 
www.
noorderzon
online.nl
Op de digitale versie van de 
Noorderzon vind je, naast de 
inhoud van deze krant, nog veel 
meer foto’s en filmpjes. Deze site 
wordt om de 14 dagen vernieuwd. 
Raadpleeg De Noorderzon online 
voor de actuele agenda en 
activiteiten in het Oude Noorden 
en de Agniesebuurt. 
Heb je een bericht, foto of filmpje 
voor de Noorderzon online, laat 
het ons weten! 
E-mail: info@noorderzononline.nl

Kleurige parasols, palmbomen en 
kleedjes zorgden voor een aantrek-
kelijke aankleding. Tal van plezierbo-
ten, kano’s en opblaasboten kwamen 
aanmeren van enthousiaste buren 
tot sjiek volk. Het Oude Noorden is 
ontdekt! De pleziervaart verlevendigt 
de Rotte en daar moet aandacht voor 
komen.  Gebiedscommissie voorzitter 
Thomas Roskam aarzelde niet om het 
eiland te annexeren en zo over te gaan 
tot gebiedsuitbreiding. Zijn enthousi-
asme liet de verbeelding op hol slaan. 
De Rotte heeft goed zwemwater. Vol-
gend jaar uitbaggeren of een dik zeil 
over de in het water gedumpte fietsen. 
En… waar blijft de visverenging? De 
eerste dag zorgt de cultuurscout voor 
een artistieke programmering. Talent 
uit Noord dat het komende seizoen fu-
rore gaat maken wordt in het zonnetje 
gezet. Fo Music brengt de meiden in 
trance en Ciné Noord presenteert haar 
programma in Studio de Bakkerij. DJ 
Beauty Kees krijgt het publiek aan het 
dansen met 80-er jaren plaatjes en 
later met funk. De organisatie pakte 

uit met een heuse havenmeester, bad-
meesters, een brugwachter en kade-
wachters. Toe maar! s’ Middags kregen 
we vooral gezinnen met kinderen die 
lekker gingen picknicken , ‘s Avonds 
was de jeugd aan bod. Bevallige dan-
seressen in compleet Hawaï kostuum 
met bikini, raffia rokje en grote bloem 
in het haar verplaatsen ons naar de 
Stille Zuidzee. De barbecue met verse 
forellen draait overuren. Buurtbewo-
ners zorgen voor heerlijke quiche. De 
Rotte met pleziervaart is niet langer 
meer een ver toekomstbeeld. Voor 
onze ogen doemen talrijke bootjes op, 
stand up paddlers. Life is relaxed! Als 
de afsluitende zondag een verschrikke-
lijk onweer uitbreekt gaan alle vrijwil-
ligers als één solidair blok aan de slag 
om alles weg te ruimen. Knap werk 
jongens!

Picnic island
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 basisinkomen, een uitkering voor iedereen?

Picnic Eiland is een 
bewonersinitiatief 
van kunstenaar Eddie 
Kaijser en theaterbeest 
Anja Berkelaar van de 
Rotterdamse Salon. Het 
eiland in de Rotte bij de 
Noorderbrug trok drie 
dagen lang honderden 
bezoekers. 
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Waarom doet de mens wat ie doet? 
Willen we altijd iets nieuws? Legt een 
groepje een eiland in de Rotte? Noemt 
het Picnic Island! En dan is nu de 
vraag of er nieuw Festival geboren is 
van 3 tot 5 Juli 2015? Even wat historie, 
in 1694 wordt er voor het eerst van 
‘pique nique’ gesproken, een diner 
waarbij iedere gast iets meeneemt…
het uitzoeken van een kleinigheid dus 
door iedere betrokkene. Een selec-
tie van kleine hapjes. Later werd het 
een ontspannen lunch buiten zonder 
een duidelijke eindtijd. Het draait 
om bon vivant, dolce far niente, niets 
doen, genieten van het leven, van el-
kaar, van eten en drinken. Of zoals 
t in Rotterdamse termen heet: City 
Lounge. In je eigen stad chillen. En 
dan ditmaal bijzonder óp het water. 
Een overzicht van de eenvoudige keu-
zes die er waren: lekker simpel pootje 
baden, met een schepnetje achter de 
visjes aan, naar easy listening muziek 
luisteren, een tostietje,  een rosétje 
of biertje of watertje. We komen in 
de verkleinwoorden terecht zo! On-
der een parasolletje. Een vaartochtje. 
Een hapje bij de cateraar halen. Op 
de bankjes hangen onder de bomen. 
Naar de dansende mensen kijken op 
de disco. Zelf danspasjes ertegenaan 
gooien. Een beetje Tropicana buiten. 
Er werd gezwommen! Naar de bijde-
handjes bij het toilet die filosofisch of 
plat Rotterdams een diepzinnig ge-
sprek met je voeren. Happy Go Lucky. 
Easy does it. Zo heerlijk niets doen. 
De mens zoekt rust. Al die afschuwe-
lijke dagelijkse berichtgeving stompt 
af. Heb zo af en toe de neiging om me 
een mislukte Middeleeuwer te wil-
len voelen, met beperkte actieradius, 
wat bekende gezichten, wat afleiding, 
wat jaarlijkse feesten, waar de goe-
gemeente elkaar weer eens ziet. Even 
niets. Geen stress. De struisvogel 
zoekt zo nu en dan wat afleiding, in 
plaats dat ie de kop in het hand steekt. 
Gewoon leuk met en bij elkaar zijn. 
De vernieuwing van Picnic Island 
zit in het ontginnen van het water, 
het aanbieden van een nieuwe ver-
blijfplek, een stuk nieuw grond, een 
nieuw beleven. En aldaar proberen we 
de sfeer van de Rotta, het stromende 
water dat Rotterdam de naam gaf, te 
laten beleven. Geen rauwe commer-
cie. Een beetje zoals de Parade was 
in het begin, of zoals Noorderzon in 
Groningen nu is, of het peace-gevoel 
van het Kralingen Festival. Het zit ‘m 

in het kleine, in het normale, in zo-
maar met wildvreemden eenzelfde 
gelukzalige beleving in Rotterdam te 
hebben. Dat was de kunst. Gewoon 
normaal, ontspannen, dan doen we 
eigenlijk al gek genoeg. En dat met 
flink veel lieve vrijwilligers, die alle-
maal hun tijd daaraan besteden. En 
waarom? Omdat mensen gewoon in-
trinsiek, uit zichzelf, soms het goede 
willen doen. Het juiste, zomaar wat 
liefde, plezier en ontspanning aan 
elkaar geven. Zonder dat je elkaar 
voor de voeten loopt, het een ratrace 
wordt of het bekende ellebogenwerk. 
Er is geen onvertogen woord gevallen. 
Iedereen hielp met het opruimen in 
de regenbui. Ongelooflijk veel plezier 
gehad. Goed met elkaar samenge-
werkt, doorgepakt en overgepakt daar 
waar nodig. Afijn, er moet een einde 
komen aan deze openbare liefdes-
verklaring aan het eiland. Ik lijd aan 
eilanditis; ‘oh island in the sun’. We 
gaan proberen om dezelfde sfeer ook 
in Crooswijk neer te zetten, wel de su-
perrelaxte sfeer zien te behouden met 
iets meer sponsoring. Met meer Kun-
sten: stand up art, comedians, opera, 
toneel, meer kunst- en vliegwerk voor 
de kinderen. Maar wel ………..die 
sfeer, van rustig aan, dan breekt t lijn-
tje niet, het zoete nietsdoen, een mini-
vakantie, een superb weekeinde. Op-
laden om bij jezelf te komen, om de 
hectiek uit te bannen. We willen een 
beetje het mini-Edingburgh van Ne-
derland op het water worden. Een in-
tieme omgeving, die je verwelkomt, je 
verheft, je even je betere Zelf laat voe-
len, die je aanzet tot community ser-
vice above self. Geen hijgerige pers, 
of uit de krachten gegroeide festivals. 
Maar versterken van dat wat Noord te 
bieden heeft: kunst, sociale cohesie, 
een permanent Opzoomergevoel, res-
pect voor elkaar, geen woorden maar 
daden, je eigen zooi opruimen………..
Ik kan wel doorgaan. Maar zou dat 
gevoel van verliefd op een eiland, een 
paar dagen leuk, voldoende zijn om 
door te gaan? Ik verlies niet de reali-
teit uit het oog hoor: het was een be-
wonersinitiatief, mensen hebben zich 
letterlijk en figuurlijk de blaren ge-
werkt. Het was de inspanning waard. 
Het plan is om deze positieve ziekte 
eilanditis te verspreiden. Volgend jaar 
én Crooswijk én Noord, 2 eilanden, 
2 weken, 2 gebiedscommissies?! We 
gaan het zien. 

Anja Berkelaar
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Eilanditis

Tijdens de vakantie beleefden 
we de derde editie van silent 
rooftop cinema Roffa mon 
Amour op het dak van het 
Hofplein Station. Met verlichte 
koptelefoons genoten iedere avond 
ruim 350 bezoekers van een mooi 
aanbod van films. We bewonderden 
aanstormende regisseurs van diverse 

nationaliteiten en uiteraard genoten 
we ook van het uitzicht op de Rotter-
damse skyline. Zo was er de prachti-
ge film I swear i’ll leave this town van 
de Braziliaanse regisseur Daniel Ara-
gao. Deze regisseur komt uit Recife. 
Zijn film werd bekroond op het Rio 
Filmfestival. Hoofdrolspeelster Bi-
anca Joy Porte in de rol van een ver-

warde vrouw in het corrupte Recife 
won de Beste Actrice Award. Daniel 
wist een krachtige vrouw van een in-
tense schoonheid neer te zetten en 
tegelijkertijd scherpe maatschappij-
kritiek te leveren. Roffa Mon Amour 
wordt georganiseerd door Lisa Smith 
en Charlotte van Zanten en is onder-
deel van Rotterdam Festivals.

RoffA moN AmouR

Agenten geven 
geen bekeuring
De Hofbogen presenteerden zich 
als het langste podium van Neder-
land. De opening is op het Eudokia-
plein met djembé’s, tai chi en  ener-
verende schaakprestaties. ‘Echte 
Liefde’ de theatergroep levert heuse 
agenten die geen bekeuring over-
handigen, maar wel het program-
ma. Bij de Urban Bakery die heerlijk 
ruikt treden de Ukuladies op, jonge 
meiden met vernieuwende teksten 
op 50-er jaren melodieën. Ze doen 
je wat denken aan de legendarische 
Amazing Stroopwafels. De Yoga is 
in volle gang. Ik laat een foto shoo-
ten bij ‘Love is in the R’ en verlies 
me in het Rafa Kids Design. Jordi 
Abel krijgt met zijn tere nummers 
het publiek plat. Bij Hill Knives krij-
gen we een demonstratie Messen-
slijpen. Het mes wordt vlijmscherp 
en snijdt zo een vel papier door 
midden. Buurtbewoners kijken ont-
hutst.

Jeugdige pianoplayers
Bij de drukker speelt een strijkers-
trio met twee violen en een cello. Ze 
spelen hoofse dansen en een tedere 
pastorale, een eigen compositie van 
violist Willem. Bij de ruggengraat 
therapeut ‘Rofling’ spelen kinderen 
piano  in de spierwitte ruimte. His-
ke speelt als beginner de Mossel-
man en Hoedje van Papier. Rune en 
Ssverre zijn al verder en spelen met 
overtuiging Lang Jan. Tamar speelt 
Spinning Wheel, een echte profes-
sional en Iris doet het knap met Let 
It Go uit de film Frozen.

Een chansonniere 
en een architect
Bij Man met Bril, de Koffie corner, 
is het een drukte van belang. Ca-
rolina Federbusch treedt er op, de 
nieuwe Blue grass generatie, chan-
sonniere gespot door Guido, oud 
programmeur van het Klooster. Uit 
de Vespa Tour winkel klinkt muziek 
van Billy Holiday. De Meubelmaker 
Elok zet zijn deur wijd open om zijn 
juweeltjes te laten zien. We zijn ook 
sterk onder de indruk van de BNA 
architecten met projecten van hui-
zen op palen, glazen woningen met 
tententerras, hout in combinatie 
met industriële materialen of na-

tuursteen, organische bouwwerken 
met laagjes. De nieuwe architectuur 
vraagt originaliteit.

Spontaniteit en controle
In de Flamenco Studio van Rosa 
de Compass wordt een workshop 
gegeven. De hakken klakken op de 
houten vloer. Het is een kwestie van 
spontaniteit maar ook van controle. 
Er zijn duidelijke regels. De docente 
houdt het verhaal van een droevige 
Spaanse begrafenis met vrouwen in 

het zwart. Als er een gast binnen-
komt krijg je een stoelendans. Ie-
dereen weet wie met wie moet pra-
ten. Op het Ammersooise plein we-
ten Bollywood danseresjes met hun 
charmes het publiek te bekoren,

orgelpunt en Kids in Beeld
Het publiek reikt met de halzen 
want Jacumba treedt op met de 
vrolijke muziek uit Columbia, de 
Cumbia. De buurmeisjes lopen 
naar buiten: ‘Dat zoiets gebeurt in 
onze straat!’ Met dit orgelpunt sluit 
het reuze podium zijn deuren en 
zakken de bewoners vrijwilligers af 
naar de Bergsingelkerk. Daar wacht 

Het langste 
Podium

Het bewonersparticipatie pro-
ject Cineac Noord verdwijnt per 
1 januari 2016. De Gemeente 
wil investeren in de regionale 
zender open Rotterdam.  ‘open 
Rotterdam ‘ zal regelmatige 
aandacht schenken aan de Rot-
terdamse wijken. 

Cineac Noord was jaren lang een 
boegbeeld van Noord. Het beschikt 
over bijzonder archiefmateriaal 
van ons kleurrijk gebied. Alle be-
trokken vrijwilligers en Mireille 
als enige beroepskracht verdienen 
een pluim. Cineac Noord heeft 
ongetwijfeld een bijdrage gegeven 
aan talentontwikkeling. Mireille 
vindt het verdwijnen van Cineac 
zonde. 16 jaar lang heeft zij er in 
geïnvesteerd, ‘Als bewoner kan je 
via Cineac je stem laten horen. Je 
kan in huiskamers kijken en je wijk 
leren kennen. Het film maken was 
geen doel op zich,wel bewoners 
erbij betrekken. Open Rotterdam 
werkt vooral met stagiaires en ziet 
er gelikter uit .’Mireille hoopt dat er 
nog wat mogelijk is op projectbasis 
rond een bepaald thema.

Cineac Noord verdwijnt

Wilt u zich als vrijwilliger inzet-
ten voor de wijk? uw kwalitei-
ten benutten en verder uitbrei-
den? meld u dan aan als Buurt-
bemiddelaar en doe kosteloos 
mee aan de nieuwe, professio-
nele Basistraining Buurtbemid-
deling.
De Basistraining Buurtbemiddeling 
is een professionele training gericht 
op het trainen van gespreksvaardig-
heden. Een training en ervaring waar 
u altijd wat aan heeft, zowel in uw be-
middelaarsrol als privé. Na het volgen 
van de basistraining gaat u als nieuwe 
bemiddelaar op pad met een ervaren 
bemiddelaar. Een mooie uitdaging, 
die u in de meeste gevallen veel vol-
doening zal geven. Ook blijven we als 

bemiddelaars samen doorgroeien met 
intervisie en verdiepingstrainingen, 
onder andere rond het coachen van 
bewoners.

Dock biedt:
Diverse professionele trainingen, een 
enthousiaste groep van medebemid-
delaars, een flexibele vrijwilligersrol 
die veel voldoening geeft,

Dock vraagt:
Een enthousiaste, open en sociaal be-
trokken houding, goede beheersing 
Nederlandse taal, een commitment 
van minimaal een jaar, gemiddelde in-
zet van twee uur per week, geheel in te 
passen in uw agenda.

Dock op zoek naar 
Buurtbemiddelaars in Noord

Buurtbemiddelaar iets voor u? Dan 
komt Dock graag met u in contact voor 
een kennismakingsgesprek.

Interesse of vragen?
Neem dan contact op met:
Abderrahim Haddou
T. 06-18964486
E. bbhaddou@dock.nlStiltecentrum voor 

scholieren bij Buurtwerk
Bij Buurtwerk in Jongerencentrum 
het Klooster, Hammerstraat 51 kan 
je terecht bij een Stiltecentrum voor 
scholieren. Dit stiltecentrum is de 
perfecte plek om je huiswerk te ma-
ken. Je kan gratis laptop, internet en 

printer gebruiken. Meteen krijg je 
ook toegang tot de bibliotheek van 
het wijkcentrum. Je kan terecht op 
dinsdag en donderdag van 16:00 – 
18:00 uur.

hen een kunstmarkt en de ontwape-
nende foto-expositie ‘Liskinderen in 
Beeld’ van Noord010inbeeld en ui-
teraard ook een afzakkertje. Wat een 
podium, wat een belevenis!

op woensdag 14 oktober or-
ganiseert DoCK participatie 
een inspiratiedag voor geheel 
Noord in de Banier.
Bestaande initiatiefnemers vertellen 
over het succes van hun initiatieven. 
Door middel van sprekers en work-
shops worden bewoners geprikkeld 
om van hun idee voor de buurt of de 

Inspiratiedag 
bewonersinitiatieven

wijk een inspirerend bewonersinitia-
tief te maken.

Zet de datum in uw agenda!

Voor meer informatie 
Amanda Arthur 06-48462161 of 
participatienoord@dock.nl
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Agniesebuurt

Een nieuwe skatepool
De nieuwe skatepool op het Soe-
tendaalse plein werd feestelijk ge-
opend. Weken van tevoren hadden 
kinderen van de basisscholen les 
gekregen in skeeleren en vliegwerk 
met de fietsjes. De opening was dan 
ook booming. Even later werd ook 
de nieuwbouw Soetendaal opgele-
verd. De woningen zijn nagenoeg 
allemaal verkocht niettegenstaande 
ze niet goedkoop zijn. De prijs kwa-
liteit verhouding is prima. Nieuwe 
en oude bewoners vierden een groot 
ontmoetingsfeest. Dat was april, wat 
brengt ons mei?

Een charme zangeres
Aan de Bruisende Woensdag in de 
Agniesebuurt werd  de opening 
van het vernieuwde Ammersooi-
seplein gekoppeld. De sfeer was 
geweldig vooral door de optredens 
van de talrijke dansgroepen uit 
de Banier, waaronder Bollywood, 
streetdance, zumba en breakdance. 
Drie dagen lang was het Pijnac-
kerplein in de ban van de Turkse 
Bazaar met kramen, sasspelers, 
trommelaars,dansers,reuze pan-
nenkoeken, t-shirts, Turkse koffie, 
clowns en poppenspelers. Hoogte-
punt was de charmezangeres Yildriz 
op doorreis. Ze wist het publiek op 
te zwepen met haar unieke perfor-
mance. Men bleef maar selfies ma-
ken gearmd met het super model. 

Avondvierdaagse 
voorbeeld van participatie
Juni brengt ons het Hildegardis-
feest op het Johan Ida plein met 
klimwand, recyclen, tassen maken 
van papier maché, flessen versie-
ren, parachutes maken van draad en 
papier. Winston Scholberg met zijn 
bodylanguage en bekwame band 
maakt van de kinderen theaterspe-
lers. Hans de Vries leert ze met 
de jembe’s het ritme van Afrika. 
Het hele schoolpersoneel is erbij 
betrokken. Simone voert de regie, 
het geheel mondt uit in een groot 
buurtfeest. Topper wordt de Avond-
vierdaagse gecoördineerd door het 

Kinderparadijs. School het Plein 
krijgt de prijs van het meest enthou-
siaste team, maar eigenlijk exequo 
met de Hildegardisschool. De schit-
terend uitgedoste werkers van het 
Kinderparadijs staan voor een moei-
lijke keuze. Hele gezinnen nemen 
deel aan de tochten, vooraf gegaan 
door een gemotiveerde brassband.  
Een leger vrijwilligers is op de been 
gebracht, een schoolvoorbeeld van 
participatie voor mekaar gebokst 
door een professionele regie. Niets 
mis mee. Houdt dat op? 

Icoon van Noord
Zomermuziek is een driedaagse in 
juni op een ponton op de Rotte bij 
de Noorderbrug. De eerste dag krij-
gen we een Jongerenpodium van 
kop tot staart geprogrammeerd door 
de jongeren zelf, Jeffrey met zijn 
Banier relaties en Fo Music de cha-
rismatische jongens met duizenden 
volgers op Facebook. De meiden 
hangen aan hun lippen. In de late 
uren volgt het Lumumba Festival 
met Nusodia uit Burkina Fasso als 
uitschieter. De tweede dag is klas-
siek aan de orde. Het hoofdgerecht 
is Synfonia dat Handel speelt met 
beroemd trompettist Eric Vloei-
mans. Zangeres Mijke Loeven ver-
zorgt het pauzeprogramma met 
poëtische songs. Magda Mendez 
maakt het feest compleet met ont-
roerende fado’s. De laatste dag 
staat in het teken van jazz. Eerst 
komt een wijkprogrammering met 
dansgroepen uit Klooster en Banier 
en de Noordse Jacumba die de ver-
maarde Cumbia speelt. Jos Valster 
vormt een verrassend combo. Dan 

terugblik en vooruitblik 
    op een bewogen

spettert de zigeunerband de Balcony 
Players met in haar kielzog de on-
overtroffen Giovanca. Het publiek 
staat schouder aan schouder, geen 
plekje meer over. Ze weet het volk te 
bespelen. De avond sluit met zuive-

Zwoele klanken 
en een bijzondere tuin
Eind augustus werd Open ZOHO 
georganiseerd. Vanaf de Teilinger-
straat komen ons de zwoele klanken 
van de Tangoschool Cuartito Azul 
tegemoet. In het pas geschilderde 
gebouwtje vallen schitterende dans-
foto’s te bewonderen en een reuze 
kralenkrans met emaille verzamel-
stukken die de bezoekers bewonde-
ren. Naast hun gebouwtje, het vroe-
gere Basta, worden voor het stenen 
stuk groenplannen gepresenteerd 
en aan het publiek voorgelegd. Er 
dient gekozen te worden tussen een 
stadslandbouw plan met groenten 
bedden en een recreatie tuin. In bei-
de opties wordt de tuin afgezet met 
een prachtig sierhek, wat ‘s avonds 
op slot gaat. Het stadslandbouw plan 
vraagt om een bewonersgroep die er 
intensief mee bezig is. De Nico Adri-

aan Stichting voelt hier wel voor. Het 
recreatief tuinplan vraagt om een 
gemotiveerd bewonersbeheerder die 
gebreken signaleert en over de sleu-
tels gaat. We zijn nieuwsgierig naar 
wat eruit rolt.

Rotterdamse schapen
Bij de Viltmannen krijgen we van een 
stoere dame een nauwgezette rond-
leiding. Wat allereerst opvalt zijn de 
huiden van echte Rotterdamse scha-
pen aan het hekwerk. De schapen zie 
je regelmatig lopen langs de spoor-
weg. Hun wol is wat stug en niet de 
allerbeste. Maar het personeel weet 
van aanpakken. Het schapenjasje 
wordt grondig gereinigd en daarna 
gewassen in heet water en zout. Het 
goed komt er spierwit uit. Dan wor-
den de haren door een apparaat uit 
elkaar gehaald en in één richting 
gebracht. Er kan dan gesponnen 
worden als je breiwol wil. Om vilt te 
maken wordt het anders. Van losse 
haren, van pluisjes, worden diverse 
lagen op elkaar aangebracht die met 
zeep, warm water en drukwerk wor-
den behandeld,steeds maar weer. 
Al de lucht moet eruit. Het goedje 
wordt 70 procent kleiner. Dan kan je 
kleuren met verf van natuurlijke po-
lanten als het boerenwormkruid. We 
zien fascinerende resultaten: slofjes, 
tassen, laptophoezen, akoestische 
panelen, stoelbekledingen en surro-
gaat bont van klasse. In een hoek van 
het bedrijf worden ook high quality 
leren tassen gemaakt voor een be-
taalbare prijs, die de aanwezige da-
mes doen wegsmelten.

Een paleis op 
een kruiwagen
We komen een grote groep kin-
deren tegen die de kunstroute 
volgen. Kleine ontroerende werk-
jes zijn uitgestald en de kinderen 
worden opmerkzaam gemaakt op 
sprekende details. Zo is er het pa-
leisje van de Poolse kunstenares 
Anna van Bonen dat in een glazen 
vitrine op een kruiwagen staat en 
omcirkeld wordt door vogels. Het 
hele werk bestaat uit restantjes 
uit Anna’s moeders linnenla. De 
kruiwagen symboliseert het vrije 
zigeunerleven. Grote kinderogen 
volgen de vogels. Ondertussen 
is de techno DJ bij Gare du Nord 
heerlijk relaxed bezig. Straks 
wordt het groene veld overspoeld 
met honderden twenties die lekker 
hip socializen.

Het dak op en 
een laaiende barbecue

Om de hoek staat de JIP (Jongeren 
Informatie Punt) bus. Blonde mei-
den lopen als sandwich man met 
grote borden ‘ ZOHO het dak op ‘. In 
echte Hollywood stijl willen ze grote 
letters op het blauwwitte blok. Fa-
hima en de andere vrijwilligers van 
de Wijkcorporatie swingen achter 
een laaiende barbecue met merguez 
worstjes en mini hamburgers. Alles 
komt in een bedje van sla en kom-
kommer. Dit team had een paar uur 
tevoren een 200 bewoners, artiesten, 
ambtenaren, corporatie medewer-
kers en politici op een spectaculaire 
ontmoetingsbrunch getrakteerd. 
De brunch georganiseerd door de 
Wijkcorporatie en haar bevlogen Jan 
Lemmers, werd opgevrolijkt door de 
huisband van de Nico Adriaan stich-
ting. De officiële opening gebeurde 
door Thomas Roskam, voorzitter van 
de Gebiedscommissie en Peter van 
Lieshout, directeur van Havenste-
der, de corporatie die het creatieve 
ZOHO mogelijk maakte.
Recycle your own plastic hangt bo-
ven een kraampje. Van weggegooid 

plastic zijn grote noten gemaakt. On-
der een stellage van plastic bekertjes 
staan grote kannen met infuus wa-
ter. Het infuus bestaat uit groenten 
en kruiden. ‘Het is hetzelfde als jouw 
wijntje,alleen gezonder! ‘.

Brandweerwagen 
en high tee
Vanuit een brandweerwagen uit het 
Duitse Betteldorf klinkt 80- en 90-
er jaren muziek. Rond de trein staat 
origineel straatmeubilair. Je kan spe-
ciale cocktails proeven en de Bolly-
wood danseres uit de Banier bewon-
deren..Aan de overkant wordt een 
geveltuin aangelegd met schoppen 
en planten. Je kan deelnemen aan 
een high tee met kleine kleurrijke 
gebakjes van de plaatselijke patis-
serie zaakjes. Bij Mersh wordt alles 
geprint wat je wil. Kunstenaars laten 
er truitjes, wanddecoraties, tassen 
en mutsen bedrukken. Heel wat ori-
ginele werkjes strelen het oog. Gijs 
leidt ons rond langs de Hofbogen en 
vertelt hun spannende geschiedenis 
en hun stralende toekomst. Na een 
neergaande bouwwoede worden veel 

creatieve jonge architecten op bij-
zondere wijze uitgedaagd. We men-
gen ons tussen de twenties en nip-
pen aan een heerlijk hoppe biertje. 

Gare du Nord heeft met buitenbar en 
heerlijkheden de jeugd prima geac-
climatiseerd. Open ZOHO for ever!

 ZoHo Het dak oP

Pleinenjaar

september
• Zaterdag 19 september is er weer het CARNAVAl 
Du NoRD. Voorafgegaan door een brassband trekken de 
groepen met ook Antilliaanse muziek van een dj van het 
Noordplein over de Zwartjanstraat naar het Pijnacker-
plein, Brancoplein, Snellemanplein en Zwaanshals. 

• 30 september straalt het Bleiswijkplein wellicht met 
SToRmBAAN, PoPPENSPEl, VoETBAlComPETITIE EN CulI-
NAIRE VEGA WoRKSHoPS. 

• 25 september brengt ons BuRENDAG. Onder sturing 
van stichting Prasino planten buurtbewoners 5000 tul-
penbollen in de Erasmusbuurt, in de Kloosterbuut en in 
diverse boomspiegels. 

oktober
• Een glimp van oktober. 9, 10 en 11 oktober komt 
het WERElDSCIRCuS drie dagen naar het Noordplein. 
Het hele verenigingsleven en de Huizen van de Buurt 
presenteren zich, wereldartiesten en top muziekanten 
zijn te gast, proeverijen en workshops zijn over het hele 
plein aanwezig. Er komt een heuse optocht met steltlo-
pers naast een ontroerend wijkprogramma. Het gere-
nommeerde circus is van de partij vergezeld van tal van 
dansgroepen en de fameuze Kleurbende. De Antilliaan-
se gemeenschap organiseert in oktober ook een mode-
show waarbij huisvlijt en presentatie de items zijn. Hele 
families zetten landenthema’s neer. 

 Plein
activiteiten

2015

re jazz van Puur die het publiek aan 
het dansen krijgt. Zomermuziek is 
het Icoon van Noord dat de Rotte op 
de kaart zet.  ‘Op een Mooie Pink-
sterdag’ op het binnenterrein Hof-
dijk was nog nooit zo druk.  Jeffrey 
coördineerde het dansgebeuren en 
zong de sterren van de hemel. Grote 
luchtkussens verleiden de kinderen 
en stoere jongens springen op de 
stier. Het is een echt volksfeest . Pic-
nic Island, een eilandje in de Rotte 
, tamboert weer op dat Noordse 
thema. Via een hangbrug kom je op 
dat tropisch eiland met je mandje 
vol lekkers, je nipt aan een wijntje 
of een biertje en neemt deel aan een 

boottocht. De biologische barbecue 
en de Oosterse specialiteiten maken 
de vakantiesfeer compleet. Hoeveel 
eilanden komen er volgend jaar in 
de Rotte? 

Vakantie in Brasil
De vakantieperiode brengt ons een 
Braziliaans Festival en een funk-
band op het terrein van Gare du 
Nord. Roda de Choro en samba vra-
gen om een dansend publiek. Als 
klapper op de vuurpijl gaan onder 
leiding van Gare du Nord twee bus-
sen met jongeren uit Noord naar 
Allesund in Noorwegen en varen op 
een zeilschip mee met de Tollship 
race (een soort Sail Amsterdam ). 
De vaste bemanning leert hen zei-
len, navigeren en werken in een 
team. Wat brengt ons september?
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 Basisinkomen een uitkering 
    voor iedereen?

Het idee van een basisinkomen en zijn 
beloftes raken het hart. Mensen die 
zijn aangewezen op een uitkering wor-
den gek van de vernedering door de 
sociale dienst, van de vele formulieren 
en de dwang om te werken voor hun 
uitkering. Terecht willen ze daar vanaf. 
Is het basisinkomen een oplossing?

Wat is basisinkomen?
Het basisinkomen is een in-
komen dat voldoende is voor 
voedsel, kleding en onderdak. 
Dat is hetzelfde als de defini-
tie van de armoedegrens. Bij 
een inkomen gelijk aan de ar-
moedegrens gaat het inkomen 
geheel op aan noodzakelijke 
uitgaven. Er is dan geen vrij te 
besteden inkomen over. Kern 
van het voorstel voor een basisinko-
men is om de sociale zekerheid, toe-
slagen voor huur, zorg, kinderopvang, 
kinderbijslag en aftrekposten voor de 
belastingen af te schaffen. WW, bij-
stand, WAO, WIA, AOW en andere 
regelingen verdwijnen. Al het geld 
dat er mee gemoeid is gaat in één pot 
en wordt verdeeld over alle volwassen 
Nederlanders. Wie werkloos of ar-
beidsongeschikt wordt verliest zijn of 
haar loon en is aangewezen op het ba-
sisinkomen. Geld dat bestemd is voor 
mensen met inkomensproblemen 

Het nieuwe schooljaar op de 
Horeca Vakschool Rotterdam 
is weer begonnen onze leer-
lingen staan weer te springen 
van ongeduld en willen weer 
in ons totaal vernieuwde keu-
ken en restaurant voor u ko-
ken en serveren.
Dinsdag, donderdag en de vrijdag 
kunt u bij ons lunchen, aanvang 
12.00 uur 20 % korting op een drie 

gangen lunch met amuse prijs p.p. 
7,00 euro, woensdag en donderdag 
kunt u bij ons dineren, aanvang 
17,30 uur 20 % korting op een vier 
gangen diner met amuse prijs p.p. 
10,00 euro.
Deze voucher is alleen geldig voor 
maximaal 2 personen. Graag van te-
voren reserveren, dus kom snel ver-
geet niet de voucher mee te nemen.

Twee bussen met jongeren 
uit Noord gingen met Gare du 
Nord naar Allesund in Noorwe-
gen, een reis van wel 32 uur. 
Daar stapten ze op een reuze 
zeilschip en namen deel aan 
de Tollship race, een race van 
zeilschepen van over de hele 
wereld. 
De Tollship race is vergelijkbaar met 
Sail Amsterdam. Veel van deze gro-
te schepen hebben ook aan de Am-
sterdamse Sail deelgenomen. Op 17 
juli vertrekken de jongeren vanuit 
Allesund en zullen verschillende 
stops in diverse zeehavens houden. 
Onder begeleiding van de vaste be-
manning leren ze zeilen, navigeren, 
koken en werken in teamverband. 
Het zeilschip heeft een traditioneel 
tuigwerk. Het wordt allemaal hand-
werk, met alle hens aan dek. Daar-
naast neemt de jeugd deel aan één 
van de drie dagelijkse wachtbeurten. 
‘Snelheid, vrijheid, gezelligheid en 
plezier’ is het motto van de race en 
’De wind kiest de volgende haven’. 
De jongeren zijn razend enthousi-
ast. Enkele reacties: ‘We beleefden 
een paar angstige momenten’, ’Wat 
een avontuur!’, ’Ik heb vrienden ge-
maakt voor het leven.’

gaat op een hoop en wordt verdeeld 
over iedereen. Ook mensen die het 
niet nodig hebben krijgen het basisin-
komen. Dan kan het niet anders dan 
dat het bedrag voor de mensen die het 
nodig hebben lager zal worden.

Is basisinkomen 
links of rechts?
Een onvoorwaardelijk basisinkomen 
verschuift geld van mensen die het 
nodig hebben naar mensen die het 
niet nodig hebben. Dat is niet links. 
Opmerkelijk is dat veel voorstanders 
van het onvoorwaardelijke basisin-
komen voor een vlaktaks zijn: een 
belasting die onafhankelijk is van 
het inkomen of vermogen. Links wil 
juist, onder meer via belastingen, een 
meer gelijke inkomens- en vermo-
gensverdeling bereiken. In die zin is 
het basisinkomen ook niet links. Er 
is een voorstel voor een basisinko-
men van 1.400 euro. Maar dat wordt 
betaald door een btw van 50 procent. 
Het op die manier extra belasten van 
lage inkomens kan toch ook niet links 
genoemd worden.

Experimenten
Experimenten in binnen en buiten-
land werkten alleen met een voor-
waardelijk basisinkomen voor de 
laagst betaalden. Ze leidden tot een 

verbetering van de bijstand en tot 
meer eigen initiatief van de betrok-
kenen.
Een informatie bijeenkomst over 
het thema basisinkomen vindt 
plaats in Dona Daria, Gerard Schol-
tenstraat, op 14 september van 14.30 
tot 17.00 uur.
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Niettegenstaande het slechte weer 
was de sfeer fantastisch. Gelukkig 
was ook het Rotterdams Volksthea-
ter present met haar bogentent. Ma-
thias Haffner zette het feest in met 
zijn percussie workshop. De Roda de 
Chora en de samba werden gedanst 
door een enthousiast publiek. Ca-
poeira zorgde voor een levendig ge-
heel. Naadloos bij de feeststemming 
sloten de Braziliaanse vegahapjes 
met de illustere zwarte bonen aan. 

Een ontroerende pelgrimfilm zorgde 
voor diepgang in de late uurtjes. Het 
was een feest met allure. Op het-
zelfde terrein werd het Zomerdans-
feest Funky Vibe ZZZ gehouden. 
Organisatoren Yvonne Dingejans En 
Dorine Feiteris zetten een prima per-
formance neer met de bekende Funk 
formatie. Het publiek genoot van de 
heerlijke hapjes verzorgd door de 
buitenkeuken van Gare du Nord.

Braziliaans festival en Dance Event

Voorstanders van het basisinkomen beloven zekerheid, einde 
aan armoede, vrijheid, geluk, gelijkheid en afschaffing van bu-
reaucratie in de sociale zekerheid. 

Zondagmiddag 20 september 
2015 organiseren muziekcen-
trum Noord en Stormfabriek  
‘Stadsmuzikanten’: een swin-
gende muzikale dag waarin 
het beluisteren, beleven en 
maken van muziek centraal 
staan. 
Tijdens deze middag kunnen  kin-
deren en volwassenen muziekin-
strumenten uitproberen door deel te 
nemen aan leuke en levendige work-
shops van Muziekcentrum Noord. Be-
zoekers maken kennis met verschil-
lende muziekstijlen: van klassiek tot 
wereldmuziek, van piano tot djembé. 
Ook is muziek te beleven tijdens de 
voorstelling ‘De Muzikale Toverketel 
(8+)  ‘ van muziekgroep Anna Elis de 
Jong en tijdens een optreden van de 
band Grupo Não Me Toques die Bra-
zilaanse Choro, Griekse dansmuziek, 
Swing Jazz en Balkan feestmuziek 
speelt. Er zijn instrumentenbouwers 
die laten zien hoe een instrument in 
elkaar zit. Iedereen kan – na inschrij-
ving - een instrument bouwen onder 
leiding van muzikant-kunstenaar-
schilder-liedjesschrijver-dichter-te-
kenaar- en instrumentbouwer Harm 
Goslink Kuiper. Natuurlijk mag een 
echte muziekquiz niet ontbreken.  

Dus kom je muzikale kennis testen 
tijdens deze quiz met live muziek!
Stadsmuzikanten vindt op zondag 
20 september aanstaande van 10:00 
- 17:00 uur plaats in Wijkgebouw Het 
Klooster, Ruivenstraat 81, Rotterdam 
Noord. De toegang van Stadsmuzi-
kanten is gratis. De voorstelling is 
3,50 per persoon. Graag inschrijven 
voor de workshop instrumenten ma-
ken via caty@stormfabriek.nl. 
Voor meer informatie zie www.
mcnoord.nl of www.stormfabriek.nl

Stichting Muziekcentrum Noord in 
Rotterdam biedt een breed aanbod op 
diverse muziekinstrumenten. Erva-
ren en gediplomeerde docenten staan 
klaar om de leerlingen alles bij te 
brengen over hun instrument en mu-
ziekstijl. De docenten zijn stuk voor 
stuk professionals op hun instrument 
en in het onderwijsvak.
Stormfabriek is een bureau voor cul-
turele en educatieve projecten. Naast 
het werken in opdracht initieert 
Stormfabriek eigen projecten. Storm-
fabriek werkt graag aan projecten die 
andere, nieuwe werelden laten zien, 
projecten die ontroeren, die mensen 
in beweging brengen, projecten die 
verbinden.

Stadsmuzikanten

Dank zij heel veel kinderen, 
enkele bewoners en de en-
thousiaste gebiedscommissie 
wordt Rotterdam Noord ge-
trakteerd op een mooie over-
zichtskaart met alle speel-
plekken. Nou ja, getrakteerd? 
Kinderen moeten de kaart zelf 
invullen met tekeningen van 
bijzondere plekken in Noord.

Hard aan de slag dus! En het goede 
nieuws is: je kunt nog meewerken 
aan de kaart, zodat ie nog meer van 
jou wordt!

Workshops
Stichting SPEEL in je stad en Kin-
derparadijs Meidoorn organiseren 
de workshops en smeden de tekenin-
gen tot een mooie kaart, waar ieder-
een wat aan heeft. Door heel Noord 
zijn al 6 workshops geweest waar 
kinderen mooie tekeningen hebben 
gemaakt. Van de Speeldernis, tot het 
Ammersooiseplein, van COS de We-
reld tot aan De Fontein. Diergaarde 
Blijdorp is met prachtige dieren al 
mooi verbeeld en er zijn al flitsende 

tekeningen gemaakt herkenbare ge-
bouwen. Zelfs de Luchtsingel en het 
langste gebouw van Nederland ko-
men er ook op. Weet je welke dat is: 
De Hofbogen! En dat allemaal hier in 
Noord!
Meedoen tijdens Feestival 10 oktober
Tijdens Feestival op zaterdag 10 ok-
tober is de laatste kans om mee teke-
nen aan de SPEEL!kaart. Misschien 
krijgt jouw tekening wel een mooie 
plek op de kaart!
Iedereen die nieuwsgierig is, kan 

dan ook alvast zien hoe de kaart er 
uit komt te zien. Staat je huis er op? 
En je favoriete pleintje? Kom het 
even checken! Ook is er poppenthea-
ter om de sneak preview van de kaart 
te presenteren. Maar Feestival staat 
bol van de activiteiten en workshops. 
In 1 dag een overzicht wat er allemaal 
te doen is in Noord met adembene-
mend theater en heerlijke hapjes! 
Dat wil je niet missen! Zet vast in je 
agenda: 10-10 Feestival op het Noord-
plein.

SPEEl!kaart Rotterdam Noord

Nog nooit zagen we zoveel da-
mes in prachtige authentieke 
feestjurken. Ongetwijfeld zie je 
een groeiend zelfbewustzijn. Ge-
wezen deelraadsvoorzitter Harlow 
Brammerloo wees erop dat Rotter-
dam als havenstad groot geworden 
is door het aanvoeren van slaven en 
het weer mee terugnemen van spe-
cerijen. Slavernij in de vorm van kin-
derarbeid is nu nog steeds actueel. 
Breakdance en Bollywood groepen 
beten de spits af van de muzikale 
middag. Drie bands met onder an-
dere de Lala Boys en  een feestelijke 
Kawina 010 band brachten zowat ie-
dereen op de vloer. Ontroerend was 
de kringdans. “Het geeft je energie! 
‘hoor je van alle kanten. De G- Star 
meiden zorgden voor een lenig inter-
mezzo. De wonderbaarlijke schuim-

machine gaf de kinderen de hoog-
nodige verfrissing. Tot 21.00 uur 
beleven we op het Pijnackerplein een 
tropisch hoogstandje. De organisatie 
door Tori Osso was vlekkeloos. Het 

eten van de dames was weer pico 
bello. Nog lang werd op het plein na-
gekaart onder een Surinaamse tem-
peratuur score.

Keti Koti kleurrijker dan ooit

Het Braziliaans festival bij Gare du Nord in de zomervakantie 
overtrof de verwachtingen. 

Voucher Horeca Vakschool

Voor ouders met een mini-
mum inkomen met kinderen 
in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar heeft de gemeente Rot-
terdam een nieuwe regeling 
ingevoerd. 
Zij ontvangen een tegoed van € 

250,- per kind. Het tegoed is gekop-
peld aan de Rotterdampas van het 
kind en kan worden besteed aan 
sport- of schoolspullen in geselec-
teerde winkels.

De gemeente Rotterdam heeft begin 
augustus rechthebbenden per brief 
op de hoogte gesteld van het Jeugd-
tegoed. 
Meer informatie is te vinden op  
www.jeugdtegoed.nl.
Degene die geen bericht hebben 
ontvangen en denken wel recht te 
hebben op het tegoed, kunnen dit 
vanaf 1 september via bovenstaande 
website.

Jeugd-tegoed

Noordjeugd maakt 
Noorse zeilreis
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3036 DD Rotterdam
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REDACTIE
Ed de Meijer, Johannes Odé, 
Cornelis van Krieken 

foToGRAfIE
Johanness Odé, Joop Bastinck, 
Cornelis van Krieken en Kinderparadijs

BIJDRAGEN AAN DIT NummER
Kinderparadijs, Woonstad, Havensteder, 
Anja Berkelaar

oPmAAK: Bureau404 
DRuK: Nieuwsdruk Nederland

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: 
Bert Hoop en Angelina Adam

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)

Gebiedscommissie
Contactgegevens commissie-
leden zie: www.noorderzonon-
line.nl/?page_id=8737

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Noord
Eudokiaplein 31
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 444 46 11
www.cjgnoord.nl

Dock Participatie
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.

Wijkgebouw 
De Nieuwe Banier
Banierstraat 1 
3032 PA Rotterdam
Tel 010 8460341 

Stichting Noord Plus
Banierstraat 1
3032 PA Rotterdam
Tel. (010) 467 18 70

Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201 
Rotterdam 
Tel. (010) 440 88 00

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

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

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

Stadswinkel
Eudokiaplein 35
Tel 14010
 
Rotterdam gebied Noord
Eudokiaplein 35

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)

VooRTGEZET oNDERWIJS

Grafisch lyceum Rotterdam 
Heer Bokelweg 255  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010)  880 25 00  

Horeca Vakschool Rotterdam
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
Tel. (010) 465 50 55
www.hvsr.nl
 
Hildegardis mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
Tel. (010) 465 74 38
www.hildegardismavo.nl

Accent Praktijkonderwijs 
Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36 

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

Buurtbemiddeling
Tel. 06 1896 4486
bbhaddou@dock.nl
www.buurtbemiddeling.org
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Acht jaar geleden begon een 
vrolijke, open, en een tikkeltje 
onzekere jongen met zijn stage 
voor de Willem de Kooningaca-
demie in Kinderparadijs mei-
doorn. De stage ging voortreffelijk, 
hij ontwikkelde veel mooie lessen en 
zijn kwaliteiten als pedagogisch be-
geleider groeiden gestaag. Pim is een 
meester uit duizenden, hij ziet altijd 
het positieve in kinderen en weet 
met zijn humor kinderen uit lastige 
momenten te trekken. Hij leidde 
het project Junior Senior, waarbij 
regelmatig kinderen op pad gingen 
naar Humanitas aan de Bergweg. De 
kinderen leerden breien van de se-
nioren, luisterden naar verhalen en 
omgekeerd leerden de senioren van 
de kinderen hoe hun levens in elkaar 
steken. Pim wist de link te leggen, hij 
zorgde voor écht contact en daar ge-
noot hij zelf zichtbaar van.
Stoeien! Dat kan Pim als de beste, en 

voetballen natuurlijk. Hij wist veel 
kinderen aan zich te binden en heeft 
hen veel bijgebracht over (de waarde 
van)  kunst. Maar ook was Pim de 
drijvende kracht achter de Wijktij-
gers. Samen met de journalist en de 
filmmaker ontwikkelde hij lessen en 
gaf hij kinderen een podium. Hij liet 
kinderen zelf op ontdekkingstocht 
gaan in de wijk en de diversiteit van 
mensen te waarderen.

Naar ecuador
En nu gaat Pim het avontuur tege-
moet en kinderen in Ecuador lesge-
ven. Daar wensen we hem heel veel 
plezier en geluk mee. We hebben er 
alle vertrouwen in dat hij daar veel 
kinderharten kan raken en net als bij 
het Kinderparadijs kinderen in hun 
kracht kan zetten.
Zo’n mooi mens verdient een mooi 
afscheid en een reuzenkado. En een 

van de reuzetekeningen, die onder 
leiding van hem zijn gemaakt, hangt 
nu als kunstwerk in Speeltuin Wi-
kado aan de muur met een ode aan 
Pim. Hij was er stil van. 
Het afscheidsfeest was ook gewel-
dig! Eerst aten de kinderen taartjes 
met het griezel Halloweenhoofd van 
Pim er op en dronken we limonade. 
Daarna mochten kinderen hun wens 

voor de laatste dag met Pim in een 
hoge hoed doen. Ondanks de vele 
wensen om Pim een manicure te ge-
ven werden toch de lootjes  `Stoeien´ 
en `voetballen´ getrokken. Een hele 
rij kinderen stond opgesteld om met 
Pim te stoeien, en hij vloerde ze bijna 
allemaal! Totaal vermoeid begon hij 
aan een pot voetbal en die verloor 
hij helaas.  Na de onthulling van het 
reuzenkunstwerk en het doorknip-
pen van een groot papieren lint, was 
het tijd voor de aller-aller-allerlaatste 
knuffels aan meester Pim. Wij dan-
ken hem voor alles wat hij voor de 
kinderen en de wijk heeft betekend!

opvolger Wijktijger
De Wijktijgers gaan gewoon door en 
dit blok is dat onder leiding van Si-
bel, een waardige opvolger van Pim. 
Zij gaat samen met de filmmaker en 
natuurlijk met de kinderen zorgen 
voor prachtige thema´s, mooie film-
pjes, leuke uitstapjes en goede pre-
sentatietechnieken. Er zijn nog een 
paar plekjes vrij, schrijf je snel in als 
je tussen de 9 en 12 jaar bent en wil 
leren interviewen, bloggen en als je 
de wijk wat beter wil leren kennen.

wijk-

tijgers...

...AfSCHEID 

VAN PIM 

ARENDS

Iedere zomer bedenkt het 
team van Kinderparadijs mei-
doorn de leukste activitei-
ten voor kinderen tijdens het 
Zomerproject. Telkens staan 
verhalen uit een kinderboek 
centraal en dit jaar was het De 
Grote Vriendelijke Reus.

Een aftrap op de eerste dag was een 
uitje naar Studio de Bakkerij om de 
film te bekijken, mét popcorn en 
limo natuurlijk. 

Iedere week waren er 3 activitei-
ten. Het viel op dat de kinderen 
erg hun best deden. Eva, een van 
de vakkrachten, vertelt: “De kinde-

ren hebben heel serieus (samen)
gewerkt en de sfeer was iedere dag 
uitstekend”. Of zoals de GVR zou 
zeggen: uitstekelig!
Moeders hielpen mee om snoskom-
mers te maken. Kinderen maak-
ten reuze-reuzentekeningen die 
ze hebben geschilderd. Daarvoor 
moesten ze wel op de grond liggen 
en op elkaars schouders staan om 
het goede formaat te krijgen. Ook 
hebben kinderen fropskottelgehei-
men ontrafeld en een reuzenboek 

geschreven. Spectaculair waren de 
helikopters die ze zelf hebben ge-
fabriceerd. Je kunt er zo mee kunt 
wegvliegen! De kinderen hebben 

Reuzeleuk met de GVR 
bij Kinderparadijs meidoorn!

naar hartenlust kunnen timmeren, 
koken, experimenteren, dansen, 
knutselen, fantaseren en bouwen. 
Bijzonder trots waren de kinderen 
op de dromenpotjes die glinster-
den in de zon. Daaruit dronken 
de kinderen speciale groene limo-
nade. Ryan (10) vertelde : Ik heb 

liefhebbers van hardlopen 
kunnen zaterdag 26 septem-
ber meedoen aan de 5 km 
prestatieloop van Rotterdam 
Noord op de Bergselaan. De 
bewoner uit Noord die als eer-
ste over de finish komt wordt 
kampioen van Rotterdam 
Noord.
Ook bewoners die met hun race-
fiets eens mee willen doen aan 
een echte wielerkoers kunnen te-
recht bij de Ronde van Noord op de 
Bergselaan. Ook zij strijden om het 
Kampioenschap van Noord, met 
een kampioenstrui als trofee.
Maar ook voor andere bewoners is 
er genoeg te beleven: een gezellig 

terras voor de Bergsingelkerk met 
verschillende foodtrucks en eet-
tentjes, en een braderie met veel 
kraampjes. Een zweefmolen, een 
springkussen en de aquaballen in 
de Bergsingel zullen weer veel kin-
deren blij maken. Het programma 
start om 15.00 uur met hardlopen, 
gevolgd door de Funklasse een 
wielerkoers van bewoners over een 
afstand van 20 kilometer. Dit jaar 
is er ook een Fixies, een show van 
hippe fietsen. Kinderen van 7 tot 
12 jaar kunnen deelnemen aan een 
dikke bandenrace. Traditioneel is 
er natuurlijk ook de fameuze scoot-
mobielrace.

Prestatieloop en 
wielerronde Bergpolder 
is vernieuwd

Coskun was twee jaar lang als 
beheerder samen met pro-
grammeur Guido de Groot het 
gezicht van het Klooster. 
Hij neemt nu afscheid en ambieert 
een baan als zij instromer in het on-
derwijs. Coskun was klantvriende-
lijk, hield zich aan afspraken en was 
de perfecte coach van een bar- en 
ontvangsttam van vrijwilligers. Hij 
was verantwoordelijk voor de service 
bij theater en filmvoorstellingen en 
bij diverse conferenties en overleg-
gen. We zullen het enthousiasme en 
de buurtbetrokkenheid van Coskun 
missen. Hij wilde van het Klooster 
een multicultureel gebouw maken, 
een gebouw voor de hele wijk, een 
afspiegeling van de bevolking. Cos-
kun hield een bescheiden afscheids-
feestje met zijn vrijwilligers. Wij 
vinden dat hij meer verdient. Wie 
Coskun een goed hart toedraagt is 
welkom in wijkgebouw het Klooster, 
op donderdag  25 september vanaf 
17.30 uur tot 19.00 uur voor een 
hapje en een drankje.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AOW-tegoed
Voor AoW’ers met een mini-
mum inkomen heeft de ge-
meente Rotterdam een nieu-
we regeling ingevoerd. 
Zij ontvangen een tegoed van euro 
300, - per huishouden. Het tegoed 
is gekoppeld aan de Rotterdampas 
en kan worden besteed in geselec-
teerde winkels.
De gemeente Rotterdam heeft be-
gin augustus rechthebbenden per 
brief op de hoogte gesteld van het 
AOW-tegoed. 

meer informatie vind u op 
www.aowtegoed.nl
Degene die geen bericht hebben 
ontvangen en denken recht te heb-
ben op het tegoed kunnen dit op 
bovenstaande website aanvragen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

de limonade thuis gedeeld met 
mijn familie.”Per dag waren er on-
geveer 40 kinderen, een gezellige 
mix van verschillende leeftijden. 
En wat hebben ze genoten! Op het 
slotfeest was het helemaal een dolle 
boel.  “Ik heb nog nooit zo’n grote 
reuzenpannenkoek gezien, maar ik 

krijg hem wel alleen op hoor”, ver-
telde een meisje die in de rij stond 
voor de Forse Pannen Poffer (dat is 
een pannenkoek gebakken in een 
paellapan). Maar ze moest m toch 
echt delen met een heleboel andere 
kinderen.

afscheid 
coskun

Senioren-
sportdagen
Na het succes van de Senioren-
sportdag tijdens Noord Sport 
2014 zijn er dit jaar maar liefst 
vijf dagen vol met sportieve 
activiteiten voor senioren. 
In de week van 7 tot en met 
11 september staat sporten 
en bewegen voor 55-plussers 
centraal.

Genoeg keus
Verschillende organisaties bij u in 
de wijk bieden leuke activiteiten 
aan voor senioren. Er is genoeg 
keus in Noord. Zo kunt u tijdens 
de Seniorensportdagen zwemmen, 
gymmen, dansen, tennissen, scha-
ken, wandelen, enzovoorts. Ook 
kunt u komen kijken naar een 
spectaculaire demonstratie van 
Krav Maga, een zelfverdedigings-
port. Meer informatie kan u krij-
gen bij Rian van Merode ( Eudo-
kiaplein 33 a ), tel. 010-2448240 of 
06-52159204 of bij Virginia Wolff 
tel. 06-53675223.

Afsluiting
De week zal spetterend worden 
afgesloten op het Eudokiaplein. 
Om 15.00 uur is er eerst een de-
monstratie van Krav Maga. Om 
16.00 uur volgt een workshop 
salsadansen,gegeven door ‘Blinde 
liefde voor Salsa’. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Berat besluit het serieus aan te pak-
ken en start met de zegen van zijn 
vader een eigen bedrijf in het Oude 
Noorden. Als ik hem vertel dat ik 
net op vakantie geweest ben naar 
het land van de scooters Italië en 
Nederland wel meer een fietsland 
is, geeft hij dat wel toe. Ja,terwijl 
onze scooters een 50 CC motor 
hebben,hebben de Italiaanse scoo-
ters meer kracht met wel een 125 
CC. Aan de andere kant heeft Neder-
land de snorfietsen met een grotere 
begrenzing,die zie je bijna nergens.

De markt
Metin Berat richt zich zowel op be-
drijfjes als pizzeria’s als op indivi-
duele rijders. Als ik hem vraag naar 
de meest kwetsbare onderdelen van 
de scooter, dan is hier geen pijl op 
te trekken. Het gaat van een kapotte 

Scooterreparatie in Benthuizerstraat

slinger tot een losse voorrem. Metin 
is optimistisch naar de toekomst 
toe. De reparatie vraag is veel groter 
dan het aanbod. Er komen steeds 
meer scooters. Daarbij komen de 
goedkope Chinese scooters waarbij 
de onderdelen meer aan slijtage on-
derhevig zijn. Het scooterbedrijf is 
een éénmans-zaak maar als de nood 

aan de man komt, kan Berat beroep 
doen op vrijwilligers of op een geïn-
teresseerde klant die onder zijn su-
pervisie een bijdrage leveren.

Self made man
Metin is een autodidact, een self 
made man. Hij leerde uit de prak-
tijk. ’Bij scooters is dat het belang-

Al 35 jaar maakt het familiebedrijf 
Hill Knives in de Insulindestraat 
92 messen voor keuken en koks en 
exclusieve messen voor sterren als 
Herman den Blijker en royalties als 
Prins Bernhard. 
Slagers waaraan ze messen leveren 
vragen om messen en scharen te 
slijpen voor klanten. Zoon Albert 
besluit het slijpen van messen en 
scharen tot een aparte bedrijfstak uit 
te bouwen. Albert’s zoon Michael 
de derde generatie blijkt hier talent 
voor te hebben. Sinds de bekende 
Hutteman die met zijn scharensliep 
de straten afstruinde, zich beperkte 
tot slagerijen, ligt de markt open. 
Mensen worden jammer genoeg 
geconfronteerd met lui die de boel 
tillen. 
Ze slijpen gratis een schaar en ne-
men dan je bestek onder handen 
waarbij ze een bedrag van € 600,- 
presenteren. ‘Vraag altijd eerst een 
prijsopgave.’adviseert Albert van 
den Heuvel. 
Hill Knives promoot nu via folders 
het slijpwerk. De lengte van het 
lemmet is maatgevend. Tot 10 cen-

timeter kost het € 5,- per mes. Voor 
tafelmessen is de prijs € 2,-. Afhan-
kelijk van de hoeveelheid gaat de 
prijs omlaag. Momenteel breidt het 
bedrijf zijn assortiment messen uit. 
Het wordt ook aangevuld met Itali-
aanse juweeltjes. 
Bedrijven als Blokker hebben Chi-
nese messen, maar kwaliteit naar 
prijs. Veel mensen die behoorlijk 
wat geld investeren in hun keuken, 
hebben dan ook wat over voor goede 
keukenmessen. De firma pakt ook 

uit tijdens het ’Langste Podium’, het 
Hofbogen feest. Sinds 1988 zijn ze 
gevestigd in de Hofbogen. Dat Hill 
Knives sinds 1,5 jaar ook messen 

Voor elk wat wils is er in Westerkaa-
tje. Je kan thee nemen met een taart-
je of een dagschotel van € 12,50. Je 
kan ook kiezen voor een hele hoop 
gerechtjes die je met elkaar kan de-
len. Precies daarmee is Marlies 5 
jaar geleden begonnen. Nu wordt 
het in. Er is een ruime keuze aan 
mediterrane gerechten. Je kan ook 
heerlijk eten meenemen voor thuis 
of om te picknicken in de tuin.
 
Bio en bijzondere kwaliteit
We bewonderen in de vitrines de 
gevarieerde weekschotels die er bij-
zonder lekker uitzien. Alles bio en 
van bijzondere kwaliteit. De wor-
stenbroodjes zijn niet te vergelijken 
met de V en D producten. Voor €  

9,00 neem je een maaltijd mee naar 
huis tegenover € 7,00 bij AH van 
een aanzienlijk mindere kwaliteit. 
Aan de wanden zie ik mooie schalen 
voor thuis, olijfolie, verse chips, Ita-
liaanse hapjes. Vooral de bloemen 

op heel speciale manier geschikt 
zijn het huiskenmerk van dit sfeer-
vol ecorestaurant. Marlies houdt van 
vrolijkheid.

Westerkaatje, mediterraan paradijs

Superkeuken
We krijgen een kijk in de superkeu-
ken waar ze driftig aan salades wer-
ken en het hele cateringwerk vorm 
krijgt. Zowel Noord als de winkel 
in Kralingen worden van hieruit be-
voorraad. De keuken is bezig met de 
warme maaltijd voor het kinderdag-
verblijf de ‘Dikke Deur ‘. Ook wordt 
gewerkt aan de maaltijden voor de 
voltallige redactie van het AD. Veel 
bewoners benaderen Westerkaatje 
voor het verzorgen van hun partij-
tjes.

Belgische roots
Het is al 20 jaar geleden dat Marlies 
gestart is met Westerkaatje, toen 
nog alleen cateringbedrijf. Ze is nu 
moeder van vier leuke kinderen. 
Naast de keuken zijn er de kantoren 
waar de chef kok de roosters maakt 
en de pr medewerkster creatief be-
zig is. We bezoeken ook de admi-
nistratie. Hoe is alles eigenlijk be-

gonnen? ‘Het zit in de genen’ lacht 
Marlies. Haar Belgische oma kwam 
tijdens de eerste wereldoorlog naar 
Rotterdam,als alleenstaand meis-
je. En passant constateren we dat 
Nederland één miljoen Belgische 
vluchtelingen opnam in die periode. 
Oma werd overal gevraagd om bij-
zondere dingen te koken. Blijkbaar 
heeft haar kleinkind deze gave ge-
erfd.

Een passie
Na haar rechtenstudie werkte Mar-
lies een aantal jaren als jurist. Toch 
lag daar niet haar passie. Ze ging 
werken in de horeca en koken in 
eetcafés. Ze maakte van haar hobby 
een levenswerk. Na 20 jaar staat 
Westerkaatje als een huis. Marlies 
kookt niet meer. Ze verzint dingen 
en ze proeft. Ze zorgt voor de goede 
combinaties in het bedrijf. Het moet 
in elkaar passen. Zo schikt haar 
bloemist de bloemen precies op de 

juiste manier. ‘In het begin wilde ik 
alles zelf doen, maar dat gaat niet 
meer.’

Het onderscheid
Westerkaatje onderscheidt zich 
van andere zaken. Kwaliteitszaken 
als juffrouw Meyer en Tosca zijn ’s 
avonds open. Westerkaatje is altijd 
open. Je kan eten meenemen voor 
een betaalbare prijs. Op zondag 
is er vaak muziek en een proeve-
rij. Kotom, het is een superzaak. 
Vanuit de zaak kijk je de groene 
Schoonoordstraat in. Winkeliers op 
de Benthuizerstraat hebben het niet 
makkelijk. De herbestratng was ook 
een domper. Marlies is blij met haar 
nieuwe terras en met de komst van 
een nieuwe kaasboer. Als Marlies 
lacht is ze ontwapenend. Ze behoort 
tot de sterke vrouwen.

op 14 juli heeft michel uiterwijk 
van miesman Design de nieuwe 
editie van de Shopping gids van 
Rotterdam Noord gelanceerd 
bij Restaurant fG food labs in 
Station Hofplein. 

Een heel handig gidsje dat je weg-
wijs maakt in het steeds groter wor-
dend aanbod aan bijzondere win-
kels en ondernemingen in Noord. 
Het gidsje is gratis verkrijgbaar bij 
horeca, winkels en openbare instel-
lingen.

SHoPPING GIDS

messenslijperij, 
het ambacht 
is terug

In 1979 gaat vader frans van den Heuvel op reis. Hij zoekt een 
goed mes, maar kan er geen vinden. Hij besluit zelf messen te 
gaan maken en start hierbij een ambacht dat in Nederland 200 
jaar lang in de vergetelheid is geraakt.

en scharen slijpt, is voor veel men-
sen nog onbekend. ‘ Ons werk is zo 
leuk’  verzucht Albert ‘De mensen 
zijn tevreden. We maken ook goede 

prijsafspraken. We polijsten ook de 
messen.’ ‘In tegenstelling tot ande-
ren zijn we heel snel. Als je ’s och-
tends iets brengt is het ’s middags 
klaar ‘. ’Wist je dat we 300 special 
operations knives  (SOK) messen 
geleverd hebben aan de comman-
dotroepen van Defensie in 1999’ 
Binnenkort kom er ook  een digitale 
messen slijp reclame van Hillknives 
in alle Rotterdamse RET bussen. 
Zoon Michael heeft er zin in. ‘Het 
wordt steeds drukker’. 

Contact  
www.messenslijperij-hillknives.nl, 
tel. 06-54651659 of 010-4655743.

rijkste.’ geeft hij aan. Hij leerde van 
vrienden en heel veel kennis haalde 
hij van internet. Toch neemt ook 
elektronica in de branche toe. Berat 
ging elektrotechniek studeren. De 
elektrische scooters worden boo-
ming. In zijn boekenrek prijken 
een aantal theorieboeken. Onze 
gloednieuwe ondernemer is gebo-

ren in het Oude Noorden. Tien jaar 
geleden verhuisde de familie naar 
Bergschenhoek, maar Berat bleef 
betrokken bij het Oude Noorden. Al 
zijn vrienden wonen er. 20 jaar jong 
is hij, bescheiden maar vol jeugdig 
elan. Gevraagd naar zijn favoriete 
scooter komt er direct ‘Vespa’ uit. 
Er komt een klant binnen. Hij heeft 
een twee takt Peugeot die er plots 
mee ophield. Volgens hem moet er 
een nieuwe zuiger in of misschien 
zelfs een nieuwe cilinder. ‘Ben je er 
zeker van dat het niet de krukas is? 
‘Ik laat de techneut met rust. Werk 
aan de winkel! 

We krijgen een rondleiding 
van marlies mersch eigenares-
se van Westerkaatje. Als je al 
de zaak binnenkomt is het net 
een feest. De kleuren, de bloe-
men, de schalen, flessen olijf-
olie, de heerlijke gerechten. 
opvallend is de door marlies 
zelf gemaakte reuze foto van 
een straatje in het Italiaanse 
Abruze. 

Voor hij met de Scooterrepara-
tie op Benthuizerstraat 18 van 
start ging (en dat is pas drie 
weken geleden!) was Berat al 
5 tot 6 jaar bezig met het sleu-
telen aan scooters in de voor-
tuin van zijn vader. Je kan wel 
stellen dat het een uit de hand 
gelopen hobby is.
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sectoren. Daarnaast is er altijd een 
inhoudelijk programma. 

• Opening door de  voorzitters van 
de gebiedscommissies Centrum en 
Noord

• Lancering Creatieve Route van 
Rotterdam Routes

• Rewriters: rijk graffiti verleden 
komt tot leven in Rotterdamse bin-
nenstad (ovb)

• Optreden van Mourning Glories

• Demonstratie van Cuartito Azul
Kom gezellig langs, maak kennis, 
ontdek en beleef.

De Cultuurscouts van Noord en 
Centrum  nodigen je uit voor 
de gezamenlijk Cultuurmixer. 
Deze Cultuurmixer is de ope-
ning van 24 uur Cultuur Noord/
Central District. Je bent van 
harte welkom op zaterdag 12 
september om 17.00 op het 
terrein bij Restaurant Gare Du 
Nord, Anthoniestraat 2 in ZoHo.
De Cultuurmixers maken ontmoe-
ting mogelijk tussen bewoners, kun-
stenaars, creatieve, culturele instel-
lingen, organisaties, ambtenaren, 
politici, stedelijke diensten en andere 

CuLTuuRMIxER

Daar kom je je 
bed niet voor uit!
Breng de nacht door in een galerie, 
theater, kunstbedrijf of souterrain 
waar je bij nacht en ontij wordt ver-
rast door bekende Rotterdammerts 
aan je bed. In de ochtend staat er 
een ontbijtje voor je klaar zodat je 
cultureel Noord/Central District 
weer verder kan ontdekken.
Zorg dat je zaterdagnacht 12 sep-
tember voor 02:00 uur op bed ligt 
op een van de nu nog hoogst ge-
heime locaties. Wil je zeker weten 
dat er een bed voor je klaar staat, 
reserveer er dan één via info@stu-
diodebakkerij.nl of check zaterdag 
vanaf 17 uur bij het hotspotpodium 
Zomerhofstraat bij Gare du Nord 
in ZOHO.

Ga Toch fietsen!
Hoezo is dat Noord zo leuk dan? 
Dat wil je zelf natuurlijk wel bepa-
len. Ontdek waarom Noord bruist 
met een fietstocht langs de Noordse 
culturele plekken, met een gids die 
er alles van weet. Je wilt nooit meer 
weg. De fietstochten vertrekken en 
eindigen bij  de Fietsbar naast het 
Gele gebouw in ZoHo. Neem je 
eigen fiets mee. De tochten duren 
ongeveer  1,5 tot 2 uur.

fietsroutes
Zaterdag Noordroute 19.00 uur 
Zondag Kinderroute om 13.00 uur
Zondag Seniorroute om 13.00 uur
Wandelroute
Zaterdag Urban Creatives - 
Rotterdam Routes om 17.30 uur

Programma 
Zaterdag 12 sePtemBer
17.00 tot 23.00 Hotspotpodium bij Restaurant Gare du Nord in het Zomerhofkwartier
17.00 tot 18.00 Cultuurmixer Cultuurscout Noord/Centrum - Opening 24 uur Cultuur - 
 Restaurant Gare du Nord
17.00 tot 18.00  fado/huiskamerconcert - Rotterdamse Salon Rechter Rottekade 407, € 5,00 
17.00 tot 20.00   Open Huis - City Art Rotterdam Insulindestraat 248
16.00 tot 18.00   Zane Wayne Massey uit New York City, meester saxophonist - City Art 
 Rotterdam Insulindestraat 248, € 5,00
17.00 tot 20.30  Preview PlusParadefestival - Humanitas Bergweg 
18.00 en 20.30  Expositie en Rondleidingen expositie Havenlandschappen en 
 Colourfields van Kunstenaar Sasja Hagens - Galerie untitled  Bergweg 211
19.00 tot 21.00  fietstocht langs verschillende culturele locaties in Noord - Start Hotspot-
 podium ZOHO
19.00 tot 23.00  Het Verborgen Theater - Theater ‘t Kapelletje Van der Sluysstraat 156
19.00 tot 20.00  De Verhalenkoffer - Klooster Oude Noorden Ruivenstraat 81
19.30 tot 19.45  Danssolo: ‘Sokrates’ - Teilingerstraat/Agniesestraat
19.45 tot 20.30  Dansworkshop Instant Composition - Teilingerstraat/Agniesestraat 
20.00 tot 22.00   Ido Bukelman, meestergitarist uit Jerusalem Israel - City Art Rotterdam 
 Insulindestraat 248, €  8,50 
20.00 tot 23.00  Nacht van de Napolitaanse Pizza - BIRD Raampoortstraat 26, € 30 - € 60 
20:30 tot 22.00  Pop-up Honky Tonk at The Jumping flea Market Zaagmolenstraat 125a
21.00 tot 21.30  La Prima Vez - een moderne dansvoorstelling - No Roots Studios Vijverhof-
 straat 97, € 3,50 

OOK 24 uuR CuLTuuR...

Zondag 13 sePtemBer
10.00 tot 17.00 Hotspotpodium bij Restaurant Gare du Nord in het Zomerhofkwartier
10.00 tot 12.00  fietstoer Wederopbouw - OMI Schiekade 205, € 7,50 | 
 fietshuur: € 7,50 
10.00    - diverse tijden - Open les Streetdance (6+) en Open les Modern (6+) 
 Het Danskantoor Banierstraat 1
11.00 tot 20.00  Preview expo Liesbeth van Ginneken - City Art Rotterdam Insulindestraat 248
11.00 tot 17.00  Preview PlusParadefestival - Humanitas Bergweg
12.00 tot 15.00  Openhuis - Appelwand - Hofplein Rotterdam - Benthemplein 13
12.00 tot 17.00  Open Dag De Waerschut Van Waerschutstraat 11
12.00 tot 17.00   ZienInNoord jeugdfilm (6+) - Studio De Bakkerij Bergweg 283, € 2,00
13.00 tot 16.00  Workshops bij Scrap xL Zomerhofstraat 71
13.00 tot 14.30 kinderfietstocht en 55+ fietstocht langs verschillende culturele locaties in  
 Noord - Start Hotspotpodium ZOHO
13.00 tot 15.00  Kinderworkshops Klooster Oude Noorden Ruivenstraat 81
14.00 tot 15.00  Nieuwe Stemmen van de Operadagen Rotterdam - Noordsingel Gevangenis 
14.30 tot 15.30  TangoWorkshop voor Absolute Beginners - Studio’s Cuartito Azul - Schoter-
 bosstraat 17
15.00  Expositie en Rondleidingen expositie Havenlandschappen en Colourfields  
 van Kunstenaar Sasja Hagens - Galerie untitled  Bergweg 211
15.30 tot 17.00  Tangosalon (uitloop tot 19:00) - Studio’s Cuartito Azul - Schoterbosstraat 17
16.00 tot 18.00  Zane Wayne Massey uit New York City, meester saxophonist - City Art 
 Rotterdam Insulindestraat 248, € 5,00

nacHtProgramma
00.00 tot 10.00  Daar kom je je bed niet voor uit! - Diverse Locaties, € 10,00 (reserveren),  
 € 15,00 (deur) 
23.00 tot 01.00  Nachtfilm CineNoord - Studio De Bakkerij Bergweg 283283
23:00 tot 04:00  SoulCity - BIRD Raampoortstraat 26, € 7,00 (pre-sale), € 10,00 (door) 
23.00 tot 04.00  The Million Plan - Annabel - Schiestraat 20


