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 Cultuur met highlights
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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

De complete Tivolita een klein weten-
schappelijk pretpark is aanwezig met 
gyroscoop, hefboom, magneten, stu-
ringsmechanismen, rails en een won-
derbaarlijke schuimmachine. Grote 
robots op stelten animeren het plein 
samen met dames met opvallende 
kleding en kleurrijke pruiken. Op kus-
sens wordt voorgelezen. Fietsbanden 
leer je soepel plakken en met Scrap 
wegwerp materialen wordt een reuze 
mobiel gebouwd die feestelijk wordt 
geopend. Je kan als kind trommelen, 

capoeira doen met de Cria familia uit 
Brazilië, hoepelen met Juul, buikdan-
sen met Soraya, Bollywood dansen en 
dansen met het Danstheater. Theatrale 
acts en de sound van Trio Valstar lei-
den een spannende bingo in  waarbij 
je even kan uitpuffen. Een wonderlijke 
wereld met veel kennis werd geopend 
als een doosje van Pandora. Grote pu-
bliekstrekkers waren de spaceshuttle 
met alien, de gillende keukenprins als 
problematische pannenkoekbakker, de 
pizzaoven op bakfiets en oma Greet als 
stripper. Wat een feest! Zowat alle ver-
enigingen uit het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt waren van de partij en 
vormden een aansprekend samenwer-
kingsverband. Veel inspiratie kwam 
uit de hoek van het Kinderparadijs en 
het Rotterdams Volkstheater.

Feestival
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 kloof wordt steeds groter 
 ‘Legioen van kansarmen in de stad blijft groeien’

Honderden kinderen en hun ouders namen actief deel 
aan het Feestival op het Noordplein. Het Thema was 
Raar maar Waar. 

Techniek en natuur-
kennis staan centraal. 
Natuurlijk kan ook 
aandacht voor de 
Boekenweek en voor 
duurzaamheid niet 
ontbreken.
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Raar maar waar: het persoonlijke is 
weer opnieuw politiek. Helemaal hip 
anno nu! Maar dan wel inzake 21e 
eeuwse migratiestromen. Jammer, 
deze keer zijn het geen feministische 
omtrekkende bewegingen om duide-
lijk te maken dat individuele proble-
men eigenlijk niet individueel zijn, 
maar collectief, en daarom politiek! 
Privézaken worden hartstikke poli-
tiek gemaakt. Politici moeten meer 
dan ooit in deze persoonlijke poli-
tieke tijden authentiek en wijs zijn. 
We zijn onweerlegbaar bezig om de 
onderbuik tot dominante leidraad te 
maken. Laat het woord asielzoeker 
vallen en er komt een rechtse golf 
van ongenoegen over je heen. 
Geen nuances meer. ‘Het is te veel. 
We betalen al genoeg. Wie betaalt 
dit? Er zijn er al te veel. Ze pakken 
onze banen af. Ze zitten aan onze 
dochters’. Zelden heb ik zo veel pro-
jecties de groep in zien gooien. En 
dan kijken of ‘zwaan kleeft aan’ lukt, 
of  stemmingmakerij mogelijk is. 
Doel: muiterij op de Bounty. 
Je grof je verzetten tegen autoritei-
ten, eerste hersenschors, mooi pri-
mair, gewoon gelijk in de angst en 
agressie. Niet nadenken, maar het 
eerste doen wat er impulsief in je 
opkomt. Alleen maar de keuze tot 
het negatieve, primaire, in de aan-
val. Zo’n drang naar geweld en aan 
dat geweld je lust beleven. Iets dat 
een hooligan of een zich verzettende 
kickbokser niet makkelijk vindt om 
toe te moeten geven.  
Een uitgelaten gelegenheid zoeken 
om jezelf met zinloos geweld af te 
reageren. Naar een voetbalwedstrijd 
gaan om je te ontladen. Naar school 
of naar een disco gaan en een mes of 
pistool bij je hebben. Hulpverleners 
dwarsbomen als ze hulp verlenen. 
Waar zijn we mee bezig? Het wordt 
steeds agressiever. Onderbuikgevoe-
lens zijn een combinatie van emoties 
en intuïties die moeilijk onder woor-
den gebracht kunnen worden. 
Pim Fortuyn belichaamde de door-
braak van emoties in de politiek. Hij 
formuleerde het vaag heersende ge-
voel dat vreemdelingen een opmars 
maakten in oude volkswijken in de 
grote steden. Terechte constatering. 
Maar dat is voldoende argument om 
een mini-oorlogje te starten? Geweld 
te gebruiken? Misschien hebben we 
het al jaren te goed gehad, te veel 
vrede. Weten we ‘t niet meer. Zijn we 

de oorlog van 40-45, de muur, 1956 
Hongaarse instroom vergeten, of 
misschien wel onze gehele geschie-
denis vanaf de Middeleeuwen met 
migratiestromen? En met het kind 
gooien we het bad, het  badwater en 
de badspeeltjes weg. We schuiven de 
Nederlandse democratische verwor-
venheden aan de kant. Roepen dat 
we terug willen naar Nederland vóór 
Europa (alsof dat zou kunnen). 
Arme mensen, volgens Ab Verbrug-
ge komt dat omdat het gevoel van 
gemeenschappelijkheid dat mensen 
ervoeren, verdwenen is. Zo sterk 
geërodeerd, met als gevolg ontheem-
dinggevoelens,  vervreemding en 
onverschilligheid. De cultus van de 
persoonlijke belevenis is ontstaan - 
het belevingssolipsisme - als laatste 
strohalm voor authenticiteit. Mensen 
zien hun eigen beleving als het enige 
ware, ze kunnen zich dus moeilijk 
kunnen verplaatsen in de ander. Dat 
geldt overigens voor zowel asielzoe-
kers, moslims als voor de tegenstan-
ders. Het lijkt mij zo simpel, als ik in 
Syrië zou wonen, dan zou ik toch het 
onzekere van de vlucht nemen, voor 
het zekere van de zware ellende die 
daar nu is. Uitzichtloos. Geen hoop, 
geen perspectief. Blijven is geen op-
tie, dat laat de vlucht zien, niemand 
vlucht voor zijn plezier, of laat alles 
achter. Voor mij is het een te groot 
probleem, een giga wereld probleem. 
Juist die enorme mensenstromen la-
ten de aard en de zwaarte van het on-
derliggende probleem zien. Hoe kan 
je de mensenzee nu kanaliseren? Is 
het onterecht dat ze vluchten? Moe-
ten we ze niet helpen? Kunnen we al-
leen een bepaald percentage helpen? 
De wereldleiders moeten aan de slag. 
De brandhaard Midden Oosten moet 
geblust. Dat kan niet worden gene-
geerd. En zo niet dan wakkeren on-
derbuiken vanzelf wel de olie op het 
vuur. Ik zoek naar iets verstandigs, 
redelijks, menselijks. Maar of het 
ons gaat lukken om het behapbaar 
te maken? Zonder dat we over lijken 
moeten gaan? Kunnen we terug naar 
Enlightment: ‘full comprehension of 
a situation’? Het kan niet anders: vrij-
heid en gelijkheid voor allen. Niet al-
leen 1 klasse. Niet 1 land. Niet 1 laag, 
1 dorp, 1 straat etc. Leren de welvaart 
zorgvuldig te delen. Een grote klus! 

Anja Berkelaar
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ColumN

De tiran 
van de onderbuik!

Heksenketel
Het Ammersooise plein is 
medio september een echte 
heksenketel. Het plein staat 
vol met grote luchtkussens 
en een uitdagend zwembad. 
Kinderen kunnen elkaar uitdagen 
gewapend met een kussen en schui-
vend op de balk boven de reuze 
waterbak. De kleintjes stoeien in 
de ballenbak. Hartjes, mandjes en 
kapstokken worden met mozaïek 
versierd en schattige armbandjes 
worden in elkaar geknutseld. Tegen 

de Hofbogen aan lijkt het wel ‘Heel 
Holland Bakt’. De meest uitgele-
zen gezonde hapjes versieren grote 
tafels. Gekruide tomatenbroodjes, 
gevulde hapjes met feta kaas, cake, 
driehoekjes met kip. Posters vertel-
len de bezoekers alles over gezond 
eten. ‘Elke dag een appel houdt de 
dokter buiten ‘. Op kussens wordt 
voorgelezen aan de kleintjes. Een 
leuk muziekje zorgt voor de sfeer 
en het Danstheater uit de Banier 
geeft een hele resem performances 
ten beste die zeker veel jongeren 
zullen inspireren om hun talent te 
ontwikkelen. Opvallend is het groot 
aantal vrijwilligers,jonge meisjes en 
betrokken moeders. Deze leuke dag 
staat in het teken van ‘Noord Sport ‘.

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

Noord Sport
Een veertigtal sportievelingen 
waarvan sommigen van res-
pectabele leeftijd trotseren de 
stromende regen in het Vroe-
separk in het kader van Noord 
Sport. Aangemoedigd door het vol-
tallige DOCK personeel , dat zelf ook 
participeert,  gaan ze touwtrekken met 
een echte havenkabel, zakken lopen, 
rennen, skiën en pionnen ophalen. 
Het is een complete zeskamp waarbij 
naast bewoners ook de beroepskrach-
ten zich het vuur uit de sloffen lopen. 

Twee warming ups maakten de unie-
ke prestatie mogelijk. Ex profvoetbal-
ler Iwan Redan van Beyond Yourself 
animeert de zaak met twee collega’s. 
Petje af voor de doordouwers.

Meester 
Hugo 40 jaar 
in onderwijs
De elfjarigen Angelina, min 
min, Yasmina en Rugensley 
interviewden meester Hugo 
Die 40 jaar in het onderwijs 
zit. De kinderen hadden een 
taalopdracht gewonnen die 
bestond uit leuke zinnen op 
een placemat. Hun ontwerp 
kreeg in de klas de meeste 
stemmen. Vandaar dat hen dit 
superinterview werd toevertrouwd. 
Natuurlijk vragen ze de leeftijd. 
Nog 61 jaar jong. Meester Hugo is 
getrouwd met Ariane en heeft vier 
kinderen: Lenard, Dagmar, Joost en 
Mathias. Rugensley wil weten wan-
neer de meester begon in het on-
derwijs en wat voor opleidingen je 
daarvoor nodig hebt. Na zijn Pabo 
opleiding begon Hugo als onderwij-
zer. Daarna ging hij verder stude-
ren, geschiedenis en staatsrecht aan 
de universiteit. Hugo is directeur 
van de Fontein, het Plein en Prinses 
Juliana. ‘Wat gaven ze u als advies in 
groep 8’, vraagt Yasmine nieuwsgie-
rig. ‘Mavo/Havo’ antwoordt Hugo 
eerlijk. Angelina stelt een moeilijke 
vraag: ‘Welke van de drie scholen 
vindt u het leukste?’ Meester Hugo 
kan onmogelijk kiezen. Elke school 
heeft zijn eigen talent. Hij is blij 
met zijn juffen en meesters. Hoe 
kwam Hugo toch op het idee om 
leraar te worden? Hij wou het beter 
doen dan die erge meester en even 
zo goed als die formidabele meester 
die hij had meegemaakt. Het ergste 
dat Hugo meemaakte was 8 jaar 
geleden. Een meisje werd heel ziek 
en overleed. ‘Ik wou zien hoe ze 
opgroeide en haar diploma haalde, 
maar dat kon helaas niet.‘ Nog 4 tot 
5 jaar wil Hugo doorgaan. Hij vindt 
het leuk om kinderen te helpen.

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

In samenwerking met Excel-
sior werden op de Cruijfcourt 
in de Agniesebuurt voetbal-
matches georganiseerd tussen 
een 6-tal teams. ook uiste-
kende clinics werden gehou-
den. Heel leuk was de combinatie 
met de Open Dag van de NAS (Nico 
Adriaan Stichting). Aan hun achter-
kant die paalt aan het voetbalveld 
hielden ze een reuze barbecue met 
sauzen, broodjes en drank. Dit sluit 
goed aan bij het doel van de NAS, 
midden in de samenleving staan. 
We stonden wel te kijken van de 
behendigheid van sommige voetbal-

lers, echte bal goochelaars.De Open 
Dag van de NAS was gekoppeld 
aan een burendag en een Opzoo-
meractiviteit. Bewoners en meiden 
van Welzijn Noord gaven dan  ook 
hun bijdrage met bloemen planten, 
een beautymiddag en kleine hap-
jes. Naar aanleiding van het Offer-
feest werd door bewoners heel wat 

lamsvlees gebracht naar de NAS 
barbecue. De buurt stond op stelten. 
Ook NAS deelnemers vormden een 
voetbalteam en speelden mee in de 
competitie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

op de been. In een warm zonnetje 
springen de kids op de luchtkussens 
en spelen met waterballen. De vol-
wassenen pikken een lekker terrasje. 
Voor het eerst wordt Patrick Kwist 
de gedoodverfde winnaar op de 5 ki-

lometer verslagen. In de fun klasse 
wielrennen (renners zonder licentie) 
wint oud prof John den Braber. De 
vast verzet fietsen, racefietsen zonder 
versnelling en remmen nemen een 
bom fans mee. Natuurlijk is de apo-
theose voor de snelle jongens van de 
sportklasse. ’Mag het wat zachter’ is 
als band de hekkensluiter. Dit is niet 
aan dovemans oren gericht.

Scootmobiels, basisschool leerlingen 
op dikke banden, hele families die 
een mijl hardlopen en een massa 
wijkbewoners die de 5 kilometer uitlo-
pen, wat een sportief feest! Het evene-
ment brengt heel veel toeschouwers 

WIElERRoNDE 
BERgpolDER
Voor de zesde keer wordt de wielerronde Bergpolder 
georganiseerd. 

Het jeu de boules gaat wel over een 
wat hobbelig terrein. Er wordt secuur 
gemeten wie er het dichtst bij ligt. De 
buurman staat bij een grote barbecue 
en kinderen duwen als bezetenen te-
gen een gigantische bal. De stichting 
Misa organiseert een voetbaltoernooi. 

Een meisje gilt hard, ’de meisjes win-
nen!’. Jammer genoeg worden ze 
door de jongens weggespeeld. Buren-
dag was vooral een ontmoetingsfeest. 
Top van Noord was nauw betrokken 
bij de organisatie.

BuRENDAg 
HEER VRANkEplEIN 

We troffen schilderingen op een 
tegelwand aan, die in 2003 door 
scholieren van de Imeldaschool zijn 
gemaakt. Helaas konden die tegels 
niet gespaard worden. Inmiddels is  
het binnenwerk geheel ontmanteld. 

In de steigers

onder druk van de Hillegers-
bergse lobby werden scher-
men geplaatst bij de gordel-
weg, maar dan alleen aan 
hun kant. Hierdoor nam de 
roetoverlast in het oude Noor-
den en met name in de speel-
tuin enorm toe. 
Nu worden ook aan de Oude Noor-
den kant schermen geplaatst. Inmid-
dels is dit zo goed als voltooid. Oud 
portefeuille houder Nils Berndsen 
speelde hierin een belangrijke rol. 
Gestreefd wordt naar verdere uitbrei-
ding richting woongebied. Noord 
heeft nog meer milieuactivisten. Zo 
wordt gestreefd naar het aanbrengen 
op de daken van kleine schuilplek-
ken voor de gierzwaluw. Deze vogel 
die nu haast verdwenen is,  verorbert 
een gigantische hoeveelheid mug-
gen. Volgens de actievoerders moe-
ten de kleine voorzieningen voor 
deze vogels opgenomen worden in 
de Rotterdamse bouwverordening.

Milieu

We konden onlangs een bezoek brengen aan het deels 
ontmantelde station tijdens het langste podium.  

Deze week is ook een deel van de 
gevel ontmanteld en is de met tekst 
beschilderde muur verdwenen. De 
komende maanden wordt gewerkt 
aan een facelift van Station Berg-
weg dat voor een deel ontworpen is 

Sybold van Ravesteyn.  Hofbogen-
bewoners JagerJanssen Architects 
en Jasper de Haan maakten de 
plannen de casco renovatie. Bureau 
Polderman verzorgde het restau-
ratieplan. Welke bestemming het 
complex zal krijgen…? Sinds jaren 
hebben talloze ondernemers, archi-
tecten en bewoners de meest uiteen-
lopende plannen ontwikkeld. 

WORkSHOp 
stripverhalen
tekenen
In november zijn er gratis 
workshops Stripverhalen Te-
kenen in de Boekenfoyer van 
het klooster oude Noorden, 
iedere woensdagmiddag. 
Inschrijven kan via:
emmahazenak@gmail.com

Super gezellig is de burendag op het Heer Vrankeplein. Zaklo-
pen, jeu de boules, sjoelen en dammen op een heel groot bord: 
het is er allemaal.

Cruijfcourt ontmoet NAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Het veiligheidsdebat Noord 
vindt plaats in Studio de Bakke-
rij op de Bergweg. Het gesprek 
wordt geleid vanuit de Directie 
Veiligheid, de ambtelijke orga-
nisatie die valt onder de burge-
meester. men wil niet meer de 
zoveelste enquête maar praten 
met de bewoners zelf. onge-
veer dertig bewoners nemen 
deel aan het gesprek.

Racers en zorgmijders
De nodige aandacht gaat naar de ver-
keersveiligheid: fietsers op de stoep 
bij Albert Hein en racende auto’s 
over de nachtelijke Bergselaan. Van-
uit de Kop van Noord wordt gewezen 
op de zorgmijders, een gevaar voor 
hun buren en voor henzelf. In het 
van der Ploeg Huis komt een be-
hoorlijke concentratie van gewezen 
begeleid woners die nu zelfstandig 
gaan wonen. De begeleiding is na-
genoeg weggevallen. Even wordt het 
jammerlijk verdwijnen van de bibli-
otheek gememoreerd, een ontmoe-
tingsplek zowel voor kinderen als 
voor eenzaten.

Doorgaan met investeren
In het Oude Noorden en de Agniese-
buurt wordt fors geïnvesteerd in con-
tacten tussen jong en oud en tussen di-
verse bevolkingsgroepen onder meer 
door een hele gamma van pleinactivi-
teiten gericht op talent ontwikkeling. 
Ook worden daklozen geëngageerd in 
werkprojecten. Het is belangrijk dat de 
Gebiedscommissie en de Woningcor-
poraties hun financiële steun hiervoor 
doorzetten de komende jaren. Het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt 
blijven een dubbeltje op zijn kant. Op 
het gebied van fietsen stelen denkt de 
Gemeente met ons mee door het plaat-
sen van waarschuwingsborden. Bewo-
ners willen meer persoonlijk contact 
met de politie als er een schietincident 
is geweest.

Dealers en 
onverdraagzaamheid
De drugdealers problematiek waar-
bij ook kinderen worden betrokken 
blijft hardnekkig in Noord. Rond het 
Schoterbosplein wil een harde kern 
haar terrein heroveren. Onverdraag-
zaamheid wordt geconstateerd bij 

publiek dat komt van buiten de wijk 
naar bepaalde tenten in het Oude 
Noorden. Hetzelfde geldt voor op-
geschoten schooljeugd. In gesprek 
blijven met jongeren is belangrijk.

Een special
Speciale aandacht gaat naar de 
Zwartjanstraat met 150 verschil-
lende eigenaren van winkels met te 
hoge huren. Liever hebben ze leeg-

stand dan goedkoper verhuren en 
gokken ze op het succes van de Ge-
vangenis bebouwing.

De postivo’s
De buitenruimte in Noord, pleinen 
en binnenterreinen, is vergroend en 
behoorlijk opgeknapt. Kinderen ma-
ken schoon via een zakgeld project. 
Het Zomerhof Kwartier is althans 
overdag bewonersvriendelijk door 

de alternatieve bedrijfjes. Er is nu 
een klussendienst actief waardoor 
het veiligheidsgevoel verbetert. Een 
Syrisch buurmeisje woont één jaar 
in de Agniesebuurt. Ze voelde zich 
in het begin alleen veilig in haar ei-
gen straat. ‘Alle huizen zijn overal 
gelijk. In Syrië leeft men meer op 
straat en is elk huis door zijn bui-
tenmeubilair compleet anders.’  Ze 
snapt de Nederlanders nu beter en 
voelt zich veilig.

De uitsmijter
De voorzitter van de Gebiedscom-
missie rondt de avond af. ‘De Ge-
biedscommissie wil vooral met 
bewoners bezig zijn.’ Nog even wil 
hij kijken naar objectieve cijfers: 
schuur- en woninginbraken nemen 
toe terwijl winkeldiefstal afneemt. 
Tenslotte wordt  enige reclame ge-
maakt voor de beterbeheer app. 
Maak een foto met je telefoon en 
geef je klacht door, het werkt. In een 
mum van tijd is het euvel verholpen. 
Geen van de bewoners voelt zich on-
veilig in zijn wijk, maar niemand wil 
achterover leunen. 

Het Jeugdcultuurfonds presen-
teerde aan wethouder Strui-
venberg in het klooster haar 
belang voor kinderen met wei-
nig financiële armslag. Rotter-
dam heeft 30.000 kinderen in 
de armoede. Het Jeugdcultuur-
fonds geeft dit jaar al 1000 kin-
deren een steun in de rug.

Struivenberg stelde zich voor aan 
de kinderen als helper van de bur-
gemeester. Als er wat loos is gaat hij 
kijken ter plekke en wordt het aan 
gepakt. ‘Kan je ook dansen?’, vragen 
de kinderen. Dansles volgde de wet-
houder niet. Hij zat wel op drumles 
en ook wel op piano. Dan gaan de 

kinderen aan de slag. Liliane volgt 
drumles bij drumschool Julius. 
Ze geeft een overtuigende solo ten 
beste. Daarna speelt de wethouder 
met haar een duet. Het Dansthea-
ter geeft drie optredens moderne 
dans. Er wordt gedanst door wel ze-
ven meiden. Met veel gevoel wordt 
er een verhaal verteld. Een alleen-
staande moeder met drie dochters 
op dansles zou het niet klaarspe-
len zonder Jeugdcultuurfonds. Ze 
is blij dat haar dochters hun talent 
kunnen ontwikkelen. Dansen zit 
in de familie. Een aantal kinderen 
waaronder kleintjes zetten de eerste 
breakdance stapjes. Hip Hoppers 
met twee jaar training zijn de spet-

Jeugdcultuurfonds 
en wethouder

terende hekkensluiter. ´Nee, ze zijn 
niet moe´. Het publiek zweet ervan. 
Door de Buikdans groep worden 
zelfgemaakte boeketten overhan-
digd. De Wijktijgers nemen Strui-

venberg apart voor een bijzonder in-
terview over kinderkunst, reporters 
en politiek. Deze ochtend was een 
echte belevenis.

Ze waren er allemaal: de 
medewerkers van de balie 
en de bar, de redactie van 
de Noorderzon, de raads-
vrouw, Woonstad, mC noord, 
de architect van het klooster, 
Buurtwerk en oud program-
meur guido de groot. Coskun 
wordt geprezen om zijn inzet om 
van het gebouw een multicultureel 
ontmoetingscentrum te maken. 
Van de Noorderzon krijgt hij als 
groene vinger man tulpenbollen 
en een snoeischaar. Guido wijst op 
het aimabel karakter van Coskun 
een collega waar het onmiddellijk 
mee klikte. Guido haalt een swea-
ter te voorschijn met de tekst ‘We-
reldgozer ‘. Afrika Percussie zorgt 
voor spannende djembé slagen en 
geroffel bij belangrijke statements. 
De hapjes zijn heerlijk en verraden 
de vrouwelijke hand. De Noorder-
zon nam het initiatief, maar weinig 
was nodig om het balletje te laten 
rollen. Coskun we komen mekaar 
weer tegen, zeker op het straatfeest 
in de Vinkestraat.

afscheid Coskun, 
beheerder Klooster

Het is lekker druk in Resto van 
Harte in buurthuis mozaiek. 
Wethouder de Jonge is er te 
gast in het kader van de Week 
van de Eenzaamheid. De Jonge 
pleit ervoor meer te letten op je bu-
ren. Als je buurman slecht te been 
is, geef hem dan een lift naar het 

Bij de start van de inspiratie-
dag in de Banier werd het be-
lang onderstreept van bewo-
nersinitiatieven voor de sa-
menleving en werd diepgang 
bepleit. Dock medewerkers, op-

mooi zijn de glazen huisjes 
op boomstammen, vol met 
boeken, in de 2de pijnacker-
straat. Bij het verdwijnen van onze 
wijkbibliotheek staken bewoners de 
koppen bij elkaar. Huisjes met een 
perplex plaatje vóór dat je kan ope-
nen bergen bijzondere literatuur. De 
biebbomen staan als standbeelden 
niet te ver van elkaar.

ziekenhuis of de huisarts. Het is be-
langrijk de doorgeslagen individuali-
sering te relatieveren. De wethouder 
prijst de sociale functie van Resto, 
van groot belang voor de buurt. Res-
to van Harte zorgt voor ontmoeting, 
variatie, optredens en een betaalbare 
maaltijd.

zoomer animatoren en netwerkbe-
heerders zaten de diverse inspira-
tieworkshops voor. Bewoners wer-
den aangemoedigd om originele 
initiatieven te ontwikkelen en out 
of the box te denken.

De BurenBomenBieb overwintert in 
Humanitas Bergweg en in mei ver-
schijnen ze weer in de straat. Er wor-
den adoptieouders gezocht. Contact: 
Lidy Veldhuizen, Tel. 010-4671941
De opzet is dat je gratis boeken mee-
neemt en ze ruilt met een boek dat je 
al gelezen hebt. Lezen is fantastisch, 
het maakt je open minded. Wat een 
geweldig initiatief.

Wethouder in 
Resto van Harte

‘Dat is niet leuk voor de mensen die 
er werken’, betoogt een leerling ‘Het 
circus gaat failliet en mensen verlie-
zen hun baan’.  ‘Ook zonder dieren 
is een circus leuk’, vindt een ander. 
‘In een circus moeten dieren kunst-
jes doen en worden ze geslagen. Wil-
de dieren willen vrij zijn’.  ’Dieren 
opeten is ook dierenmishandeling.’ 
Een deel van de klas lijkt overtuigd 
vegetariër te worden. De regels van 
het debatteren worden door de ge-
spreksleider nog even benadrukt. 
Hand opsteken als je het woord wil 
nemen. Herhalen waarop je rea-
geert. Je inleven hoort bij het debat-
teren. Natuurlijk komt de opvang 
van vluchtelingen aan de orde. De 
leerlingen zelf lanceren de stelling: 
‘Alle mensen moeten meer doen 
voor vluchtelingen uit Syrië’. De klas 
is het ermee eens. ‘Als jij vluchte-

ling zou zijn wilde je ook opgevan-
gen worden. Ze moeten snel weg 
voor de bommen en kunnen niets 
meenemen. Wij kunnen best kleren 
geven en speelgoed.’ ‘We kunnen 
niet alles op de Afrikanen afschui-
ven, die zijn arm.’ De gespreksleider 
specificeert. Wie moet meer doen 
voor de vluchtelingen, de regering 
of de mensen? ‘Allebei ‘ vinden de 
leerlingen. Ze komen er achter dat 
dit betaald wordt ui t de belasting. 
Een leerling stelt voor om een vast 
maandelijks bedrag per gezin aan 
de vluchtelingen over te maken. Zo-
iets als een Lotto,er moet dan wel 
een prijs tegenover staan. De stel-
ling wordt even aangescherpt: Ieder 
moet een vluchteling in huis nemen. 
‘Nee, je weet niet wie het is. Mis-
schien pikt hij wel je spulletjes of is 
het een terrorist.’ Ze kunnen wel in 

Debatlessen
in Combinatie ‘70

een tent in de tuin of in de berging 
dan kan hun deur op slot. Iemand 
realiseert zich dat de berging nogal 
vol is. Berging en tent worden wel 
gecombineerd met breakfast in ge-
zinsverband. Kinderen adopteren is 
wel populair. Veel leerlingen wijzen 

op hun gebrek aan ruimte. ‘We zijn 
al met zeven ‘. Ze zijn bezorgd om 
de druk op hun ouders. ‘Mijn vader 
moet dan extra hard werken’. Een 
enkeling wijst erop dat je de vluch-
teling ook kan leren kennen als dat 
het probleem is. Het is prachtig hoe 

kinderen niet de sociaal wenselijke 
antwoorden geven. Ze reageren heel 
basaal, leven zich in, denken na en 
zijn heel concreet. Proficiat groep 8 
jullie zijn  geweldige debaters!

In basisschool C’70 worden debatlessen georganiseerd. We 
komen in een superenthousiast lokaal met groep 8-ers. De 
eerste stelling wordt: ‘Wilde dieren horen niet in het circus’. 

Inspiratiedag 
bewonersinitiatieven

BuRen
Bomen
BieB

veiligHeidsdeBat 
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KoFFie, 
BRoodjes en 
Cadeautjes

Nu, precies een jaar geleden, is dit 
hoekpandje inmiddels een bekend 
en geliefd bezoekadres voor veel Rot-
terdammers die in het Oude Noorden 
of omliggende wijken wonen. Fabian 
heeft het pand de uitstraling gege-

belegde broodjes en soep’. Maar Fa-
bian wordt ingehaald door een nieuw 
succes. Na een avondje proef- verkoop 
van warme maaltijden kan hij nu 
niet meer terug. De vraag wordt als-
maar groter. ‘Momenteel maak ik op 
woensdag en donderdagavond verse 
maaltijden klaar, in groot €10,00 en 
klein formaat € 6,50. ‘Ik denk lang-
zamerhand te weten wat er op de win-
kelruit moet komen te staan: Koffie & 
Broodjes en Traiteur...’ 

Zo begon het ook met de belegde 
broodjes. ‘Mensen vragen er naar en 
‘nee’ verkoop ik niet graag. Ik heb 
nu een niet te lange lijst samenge-
steld met belegde broodjes. Ik kan de 
broodjes vers beleggen en er is toch 
veel keuze voor de klanten’. Het ver-
se beleg bestaat uit diverse vlees- en 
kaassoorten en vis uit blik. Dit laatste 
klinkt vreemd. ‘Als ik een broodje 

maak zie ik de mensen kijken als ik 
een blikje met vis opentrek. Maar 
als ze het proeven het vinden ze het 
verdomde lekker! Het is hier nog vrij 
onbekend. In Bretagne is het zeer ge-
liefd, de vis wordt daar terplekke ge-
conserveerd. 

Fabian weet hoe je 
je koffie drinkt
Bij La Cabane de Fabian, in de hut, 
wordt je persoonlijk ontvangen en 
persoonlijk bediend. Fabian maakt 
voor jou dat heerlijke broodje met 
vis uit Bretagne of die warme maal-
tijd. Wil je liever glutenvrij, geen 
probleem. Als je bij La Cabane de Fa-
bian binnenkomt weet je wie de koffie 
maakt en weet Fabian hoe je je koffie 
drinkt. La Cabane de Fabian, Bergweg 
152a, T 06 41760389, facebook.com/
lacabanedefabian.anatl

Ik heb het hier over kaas, nog meer 
kaas en over een kruidig wijntje op 
zijn tijd en daarna weer terug naar de 
Hollandse kaas. Maar voor dat we het 
gaan hebben over Sijens zijn kaas we-
reld, blikken we eerst een aantal jaar 
terug. Waar begon het allemaal? 

ven van een knus ‘delicatessenwin-
keltje’ onder de naam ‘La Cabane de 
Fabian’. ‘La Caban’ staat voor hut. In 
zijn jeugd was Fabian gek op hutten 
bouwen.

Een cadeautje voor jezelf 
of voor een ander
‘Ik ben twee dingen’ zegt Fabian. ‘Ik 
ben een eettentje waar je een broodje 
kan eten of een kopje koffie of thee 
kan drinken, een taartje eten of 
verse soep. En ik ben een delicates-
senwinkel of anders gezegd een ca-
deauwinkel’. Mensen die La Cabane 
bezoeken kopen een cadeautje. ‘De 
horeca is een raar vak. Een aantal jaar 
geleden adviseerde ik een vriend van 
mij zijn restaurantje te combineren 
met een winkelfunctie. Zonder dat ik 
het wist heb ik toen al het voorwerk 
al gedaan. Daar pluk ik nu de vruch-
ten van.’  

koffie & broodjes 
en... traiteur! 
Buiten op de winkelruit staat: ‘Alle 
dagen geopend tussen 10.00 en 
16.30 uur, voor koffie, thee, taartjes, 
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Cultuurroute

Het is niet voor niets dat 24 uur Cul-
tuur start op het terrein van Gare 
du Nord, het hart van het creatieve 
ZOHO kwartier. De politici maken 
op het podium duidelijk dat cul-
tuur hen nauw aan het hart ligt. De 
historische woorden van Churchill 
worden geciteerd als deze gevraagd 
wordt te bezuinigen op cultuur 
om het oorlogsbudget te verhogen, 
‘Waar vechten we dan voor?’ Sanne 
Landsdaal de cultuurscout wijst op 
de noodzakelijke verbinding van 
Noord met het Centrum, met name 
met het Central Disrict. Noord heeft 
een heel netwerk van creatievellin-
gen die elkaar de weg wijzen. Ze 
introduceert de app die een route 
weergeeft door het creatieve Oude 
Noorden. Roos creatief ondernemer 
die Noord opfleurt met warme wol, 

doet de effectieve rondleiding langs 
culturele parels uit Noord zoals City 
Art, de Rotterdamse Salon, Studio 
de Bakkerij, Groos, de Gevangenis 
en het eigenwijs kledingwinkeltje 
ISIS met zijn Afrikaanse boubou’s.

Virtuose saxofonist   
en Women’s World
Ondertussen speelt saxofonist 
Zane Wayne Massey uit New York, 
young fellow van de beroemde 
Parker die bij hem kind aan huis 
was,meeslepende stukken in ga-
lerie City Art waar de engelen van 
Chris Ripken rondfladderen. De 
Turkse moskeegangers steken het 
hoofd naar binnen en ik kan het 
niet laten om mee te dansen. Ook 
Liesbeth van Ginniken is van de 
partij en heeft een kleine ontroe-
rende expo in de vóór zaal. Een sofa 
op een berenvel, een verbaasde kik-
ker, een bloemrijk tasje heel secuur 
geschilderd,een pan mosselen en 
een pralines doos met rozenblaad-
jes. Het is heel zintuiglijk werk, 
kleurrijk en with women touch. Op 
het festival terrein worden work-
shops tango gehouden en klinkt de 
vrolijke ukelele, het andere gezicht 
van Amerika. Music Matters levert 
jong talent. De sfeer zit er goed in. 
We bezoeken galerie Untitled op de 
Bergweg waar een stralende Sasja 
Hagens ons te woord staat. Ze schil-
dert havenlandschappen,schepen, 
kranen, werkzaamheden en natuur. 
Het werk is stoer en rauw Rotter-
dams. Het heeft iets abstracts maar 
is toch zo herkenbaar voor de be-

trokkenen. Havenarbeiders herken-
nen direct de plek. Forse schepen 
wisselen elkaar af met bouwhekken, 
kabels, kranen en pijpen, met bo-
men die de wind trotseren en weer-
spiegelen in de Maas. Alles is ge-
schilderd met plamuurmes en forse 
verfstreken. Het werk  is populair en 
gaat grif van de hand. We zijn ge-
obsedeerd door de kleuren, het wit 
paarse water van onze havenstad 
met de wat roestige voorplecht van 
een vrachtschip. Sasja exposeerde in 

Shangai, Honkong, Helsinki, Bazel 
en Milaan. Galerie Untitled werd 
opgericht door grafisch kunstenaar 
en fotograaf Lenny Oosterwijk. Elke 
eerste zondag van de maand is er 
een cultureel café en wordt een ex-
positie van schilderwerk of fotogra-
fie vergezeld van een spreker en mu-
ziek. Zo was ook de Kongo schrijver 
Daniel van Reijbroek te gast.

Cultuur met highlights

Jan lammers ven de Wijkcor-
poratie kijkt tevreden terug op 
het open ZoHo. ‘Aan ons werd 
gevraagd wat onze bijdrage 
kon zijn aan dit verrassend 
weekend. We kozen voor een 
lunch als ontmoetingspunt. 
Ik ben heel gelukkig met de grote op-
komst van buurtbewoners.’  lacht Jan 
Lammers. Aanvankelijk wilden de or-
ganisatoren starten om 15.00 uur. Jan 
weet hen te overhalen om een lunch 
te regelen voor bewoners, onderne-
mers, creatievellingen, ambtenaren, 
politici en corporatie medewerkers. 
Het is een doorslaand succes. Heel 
wat nieuwe contacten worden ge-
legd, ideeën worden uitgewisseld en 
de Wijkcorporatie krijgt diverse aan-
meldingen van vrijwilligers. De lunch 
wordt gevolgd door een barbecue in 
een setting van platenbus en JIP bus, 
cakes van buurtbakkers, T-shirts en 
tassen kunstzinnig bedrukken en een 
Bollywood show. Bewoners gaan zich 
thuis voelen in ZOHO. Sinds Open 
ZOHO buitelen de initiatieven over 
elkaar heen. Lammers wijst ons op 
Rotterdam Cleaning dat startte bij 
de Banier. Community Pastics ging 

samen met buurtbewoners de buurt 
opruimen en plastic scheiden van 
rommel. In die zelfde Banier werd 
een bijeenkomst gehouden voor se-
nioren met als thema ‘Langer maar 
ook veiliger thuis wonen’. Bewoners 
werden gewaarschuwd voor babbel-
trucs. DE Wijkcorporatie ging daar 
haar kussendienst introduceren die 
kleine aanpassingen in de woningen 
aanbrengt en zorgt voor lichte dienst-
verlening. De Wijkcorporatie zette 
zich bij Open ZOHO op de kaart. ‘Bij 
ons ben je welkom als vrijwilliger’, is 
Jans slotzin.

Net bij ons binnengekomen. 
Inbraak bij Wijkcorporatie.
Er is pas geleden ingebroken bij de 
Wijkcorporatie, waarbij deuren wer-
den ingetrapt. Er is daarbij een aantal 
computers gestolen met daarop onder 
andere de hele administratie. Dit is 
een grote tegenslag voor deze organi-
satie die zo hard aan de weg aan het 
timmeren is. Zij hebben ons laten we-
ten dat zij toch vol energie verdergaan 
met hun activiteiten.

Nabeschouwing 
open ZoHo

magische verhalen 
en hartver-
scheurend fado
We belanden in het Klooster waar 
verhalen vertelster Esther de Jong , 
leerlinge van de Surinaamse mees-
ter verteller Paul Middellijn, ons 
meetrekt de magische wereld in van 
Zuid Amerika. Kruiden en tover-
woorden zijn de ingrediënten van 
zinderende liefdesaffaires, tinte-
lende en gloeiende lichamen. Harde 
generaals en krijgslui worden als 
was gekneed door vrouwenhanden. 
De verhalen zijn gebaseerd op Rode-
Rozen en Tortilla’s van Laura Esqui-
vel. Onze avond eindigt in de sfeer-
volle Rotterdamse Salon waar het 
Fado koppel Mendez je hart opent 
met hartverscheurende fado. Vooral 
Martha brengt heel wat emotie over 
als ze zingt over haar dorpje bij Lis-
boa, over tienerdochters, over haar 
straat in Rotterdam die nu kleur 
krijgt. Fado is het lied van verloren 
zielen, schaduwen en heimwee. We 
krijgen zang, instrumentaal en dan 
neuriet het publiek mee. Schitte-
rend zijn de verhalen over de antie-

ke viola van de barones en de sjaal 
van oma. Je kan slapen op geheime 
plekjes in Noord, in galeries en ate-
liers. Zo wordt je onderdeel van de 
kunst.  De eerste slapers zakken af 
naar Studio de Bakkerij,waar ze als 
toetje een spannende film bekijken. 
Morgen gaan we naar een opera in 
de Gevangenis. Het wordt een laat-
ste inkijkje vóór de grote metamor-
fose.

Heel simpel bij de Albert Heijn. Van 
parttime baantje naar assistent ma-
nager bij de kaasafdeling. ‘Waarom 
kaas? Waarom niet. Ik heb er altijd 
al van gehouden. Het fascineert en 
intrigeert mij, denk maar eens aan 
het proces kaas maken, prachtig om 

te zien toch’ laat Sijens enthousiast 
weten. Zijn ogen beginnen te glunde-
ren en hij wipt wat heen en weer op 
zijn stoel, niet nerveus maar eerder 
opgetogen. ‘Ik wil gewoon goede kaas 
maken, verkopen en eten, meer hoeft 
niet persé voor mij.’

Kaas 
Bij 
sijens

Van jaren werkzaam te zijn geweest 
bij de Albert Heijn, besloot Marco 
een andere richting op te gaan. Zes-
tien jaar lang werkt Marco bij de ABN 
Amro bank. ‘Ik had mij ingeschreven 
bij een uitzendbureau en zo kon ik 
een baan krijgen bij de bank. Inder-

daad behoorlijk lang blijven hangen 
,maar toen ze eenmaal gingen reorga-
niseren vond ik het tijd om eens na te 
gaan wat ik nou eigenlijk echt wilde. 
Wat wil ik dat mijn  toekomst wordt 
en waar ligt mijn passie?’ Na nog 
een paar baantjes, kwam Marco dan 
uiteindelijk uit op zijn droom: kaas. 
In alle soorten en maten, geuren en 
kleuren. ‘Van kaas ga ik glimmen en 
mijn hart loopt er van over, makkelij-
ker kon mijn keuze niet worden.’
Het kaaswinkeltje ligt aan de Benthui-
zerstraat bij de drukke Bergweg in 
Rotterdam Noord. Omringd met 
andere restaurantjes, winkeltjes en 
supermarkten. Sijens ziet dit niet als 
iets negatiefs maar juist als een pro. 
‘Ik heb expres de drukte opgezocht 
vanwege het aantrekken van klanten. 
Het kan goed zijn dat iemand net een 
kaas heeft gekocht bij de supermarkt 
en dan toch even binnenloopt om wat 
te proeven. Prima vind ik dat, je moet 
je bij mij niet verplicht voelen iets te 
kopen. Het gaat ook om de beleving.’ 
Laten we met zijn allen deze kaas-
beleving ervaren, om er daarna nog 
dagenlang  van na te sidderen, net 
als onze enthousiaste kaasspecialist 
Marco Sijens dat doet. 

Eva Peeters

PRoeF, BeleeF en geniet

oktober 2014, Fabian Verschoor moet nog wat klussen in zijn 
nieuwe onderkomen aan de Benthuizerstraat. Vanaf de For-
mido, op weg naar huis steekt Fabian, met een plank en een 
paar steundragers onder zijn arm, de Bergweg over. Hij wordt 
verrast door het leegstaande authentieke aan de Bergweg en 
de Schoonoordstraat. ‘Dit is precies wat ik zoek’ dacht hij toen.

Detailhandel en consumen-
tengoederen, dit is de zaak 
die marco Sijens heeft opge-
richt, met zogenaamd een 
ambachtelijke, maar niet 
truttige uitstraling. maar 
over welke goederen hebben 
wij het dan eigenlijk? 

IJslandse 
gevangen
De IJslandse charismatische 
mezzosopraan guja Sandholt 
zingt mooie operaliederen 
over onstuitbaar verlangen, 
onwerkelijke dromen, bran-
dende liefde en bittere on-
trouw. Er is behoorlijk wat syner-
gie met het gevangenisleven. Ze 
zingt composities van Asgeirsson 
en Grieg en wordt virtuoos bege-
leid door pianiste Heleen Vegter 
die afstudeerde in Arnhem.  Het 
podium is de binnenplaats van de 
gevangenis Noordsingel omringd 
door ramen met traliewerk. Het 
optreden is indrukwekkend en 
krijgt een staande ovatie van een 
200 koppig publiek. Het regent in 
de regio maar niet in Rotterdam. 
Eenmalig is het zonnig in de ge-
vangenis.
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kinderparadijs, Woonstad, Havensteder, 
Anja Berkelaar en Jim postma

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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VRAgEN oVER AYZA BuTIk:
Wie bent u en bent u eigen 
baas? Ik ben Esra, 25 jaar en ben 
eigen baas met nog een ander meisje 
Berna.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
Mijn vriendin Berna begon een 
hoofddoek te dragen. Ze merkte op 
dat er weinig leuke winkels zijn voor 
vrouwen met hoofddoek. Toen is zij 
op het idee gekomen om zelf een 
winkel te beginnen met hoofddoe-
ken en andere leuke kleding.

Hoe hebben jullie de winkel 
gekregen? De man van mijn vrien-
din Berna zag een winkelruimte. Dit 
vertelde hij aan zijn vrouw en die liet 
het weer aan mij weten. We zijn gaan 
kijken en vonden dit pand goed en zo 
zijn we meteen aan de slag gegaan.

Wat verkopen jullie? Wij verko-
pen kleding, sieraden, hoofddoeken 
en hakken. Wij verkopen bekende 
(hoofddoek) merken alleen zijn deze 

merken in Nederland nog niet be-
kend, omdat ze uit Istanboel komen.

VRAgEN oVER HET oFFER-
FEEST (SlACHTFEEST):
Wat is het slachtfeest? Dit is een 
belangrijk feest voor Islamistische 
mensen, want er wordt een schaap 
geslacht. Ik vind het een heel lekker 
feest, omdat er veel vlees wordt ge-
geten en thee wordt gedronken. Met 
dit feest vieren we medeleven aan de 
arme mensen door hun vlees te ge-
ven of geld.

Vindt u het slachtfeest belang-
rijk en leuk? Ja, het is een belang-
rijk feest in mijn cultuur. Ik vind 
het leuk om bij familie op bezoek te 
gaan.

komen er veel klanten voor het 
slachtfeest en wat kopen zij 
dan? Ja, er komen veel klanten.  Zij 

kopen vooral kleding en hoofddoeken. 
Met Suikerfeest komen er ook veel 
klanten!

Werkt u zelf op het slachtfeest 
en waarom? Nee, dan ben ik vrij 
dan ga ik bij mijn familie op bezoek.

Aan het eind van het interview 
mochten we hele mooie hoofddoe-
ken passen. De Wijktijgers vonden 
de hoofddoeken prachtig! Natuurlijk 
zijn er ook mooie foto’s gemaakt.
De winkel is door de Wijktijgers 
goed gekeurd met het cijfer: 10!

Goedgekeurd op gastvrijheid, mooie 
kleding, heel netjes, rustig en over-
zichtelijk. Het is alleen wel een beetje 
jammer dat er geen kinderkleding is, 
want anders hadden we heel de win-
kel leeg gekocht!

WijK-

tijgeRs... ...OP 

BEzOEK 

BIJ AYZA 

BuTIk

Na de zeer succesvolle ver-
koop van NoordBest start bin-
nenkort ook de verhuur van 
de 23 huurwoningen aan de 
Bloklandstraat. 

De 23 huurwoningen zijn van het 
woningtype 1, 2 of 3 en liggen al-
lemaal aan de Bloklandstraat (op 
de impressie rechts in beeld). De 
woningen hebben drie tot vier 
slaapkamers. Er zijn twee hoekwo-
ningen bij. De huurprijs is vanaf € 

919,- per maand, inclusief service-

kosten. Let op: het gaat om wonin-
gen in de vrije huursector en er is 
geen huurtoeslag mogelijk. 

Belangrijke data
Vanaf zaterdag 14 november vind je 
op de homepage van www.Noord-
Best.nl de prijslijst, het inschrijf-
formulier en de inschrijfvoorwaar-
den. Het ingevulde inschrijfformu-
lier kun je vervolgens insturen tot 
30 november 24:00 uur. In decem-
ber vindt de toewijzing door middel 
van een loting plaats. Nog voor de 

Kerst weet je dus of je volgend jaar 
in NoordBest woont! Oplevering is 
nog voor de bouwvak van 2016.
 
 
BouW START DEZE mAAND
Het project NoordBest loopt zeer 
voorspoedig. Eind deze maand 
start de bouw van de 59 eengezins-
woningen. Alle 36 koopwoningen 
zijn verkocht. Tijd om binnenkort 
te starten met de verhuur van de 23 
huurwoningen in de vrije sector!

Dode vis en 
plastic
Vrijdag 18 september voeren 
wij mee met medewerkers 
van gebied Noord op de Rotte 
in het kader van de keep it 
clean dag. Een schoonmaakbeurt 
van het deel tussen Noordmolen-
brug en de Vriendenbrug was geen 
overbodige luxe. Door stroming 
verzamelt zich daar vooral drijvend 
afval. Met grijpers hingen de me-
dewerkers half buiten boord om 
plastic zakken en ander afval bin-
nen boord te halen. Tot twee maal 
toe werd een grote dode vis aange-
troffen. Maar, verzekerde de mede-
werkers, dat wil niet zeggen dat het 
water van de Rotte niet schoon is. 
91 kilo werd er op gehaald. In het 
gebied rondom de bouwplaats aan 
de Bloklandstraat was de opbrengst 
aanzienlijk minder. Daar gingen 
kinderen van het Kinderparadijs 
op stap op zoek naar zwerfvuil. Ze 
waren zo slim om met kruiwagens 
op stap te gaan.  Dit jaar hebben 
in heel Rotterdam 5000 bewoners 
zwerfaval verzameld.

plastic 
parking
onder de naam plastic par-
king hield de Agniesebuurt 
een grote schoonmaakactie. 
Talrijke bewoners en kinderen 
ruimen rommel op, maken gevel-
tuintjes schoon en planten viool-
tjes. Maar vooral plastic krijgt de 
aandacht. 
Onder impuls van de organisatie 
Community Plastics mag geen 
plastic meer de wijk uit. Bewoners 
leveren hun huishoudelijk plas-
tic afval in bij de Parklet vóór de 
Nieuwe Banier. 
Voor iedere kilo plastic ontvangen 
ze een gratis consumptie. We(t)
Buurt maakt korte documentaires 
over Community Plastics, de Wijk-
corporatie en de Viltmannen, allen 
ondernemers in ZOHO. Ze wor-
den goed bekeken in wijkgebouw 
de Nieuwe Banier.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

op 29 september zijn aan de 
Heer Bokelweg in Roterdam 
de eerste Rain(a)way-tegels 
gelegd. Het door Fien Dekker 
ontworpen patroon van gol-
vend gevormde keramische 
straatstenen maakt deel uit 
van de Rain(a)way garden 
katshoek, die de waterover-
last tijdens hevige regenval 
in het Zomerhofkwartier moet 
helpen verminderen. In deze re-
gentuin, ontworpen door De Urba-
nisten in samenwerking met Dek-
ker, wisselen plantvakken en water-

doorlatende tegels elkaar af. De te-
gels zijn geïnspireerd door Japanse 
architectuur. In de tuin worden ze 
getest op o.a. waterdoorlatendheid. 
De Rain(a)way Garden zorgt er 
voor dat het regenwater langzaam 
wegzakt in de bodem. Zo wordt bij 
hevige regenval het rioolsysteem 
ontlast. De tuin is een van de maat-
regelen om het Zomerhofkwartier 
en de naastgelegen Agniesebuurt 
klimaatbestendig te maken. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restauratie 
Hofbogen 
onlangs is een begin gemaakt 
met het restaureren van de 
Hofbogen tussen de Teilingen-
straat en de Bergweg. De gevels 
worden schoongemaakt en voor zo-
ver mogelijk in oude staat hersteld. 
Tijdens de werkzaamheden werd 
een verassende ontdekking gedaan 
bij de bogen van de Vijverhofstraat 
94 -98: Achter de verwijderde  ge-
velplaten kwam de naam van auto-
mobiel herstelbedrijf  van A. Mul-
ler & Zoon tevoorschijn kwam met 
een  telefoonnummer van 5 num-
mers. In 1923 werden deze bogen 
in gebruik genomen  door dit be-
drijf. In een andere boog werd een 
plank aangetroffen met de tekst 
schoenmakerij met een telefoon-
nummer van 4 cijfers. Vermoede-
lijk  een naambord dat ook stamt 
uit de begintijd van de Hofbogen. 
Naast de renovatie en restauratie 
van de gevels van de bogen worden 
verschillende bogen ontmanteld en 
klaar gemaakt voor nieuwe gebrui-
kers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

START VERHuuR 14-11-2015

Rain(a)way tegels 
op Heer Bokelweg

op 23 september, zijn we bij Ayza Butik op het Zwaanshals 
geweest. Toen we binnen kwamen waren ze wel even verbaasd 
dat er een groep Wijktijgers op de stoep stond, maar de mensen 
bleken wel super gastvrij! We mochten op hele mooie stoelen 
en banken zitten. Daarna begonnen we het interview. Het 
interview ging over Ayza Butik maar ook over het offerfeest. 
Dit jaar viel dat op 24 september.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Het was heerlijk in het kloos-
ter met al die jonge muzi-
kanten die hun beste kunnen 
toonden aan een publiek van 
ouders en sympathisanten uit 
de buurt. Na het concert nemen 
de kinderen deel aan een workshop 
trommel maken en gaan in stoet 
door de buurt. Ook de docenten la-
ten zich niet kennen. Ze spelen rit-
mische Afrikaanse muziek, vrolijke 
Griekse en onstuimige Balkan en dat 
met viool, dwarsfluit, jambe, drums, 
mandoline, piano en cello. Het pu-
bliek danste mee. Slotakkoord is de 
muziekquiz met drie deelnemende 
groepen ‘muziekkenners’. Vooral 
de jeugd is bij de pinken. De vaak 
pittige vragen gaan over het herken-
nen van werk van componisten als 
Grieg en Chopin en van musici als 
Elton John, Led Zeppelin en Queen. 
De groep ‘de gevoelige snaren’ kaapt 
de prijs weg. Maar alle kinderen 
krijgen een gratis muziekles naar 
keuze. De organisatie van het festijn 
was in handen van MC Noord en de 
Stormfabriek.

Bewoners droegen diverse 
ideeën aan voor een nieuwe 
bestemming van het Correct 
pand. De meest opvallende 
waren: een binnenspeeltuin 
voor kinderen, studentenka-
mers, een energie besparings-
centrum en duurzaam (ver) 
bouwcentrum als het Ecohuis 
in Antwerpen met annex café 
en bistro.

Couvée vervolgde: ‘De kloof tussen 
kansarmen en kansrijken wordt ook 
in deze stad steeds groter. Armoede 
is voor alle betrokkenen een ‘drie-
koppigmonster ‘. Hoe langduriger, 
hoe kwader. Leidend tot allerlei 
ziekten, depressiviteit en vooral tot 
uitsluiting in deze maatschappij. 
Wij moeten met zijn allen naar een 
samenleving waar niemand wordt 
uitgesloten. En waarin iedereen 
volwaardig weer meetelt’, aldus de 
dominee.
De jaarlijkse bijeenkomst van 
de Rotterdamse Sociale Alliantie 
(RoSA) in samenwerking met de 
Nico Adriaans Stichting (NAS) werd 
gehouden in de Vijverhofstraat 35, 
in het gebouw van de NAS. Deze 
stichting houdt zich vanaf 2000 
bezig als belangenbehartiger voor 
verslaafden en maatschappelijk 
opvang in brede zin. De doelgroep 
van de NAS bestaat uit ‘mensen die 
in veel gevallen kampen met meer-
voudige problemen, zoals schulden, 
psycho-sociale beperkingen, drugs-
gebruik en dak- en/ of thuisloos 
zijn. RoSA, de Rotterdamse Sociale 
Alliantie, bestaat uit een netwerk te-
gen armoede, sociale uitsluiting en 
verrijking. 

Vrezen voor ruzies
Directeur Frans Brouwers van de 
Nico Adriaans Stichting (NAS) me-

moreerde in zijn openingswoord 
‘de grote ongerustheid die in zijn 
belangengroep is ontstaan over de 
komst van duizenden nieuwe vluch-
telingen naar ons land’. Hierover  
zei hij specifiek: ‘Om mij heen hoor 
ik steeds meer stemmen die zeg-
gen dat de vluchtelingen nu voor 
alles centraal staan. Al die behoef-
tige mensen komen hier naar toe 
en waar blijven wij dan? Meerdere 
malen is in dit kader gezegd dat de 
overheid zit in een ‘wegkijkstaat’ en 
B&W hier in een ‘wegkijkcollege’. 

De jarenlange kansarmen hier vre-
zen voor toekomstige ruzies met 
vluchtelingen over banen, werkge-
legenheid en woongelegenheid. De 
vraag is:  ‘Hoe komt dit alles nog bij 
elkaar?’

Dominee Couvée antwoordde hier la-
ter op: ‘Dit zijn nog geen redenen om 
vluchtelingen uit oorlogsgebieden al 
of niet tijdelijk op te vangen. In dit 
opzicht moeten wij ons niet tegen 
elkaar laten uitspelen. Elk jaar telt 

De afgelopen twee jaar heeft 
Studio de Bakkerij rondom de 
feestdagen een kerstvoorstel-
ling met diner georganiseerd, 
waarbij muziek, theater en eten 
centraal stond met als doel men-
sen met elkaar te verbinden. De 
komende decembermaand heeft 
Studio de Bakkerij het theaterdiner 
‘Alweer die feestdagen…’ gemaakt. 
Drie afwisselende verhalen vol hu-
mor en kwetsbaarheid over ‘het al-
leen zijn rondom de feestdagen’, 
gespeeld door drie verschillende 
personages in combinatie met een 
driegangen diner. Het geheel vindt 
plaats op drie verschillende locaties 
in en rond het theater. De mono-
logen worden gespeeld door de ac-
teurs Leo Hogenboom als Herman, 
Loes Vos als Marianne en Ellen Per-
soon als Carla. Alle drie vertellen zij 
een verhaal over hun eigen worste-
ling met het ouder worden en de 

eenzaamheid. Ook nu wordt Studio 
de Bakkerij weer een plek waar je 
samen kunt zijn en je niet eenzaam 
hoeft te voelen rondom de kerst. 
‘Alweer die feestdagen…’ is een sa-
menwerkingsproject met Resto van 
Harte, CVU Uitvaartzorg en Plus-
punt Rotterdam. Studio de Bakkerij 
is een theater en galerie, gevestigd 
in een oude chocoladefabriek op de 
Bergweg 283 in Rotterdam. Over-
dag kun je er koffie drinken, kunst 
bekijken en genieten van jeugdthe-
ater. In de avonduren is er cabaret, 
muziek, toneel of dans. Kijk voor de 
programmering op www.studiode-
bakkerij.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ECHTE HElDEN

Code kongo
De integratie van Afrikanen 
en met name Congolezen in 
de samenleving is een heikel 
punt. De groep trekt zich vaak 
terug in de eigen kring. Toch 
komt de laatste tijd openheid 
in een stroomversnelling. Zo 
werkt stichting Misa via tentoonstel-
lingen en sprekers aan een informa-
tie campagne richting de achterban. 
Op 13 november van 15.00 tot 18.30 
uur komt er een conferentie in wijk-
gebouw het Klooster, toegankelijk 
voor alle geïnteresseerden. Er wordt 
ook gezamenlijk gegeten om uitwis-
seling een ongedwongen karakter te 
geven. Een tentoonstelling rond sa-
menleven en een aantal sprekers zijn 
aanwezig. Onder hen Nederlands 
oud ambassadeur in Congo Jan- Dirk 
Koch. Koch is bekend van zijn boek 
‘Code Kongo’ waarin begrip en toe-
komst perspectief centraal staan.

plus parade 
in Humanitas
Humanitas Bergweg gonsde 
van de activiteiten in de parade 
week. De nadruk lag op active-
ring via tal van workshops. Na de 
spectaculaire opening door de Hu-
manitas Houseband gingen de voet-
jes van de vloer. We namen een kijk-
je bij de workshops. De zusjes Friss 
wisten de deelnemers enthousiast 
te maken voor leuke textielwerk-
stukjes. Er werd creatief geschilderd 
bij de exclusieve schildersworkshop. 
Het publiek werd tenslotte vergast 
op een Oud Hollandse revue. Hek-
kensluiter van een actieve week was 
het Roze Koor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wijktheater 
in het 
klooster
op 17 november om 19:00 uur 
komt het bekende Rotterdams 
wijktheater naar het klooster 
met het interactief stuk over 
aanpassen. We blijken aangepas-
ter dan we denken. Het plan van het 
theater is om een workshop acteren 
te organiseren met als thema ‘Aan-
passen’. Het Rotterdams wijktheater 
zoekt nog deelnemers. Zij kunnen 
zich aanmelden bij het Klooster.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kloof wordt steeds groter 
‘Legioen van kansarmen in de stad blijft groeien’
Rotterdam - Noord -‘Het legioen van de kansarmen, werklozen 
en mensen die op of onder de armoedegrens zitten in wereld-
havenstad Rotterdam blijft jaarlijks groeien. Nu al zo’n honderd-
duizend, waarvan er 38.000 in de Bijstand zitten’, zo sprak vo-
rige week dominee Dick Couvée.  De bekende predikant van 
de pauluskerk was gastspreker  tijdens de negende Werelddag 
tegen de Armoede in Rotterdam.

Rotterdam meer arme mensen die 
steeds langer arm blijven door aller-
lei voorzieningen die wegvallen. 
Hierdoor komen vele duizenden 
kinderen van dezeconstante armoe 
in de kou te staan. Rotterdam is de 

enige van alle grote steden in ons 
land die constant blijft bezuinigen 
op mensen die al diep onder de ar-
moedegrens zitten. In Utrecht, Den 
Haag en Amsterdam bijvoorbeeld 
wordt dit  driekoppigmonsterpro-
bleem veel beter aangepakt’, aldus 
de predikant.
Uit de zaal, waarbij zo’n 100 aanwe-
zigen waren, leidde dit tot uitspra-
ken zoals: ‘Laten alle Tweede Ka-
merleden maar eens een maandje 
op de armoedegrens leven. Zonder 
om hun dikke spaarpotten aan te ra-
ken’. Net als vorig jaar werd er een 
pleidooi gehouden om alle mensen 
in de Bijstand een ‘basisbaan’ te 
geven van zo’n 1200 euro netto per 
maand.

(Door Jim Postma)

uit de Havenloods, 22-9 jl.
Correct-eigenaar Frans de Jong is 
verrast over de Facebookgroep: Wat 
kun je met dat oude Correct pand 
aan de Bergweg? Een hotelletje, een 
bioscoop of een verzamelplek voor 
creatieve ondernemers. Wildvreem-
den hebben de meest uiteenlopende 
plannen. “Dat er zonder overleg met 
ons een Facebookgroep is aange-
maakt over ons Bergweg-pand ver-

raste ons. Maar deze site zullen wij 
met regelmaat blijven volgen, want 
ook daar kunnen leuke suggesties 
bedacht worden”, laat Frans de Jong 
sr van Correct weten. Op dit mo-
ment wordt het pand voor opslag en 
kantooractiviteiten gebruikt. Eerder 
verhuisde het Correct Smart wonen 
concept naar de Ceintuurbaan, aan 
de andere kant van de snelweg.

Resultaat was een schitterend thea-
terstuk rond helden en goden, recht-
streeks uit de Griekse sagen wereld. 
Koning Midas mag een wens doen 
en wil dat alles wat hij aanraakt in 
goud verandert. Hoe kan hij dan nog 
eten? Is hij boos op een onderdaan, 
dan is er geen kerker meer vrij, want 
alles ligt vol goud. Koning Midas is 
in de war hij wil geen goud meer, hij 
wil een tijger, een cheeta of een beer. 
Maar die eten hem op! Gespeeld 
wordt rond de thema’s ‘metamor-
fose’ en ‘kwijt’. Koning Midas wordt 

Stadsmuzikanten 
een muzikaal hoogstandje

krijgt Correct pand 
nieuwe bestemming?

In Kappelzaal: Muziekgroep  van 
Anna Ellis de Jong met meespe-
lende kinderen.

Fluitdocent Famke van Daalen gaf 
het p[odium aan drie jonge fluitta-
lenten: Elanor, Gaia en Fee

Café de klets 
gaat dicht
Het theatrale café de klets 
wordt gesloten. Het pand moet 
gerenoveerd worden. De vaste 
klanten pinken een traantje weg. 
Er is ook iets positief te melden. De 
woningbouwvereniging geeft een 
forse compensatie en postbode Jan 
de Haas wint de lotto. Voor het cli-
enteel zit er vast een reisje in naar 
Thailand. Schitterend is de apothe-
ose met een doedelzakspeler en de 
bijzondere Schotse outfits waar-
mee de theatercrew zich tooit. Het 
stokje wordt weer overgegeven aan 
een volgende bewoner regisseur. 
We laten ons verrassen!

op 23 november komt de Fa-
briek van de Democratie naar 
Noord en wel naar de Banier. In 
de Fabriek leren kinderen conflicten 
oplossen, pestgedrag tegen gaan en 
overleggen. Ze leren democratische 
waarden en normen op een speelse 
manier. Ze kunnen hun opinies en 

Fabriek van de democratie

Zaterdag 21 November staat 
wijkgebouw het klooster in 
Rotterdam Noord in het teken 
van de Afrikaanse dans en mu-
ziek. Tam Tam Rotterdam is 
een feest voor iedereen. Elkaar 
ontmoeten, fijne muziek met Roffa 
Foli en ook kun je zelf djembe spe-
len of dansen met grote Afrikaanse 
dansers. Overdag is er een mooie 
dans workshop door Jean Tamba die 
speciaal overkomst van Dakar Sene-
gal. Ook geeft Michiel Moerkerk, be-
kend van onder meer de band Papa 

afrikaanse drum en 
dans spektakel

Goni samen met docent djembé 
uit het Klooster Hans de vries een 
workshop voor djembe en Doun 
Doun. Voor iedereen uit de wijk is 
er een gratis drum workshop door 
Afrika Percussie.
‘s Avonds zijn er danspresentaties 
van Serge Badoué uit Ivoorkust die 
ook het publiek meeneemt in een 
kleine workshop op de live mu-
ziek van Roffa Foli. Dus kom! Ge-
niet, dans en beleef de Afrikaanse 
ritmes en vibes! Meer informatie 
TamTamRotterdam.nl

wakker met ezelsoren op zijn hoofd. 
Ze voelen plakkerig aan als komen 
ze net uit het ei.De kinderen vertol-
ken de koning in diverse gemoeds-
toestanden, meesterlijk. We geven 
ook een pluim voor de kostumering. 
Ook het ontroerende liefdesverhaal 
van Orfeus en Euridice komt op de 
planken. Ze gaan trouwen. Als Euri-
dice haar bruidsboeket plukt wordt 
ze gebeten door een slang en gaat 
dood. Orfeus wil ze terughalen uit 
de onderwereld. Dat kan maar hij 
mag niet omkijken. Het mislukt. De 

kinderen dansen het hele verhaal: 
het bloemen plukken, de slang, de 
onderwereld vol schimmen en het 
trieste paar. We horen zelfs het be-
kende ’strangers in the night‘. Wat 
een parel! De Oude Grieken nemen 
ook deel aan een hardloop wedstrijd 
die ze winnen, ook al vallen ze over 
een kiezel en al laten ze zich verlei-
den door een appel, ze gaan door! 
Enthousiaste ouders geven een 
warm applaus en het lijflied weer-
klinkt: ‘Je staat ervan versteld, je 
bent een echte Held!‘.

Een week lang volgden kinderen in het Klooster diverse workshops creativiteit, 
dans, verhalen maken, theater, djembé en drums. De bezielende organisatie 
berustte bij de Stormfabriek. 

Alweer die feestdagen…

acties inpluggen in de machine en 
deze vertelt hen de gevolgen van 
hun handelen. De Fabriek richt 
zich op basisschool leerlingen maar 
spreekt ook jongeren aan. Tot en 
met 28 november blijft de Fabriek 
in wijkgebouw de Nieuwe Banier, 
Banierstraat 1.
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Ik heb afgesproken in het huis van 
de buurvrouw van Fouad. De jonge 
entertainer zit al op de bank op mij 
te wachten en ik loop op hem af ter-
wijl ik ondertussen hartelijk wordt 
ontvangen door de buurvrouw in 
kwestie. Genietend van een wor-
stenbroodje komt zij er bijzitten. Ik 
bedank Fouad dat hij in zijn chaoti-
sche schema tijd voor mij heeft vrij-
gemaakt, voor zo een drukke artiest 
moet dat vast niet makkelijk zijn. Hij 
antwoordt dat hij hier altijd tijd voor 
vrij zal maken. Ik kan het gevoel niet 
onderdrukken dat ik mij toch wel 
een klein beetje gevleid voel. 

Twee werelden
Voor Fouad zijn er een aantal belang-
rijke factoren in zijn leven; muziek 
en het “hulpverlenen” aan anderen. 
Twee uitersten die perfect met elkaar 
samensmelten. ‘Aan de ene kant heb 
ik mijn passie voor het muziek ma-
ken, theater spelen en optreden voor 
publiek. Maar dan heb ik ook nog 
een hele andere kant; de kant van het 
boodschappen doen voor ouderen in 
mijn buurt of met de kleine kinderen 
in mijn gebouw spelen. Ik probeer te 
helpen waar ik kan en doe mijn best.’ 
Echt een ik-ga-de-wereld-verbeteren-
in-mijn-uppie-jongen. 

mocro- parodie
‘Praat Nederlands met me’, niets an-
ders hoor je al maanden lang op de 
radio. Zanger Kenny B heeft hier niet 
alleen een monster hit mee te pak-
ken, maar ook is het een perfect lied-
je voor een prachtige parodie. Na de 
vete tussen de twee kampen van 010 
en 020 is het nu tijd voor wat anders 
en laat Fouad nou precies het juiste 
idee hebben. ‘Praat Marokkaans is 
heel vlug ontstaan, binnen een kwar-
tier had ik de hele tekst namelijk al 
geschreven. Het is wat meer bedoeld 
als een knipoog naar de Marokkaan-
se cultuur, het is de bedoeling dat 
ik ook eens die leuke kant laat zien, 
waar bijna nooit iemand het over 
heeft.’ En dit is de jonge artiest ook 
zeker gelukt, met al meer dan één 
miljoen views kunnen wij in Noord 
trots praten van een hit(je). 

Schijt hebben 
‘In het begin vond ik het zeker las-
tig om tegen mensen te moeten ver-
tellen dat ik aan theater, muziek en 
dans deed. Niet dat ik mij er voor 
schaamde, maar ik twijfelde aan mij-
zelf, laat staan wat andere mensen 

dan wel niet zouden vinden. Geluk-
kig ebde dit gevoel snel weg, mede 
omdat ik alleen maar wordt omringd 
met mensen die het ontzettend leuk 
vinden wat ik doe en ook erg trots 
zijn. Mijn ouders staan vierkant ach-
ter mij, gelukkig maar.’
Het wordt mij al snel duidelijk dat 
het theater en muziek maken een 
uitlaatklep is voor onze Fouad. Want 
naast al dit spannends zit Fouad ook 
nog gewoon op school. De slaapver-
wekkende studie Juridisch medewer-
ker doet onze Rotterdamse mooiboy 
op het Albeda College met alle ple-
zier. ‘Ik vind het belangrijk wel nog 
iets achter de hand te hebben, zoals 
een studie. Stel het wordt niets met 
mijn muziek, dan kan ik nog altijd 
daar op terug vallen.’

meer dan een marokkaan
De buurvrouw heeft ondertussen 
subtiel haar worstenbroodje weg ge-
werkt en mengt zich ook in het ge-
sprek. ‘Fouad is echt een voorbeeld 
voor de jongeren. Hij staat stevig op 
zijn benen en laat zich door niemand 
uit het veld slaan. Alleen al de buurt 

weet dat ze altijd op hem kunnen 
rekenen.’ Fouad knikt instemmend: 
‘niemand is meer of minder dan dat 
ik ben en dat gevoel probeer ik ook 
uit te stralen. Je moet ook niet alleen 
kijken naar mijn kleur, ik ben meer 
dan een Marokkaan, ik ben Fouad.’

Als ik Fouad El Amiri bedank en de 
lieftallige buurvrouw een hand geef, 
merk ik dat ik nadenkend de trap 
afloop naar buiten. Eenmaal buiten 
betrap ik mijzelf erop dat ook in een 
beetje fan ben geworden van deze be-
scheiden maar toch ook charmante 

gup. Ik merk dat verzetten zinloos is 
ook ik zal binnen afzienbare tijd aan-
sluiten bij zijn posse.  

Eva Peeters

BINNENKORT MAAKT IEDEREEN 
DEEL uIT VAN DE 
Fo musCi squad
met ruim zeventienduizend likes op facebook, 
een miljoen views op Youtube en oneindig veel 
optredens kun je niet meer om ze heen. Ze staan 
sterk, zijn jong en zien er goed uit. Hordes van 
puistige pubermeisjes hebben ze al achter zich aan 
lopen. Stijgt de bekendheid naar hun hoofden of 
blijven het de nuchtere jongens uit Noord?

Fo music bestaat uit: 
Fouad El Amiri, Soufian Saissay, Chafik el Amiri      
Interview afgenomen met oprichter Fouad El Amiri.


