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Deze zomer prijkt er een nieuw event 
op de Rotterdamse festivalkalender. 
Van vrijdag 30 juni t/m zondag 
2 juli vindt de allereerste editie 
van Rotterdam Water Weekend 
plaats op en rondom de Rotter-
damse binnenwateren. De festi-
vals Wijnhaven Festival en Rotte 
Picnic Island hebben de handen 
ineengeslagen om een verrassend 
veelzijdig weekend te organiseren 
en werken daarvoor samen met ver-
schillende Rotterdamse initiatieven.

Tewaterlating van een gloednieuw 
Rotterdams waterfestival

De Route du Nord werd georganiseerd 
onder auspiciën van het Centrum 
Beeldende Kunst, wat garant staat 
voor de kwaliteit. We komen binnen 
in het Bouter Kok pand aan de Vijver-
hofstraat waar de Centrale Expositie 
staat. We worden naar binnen ge-
stuwd door geprojecteerde films over 
het Oude Noorden in de stadsvernieu-
wing. De jonge fotograaf Stacii Sami-
diz fotografeerde jongerengroepen 

onder de titel  Societies. Hij werkt 
met analoge fotografie waardoor de 
foto’s iets beklemmends krijgen. De 
jongeren lijken een plek te claimen. 
Tiwánee van der Horst legt de na-
druk op het intuïtieve. Ze werkt met 
een 3D schildermachine. Haar plastic 
draden constructies verbinden schil-
derkunst en architectuur. Samantha 
Dias schildert op ontroerende manier 
holibees. Ronald Cornelissen ver-

bindt op surrealistische wijze een sta-
caravan met een theatertribune en de 
gordijntjes van de busjes die richting 
Marokko trekken. Petra Laaper ver-
rast met opblaas creaties als strikken 
of gewichten. De eenvoudige vormen 
zijn multi-interpretabel. Een beweeg-
lijk luchtbed nodigt de kijker uit. Een 
Yurd van mensenharen moet mensen 
dichter bij elkaar brengen, meent 
kunstenaar Beatrice Waander. Bewo-

ners van diverse Huizen van de wijk 
maakten duizenden bloemetjes die 
ze op vellen paper prikten. De kun-
stenaar wilde ze gebruiken voor een 
totaalwerk, maar besloot alle vellen 
aan elkaar te zetten om de échtheid 
vorm te geven. Andere kunstenaars 
maakten een werk van de restanten 
van knipsels. Een dj en heerlijk fruit 
en natuurlijk de aanwezigheid van 
de brouwerij EuroTrash maakten de 

sfeer top. In de ZwartJanstraat en 
Noordmolenstraat waren tijdelijke ga-
leries ingericht vergezeld met tal van 
optredens door acteurs en dansers. 
Opvallend was de galerie op Noord-
molenstraat  23 waar Marcel Niehoff 
van gewezen  Spam, politieke en prik-
kelende en prenten tentoonstelde. Zo 
zien we een jonge vrouw in bikini op 
een opblaasboot tussen op elkaar ge-
propte vluchtelingen. 

Route du Nord 
kwaliteit
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Daar stond ik in de prullenbak van de 
heer Stapel, 2e klas lagere school als 
7 jarige. Het vergrijp ben ik kwijt, de 
straf niet dus. Achteraf ben ik stapel 
op Stapel. Hij heeft me behoed voor 
ontgroening in de studententijd. 
Mijn lage boerka- en geisha gehalte 
verklaart misschien deze weerzin 
tegen slaafse en onrechtvaardige 
groepsrituelen. Bij Psychologie liet 
Piet Vroon die Milgram-experimen-
ten zien. Alleen de nabijheid van een 
witte jas, de opdracht om straf uit te 
delen als rekensommetjes niet goed 
gingen, maakte niet uit, mensen ga-
ven stroomstoten tot dodelijk niveau, 
ondanks geweeklaag van de proefper-
sonen. Bereid om te gehoorzamen 
aan zogenaamd legitiem gezag, zelfs 

als dat ingaat tegen je eigen geweten! 
Zo ook het omstanderseffect: kijken, 
maar niet ingrijpen, want dan neem 
je verantwoordelijkheid voor je da-
den, het proces en de consequenties. 
Het omstanderseffect toont waarom 
mensen in groepsverband niets doen. 
Sterven, gemarteld, verkracht of  ver-
moord worden in het bijzijn van vele 
anderen, gaat relatief eenvoudig. Om-
standers bevriezen, staan vastgena-
geld. De peergroup pressure drukt op 
je om je aan die ongeschreven codes 
te houden. Niet zelf nadenken, maar 
de groep volgen. Achteraf rechtvaar-
digen met een smoes. Heerlijk dan 
om het promotieonderzoek naar ont-
groening van Liesbeth Mann te lezen! 
Leuk, kom je thuis met het verhaal 

dat je met 200 personen een Billy 
Turf meisje in een babybadje mas-
saal hebt uitgelachen? Wat voelde zij? 
Zo’n kick het lidmaatschap van een 
studentenclub! Een echte plus op je 
CV! Deze (toekomstige) leiders van 
organisaties, wat leren ze nu? Ver-
nederen moet je doorstaan. Punt uit. 
Je pikt de zwakste eruit, of een grote 
bek, of afwijkend uiterlijk? Die zich 
niet mag verdedigen? Ondergaan, 
anders lig je eruit. Je hoort erbij als 
je gehoorzaamt? Voor deze niet-zelf-
standig denkende martelgang betaal 
je grof! Je tekent een contract dat je 
niet uit de school klapt over ontgroe-
ningsrituelen op straffe van 25.000 
euro. Het prijskaartje van de club is 
immers ook niet goedkoop! Punt is 
een collectief perpetuum mobile: een-
maal vernederd, reageer je je af op 
de volgende groep, zo houd je het sy-
steem van ongestraft spanning  afre-
ageren in stand. Blijkbaar heb je top/
down gehoorzaamheid nodig, knip-
per je niet met je ogen bij onrecht, 
bral & brul je mee, moet je vooral 
voor gek zetten want psychische klei-
nering is leuk. Moderne varianten op 
Middeleeuwse schandpalen: uitjou-
wen, uitjoelen, rot fruit gooien, met 
pek en veren de stad uit. Watvoor 21e 
eeuwse volksgerechten hebben we? 
Wie verklaart mij de hypocrisie van 
pestprotocollen op lagere scholen? 
En klokkenluiders regelingen in or-
ganisaties? Wat is hier nu anders aan 
dan No Surrender groepen? Of the 

Bloods? Crips? Of nazi-hoeren roepen 
en kaal scheren na WO2? Extreme ri-
tes, geen fijne ethische moraal, geen 
democratie, gewoon top/down afrea-
geren op een mens, zonder verweer. 
Meedoen of anders exit! Met unieke 
en fantastische spelletjes: je urine 
opdrinken? Met bier overgieten? 24 
uur niet naar de wc mogen en in een 
Tenalady rondlopen? Afzien is goed 
voor de groepsmoraal! Het leven is al 
ingewikkeld genoeg, lijkt me. Ik vind 
dat ze sadisme leren. Onder het mom 
van nu ben je weg van papa en mama, 
leren we je leuk te gehoorzamen aan 
een onrechtvaardige groepsmoraal. 
Lekker psychisch krenken! Wen 
eraan: je staat er alleen voor, de groep 
douwt je verder in de stront, houd je 
mond. Net zoiets als iemand die zijn 
partner slaat, en die praat het zelf ver-
dummele gewoon achteraf goed! Ik 
houd dus niet zo van dit soort mas-
sapsychoses. Hield ook mijn hart vast 
bij de Feijenoordvieringen. Even een 
overgang naar een andere doelgroep, 
geef t toe! Heerlijk zo’n sportieve 
overwinning, waar ongeveer 1/3 van 
het totale jaarlijkse kunstbudget van 
Rotterdam er in 3 dagen doorheen 
is gedraaid aan beveiliging. Het ging 
gelukkig Rotterdams goed! De ME 
en politie wisten de massa in toom 
te houden. Laten we het leuk hou-
den! Maar hoe normaal is het nu dat 
je feest viert en dan juist je agressie 
afreageert? Op mensen? Op materie? 
Is agressie afreageren sportief? Is dat 

het spel? Hoe wezenlijk anders zijn 
supporters dan koorballen? Onder 
het mom van een feestje leven we 
ons destructief uit? Wij hebben onze 
eigen mores. Wie houdt wie in toom? 
Zullen we eens een andere ordening 
doen? Een op innerlijke beschaving! 
Daar een wedstrijdje in doen? Wie 
is verstandig, slim, aimabel, lijkt me 
ook een leuke voor beide groepen! La-
ten we erover zwijgen: blue & white 
collar agressie, maakt niet uit. Ja, en 
dan nu opnieuw London. Ik leef in de 
21e eeuw en toch meent iemand dat 
geloof rechtvaardigt dat je de ander 
zo maar kan en mag doden. Die ont-
feuten gewoon de Westerse wereld. 
Ander wereldbeeld. Lak aan Westers 
legitiem gezag, gehoorzaam aan ra-
dicale machtsspiralen stort een enke-
ling zich in een geweldsorgie. Ja, de 
wereld gaat aan agressie ten onder. 
De banaliteit van het kwaad. Het zit in 
iedere mens. Mijn intellectuele agres-
sie doet een beroep op ‘wat gij niet 
wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 
ander niet’. Stop die massale agressie, 
het is niet normaal meer. We hebben 
rust in dit spel nodig. Begin bij jezelf. 
Corps, Feijenoordbestuur en Rotter-
damse Moslimgemeenschap: doe er 
wat aan. Het vraagt mentale kloten 
om niet te b(r)allen!  

Ja, de ballen!! 
COlumN

Om dit te gedenken werden 9 Stol-
perstenen gelegd voor de woningen 
aan het plein waar de families woon-
den. Stenen met koperen koppen met 
daarop de namen van de weggevoer-
den met geboorte en sterfdatum. De 
stichting Loods 24 droeg bij aan de 
realisatie van het bewonersinitiatief 
door de kunstzinnige stenen (waar je 
hoort over te struikelen) ter beschik-
king te stellen op de dodenherden-
kingsdag 4 mei. Een buurtbewoner 
las een ontroerend verhaal voor. Van 
de 12000 joden in Rotterdam zijn 
8000 weggevoerd en maar 1400 
overleefden het. Op het eind werden 
zelf Joodse ziekenhuizen en bejaar-
denhuizen leeggehaald. De herdach-

te families Bremer, Louchka en Van 
Straten werden via Loods 24 naar de 
vernietigingskampen gebracht. Bij 
Bremer ging het om een koppel met 
twee kinderen en de schoonmoeder. 
De kinderen waren het tienermeisje 
Eva en de kleine jongen Jozef. Bij van 
Straten ging het om vader,moeder en 

het tienermeisje Kato. In huize van 
Straten woont nu toevallig een naam-
genoot de familie Louchka bestond 
uit vader, opa en twee kinderen. Het 
waren allemaal eenvoudige mensen, 
een koopman, een drukker, een fiet-
senmaker en een portier. 

Een oorlogsmonument
Het oorlogsmonument aan de Noord-
singel was een volgende herdenkings-
plek op  4 mei. Het monument werd 
geadopteerd door OBS De Klimop. 
Vier kinderen Jara, Zacharia, Romaisa 
en Farika lazen ontroerende anti oor-
loggedichten voor ‘ noem de naamlo-
zen, waarom haat?’ Op 14 mei werd 
Rotterdam gebombardeerd. De hele 

binnenstad brandde af en 900 men-
sen kwamen om. Tachtig duizend 
mensen verloren al hun hebben en 
houden. Het verhaal van het tienjarige 
Aatje werd voorgelezen. Ze schets het 
verlies op pijnlijke wijze. De geschie-
denis geeft ons levenslessen. 

HERdENkEN 
op piJnackerplein

Naar aanleiding van het 120 jarig bestaan van het pijnackerplein 
wilden de bewoners de geschiedenis van het plein in beeld bren-
gen. Een belangrijke maar zwarte bladzijde is de wegvoering en 
moord op een aantal joodse families.
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aangereden, zwaaiend als een ko-
ningspaar. Ontelbare selfies werden 
gemaakt. Na een forse openings-
speech kwam een rock en roll bandje 
in actie, gevolgd door een heavy metal 
groep. De fijnproever kon kiezen uit 
eenentwintig soorten bier waaronder 
uiteraard de troebele Kútllipp. Hele 
families gaven acte de présence en de 

in de Vijverhofstraat heeft 
EuroTrash Brewery een unieke 
Beierse biertent geopend, 
waar het goed toeven is onder 
diverse kleurrijk geschilderde 
bogenplafonds. 

Het centrale pronkstuk met houten 
strip poppen en scarabees is van Arno 
Coenen en Iris Roskam, de kunste-
naars van de Markthal. De andere 
plafondschilderingen zijn van Last-
plak en Bruno da Silva. Aan de muur 
hangt de striptekenaar van de Volks-
krant Martijn F. Overwil, vriend des 
huizes. Uiteraard in het Habsburger 
kostuum van zijn alter ego Kaiser 
Küttlipp. Tussen de Beierse biervaten 
prijkt ook het portret van travestiet 
Kaiserin Snorella. De uitspanning 
is geïnspireerd door Europa en het 
Habsburgse rijk dat loopt tot Oost 
Turkije. Op de vloer prijken illustere 

namen als Urk en Molenbeek. Er 
worden EuroTrash delicatessen ge-
serveerd uit de Oostblok landen en 
Rusland. Wat te denken van Russi-
sche ravioli met zure room? ‘We zijn 
een snackbar van alle landen’ lacht 
Iris. ‘We bakken Franse frietjes’ vult 
Arno aan. Alles komt vers uit de 
Hoekse Waard: wild vlees en biologi-
sche curry worst tropical of hot, eend 
in mandarijnen saus. Het kunste-
naarskoppel is vast van plan snel een 
trap te bouwen richting Hofbogen 
dak. Trots laten ze een tekening zien, 
een gezellig terras geflankeerd door 
een kinderboerderij. ‘We zijn als de 
Sacrada Familia, het is nooit af.’  Eu-
roTrash is de Amerikaanse scheld-
naam voor de Europeanen. Voor 
Arno en Iris is het een geuzennaam. 
De horecaman van EuroTrash is de 
bekende Ron Sterk. Mathijs vroeger 

werkzaam bij Mothership is de talent-
rijke bedrijfsleider. Dat wordt wat. Bij 
de opening ziet het dan ook zwart van 
het volk tot diep in de nacht.

de opening
De opening van EuroTrash was spec-
taculair. Met een antieke Rolls Royce 
kwamen Keizer Kúttllipp en Snorella 

We struinen met grote ogen door het 
forse pand tussen potjes, slangen, 
spots, kunststofdraad in allerlei kleu-
ren, bijzondere stoffen, oude affiches, 
verbodsborden, legeremblemen, bi-
oscoopzetels en elektriciteit buizen. 
Kunstwerkjes met wegwerp materi-
alen strelen het oog : trotse wespen, 
een reuze papagaai, een alien, Toe-
tanchamon. Tekenaar Marcel Speet 
is vaste klant bij Scrap. Hij is geob-
sedeerd door de verrassend mooie 
materialen . Een kunstenaars familie 
van bij het Zwaanshalspark haalt her-
inneringen op over hun academie tijd 
toen ze met Scrap materialen unieke 
kunstwerkjes maakten. Nog onlangs 
maakten ze voor de verjaardag van 
hun kind een warm wollig schaap. 
Materialen te over bij Scrap.

ZOHO atelier 
Zowat aan Scrap geplakt zit het 
ZOHO Atelier, het creatief domein 
een vergadercentrum van ZOHO ci-
tizens. Aan de muur prijkt hun con-

cept van de Regentuin gesitueerd in 
het laatste sukje Vijferhofstraat bij de 
Heer Bokelweg . De Regentuin kan 
even onder water lopen en enkele 
dagen later is het water de grond in. 
Aan de ingang van de tuin staat het 10 
meter hoge ZOHO bord omringt met 
planten weelde . Woordvoerder van de 
citizens is Raymond van Den Broek . 
Hij legt uit hoe de citizens elkaar hel-
pen, hun creatief netwerk vegroten en 
verstreken. Het atelier is het ontwik-
kelcentrum. Raymond blijkt op het 
dak van het park ook bijen te houden 
. Hij is een van de stadsimkers . Eind 
juni gaat hij weer oogsten. De honing 
is een mix van appels, kersen, linde 
en kastanje . Hij bevat slechts 20 % 
suiker. Heerlijk!

Over de ZOHOcitizens 
ZOHOcitizens is een collectief van 
ondernemers, bewoners en betrok-
kenen in het Zomerhofkwartier (zie 
gebied aan voorzijde). Samen willen 
ze ZOHO zelf doorontwikkelen om 

ScRap EN ZOHOciTiZENS 

kinderen konden hun lol niet op. Ze 
konden een rondje maken met de rol-
ls. Opvallend was de grote variatie in 
het publiek, van jong tot oud. Bij het 
bier hoorden natuurlijk de uitgelezen 
worsten van Wild Vleesch. De gere-
noveerde Hofbogen vormen meer en 
meer een aantrekkelijk snoer van jon-
ge ondernemers en entertainment.

er een nog fantastischere plek van te 
maken. Een plek om te werken, te ver-
blijven en te wonen . Met ruimte voor 
het experiment, voor vrijdenkers en 
makers . Samen bedenken en werken 
ze aan projecten in de buitenruimte 
(groen, zitplekken, verlichting, straat, 

pinten en gevelaanpak). En ze komen 
bij elkaar om elkaar te leren kennen, 
van elkaar te leren, voor inspiratie en 
om samen te werken met een bak-
kie of een biertje. Samen maken ze 
dit gebied voor hun zelf en voor an-
deren. Heb jij groen-, fiets-, zit-, ont-

moeting-, wonen -of verbidplannen? 
Wordt ZOHOcitizen en ze helpen je 
om het waar te maken. Wordt ZOHO-
citizen en vertel je ideeën, dromen en 
maak mee: 
citizens@zohorotterdam.nl

Strips, 
Beiers bier en 
Pan-Europees 
smullen

Scrap is verhuisd van de Zomerhofstraat naar de Scoterbos-
straat aan de andere kant van hetzelfde gebouw. goed nieuws 
is dat ze met hun wondere wereld van industrieel ‘afval’ nu 
veel ruimer in hun jasje zitten. 
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geleidelijk aan stroomde het 
publiek aangetrokken door de 
Kaapverdische charme Huis van 
de Wijk het Klooster binnen. De 
variatie was groot en naast de 
Kaapverdische gemeenschap 
viel de grote groep Rottekwar-
tier bewoners op. 

Het begon met de workshop door 
de bekende dansgroep Flores das Il-
has. Je kon zo de Mazourka leren. 
Ondertussen kon er heerlijk gegeten 
worden: cachupa. Kip of zoute vis 
met rijst en talrijke pasteitjes. Toen 
de band Skontche Djack met Felix 
Tipires en Ed, met gitaren, drum en 
synthesizer klaar gestoomd was, kwa-
men in de Kapelzaal de voetjes van de 
vloer. Geen seconde is er niet gedanst, 
op de schlagers van Loek van Hol-
land, de ontroerende Kaapverdische 
zang van Louis Tavares, Bajana en 
Anny, de swingers van Seline Mare. 
Petje af voor de band, hun hoge muzi-
kaliteit doet je hart kloppen. Het was 
een heerlijk familiefeest. De stamp-
volle zaal en het fantastische dans-
feest zijn voor herhaling vatbaar. In 
een grote variatie ontstond een echt 
ontmoetingsfeest. De organisatie was 
in handen van Flores das Ilhas, een 
pluim voor haar! Speciaal was ook 
de tentoonstelling over Kaapverdië. 
Spontaan gingen bewoners gidsen en 
vertelden over de berg waar ze woon-
den, over het persen van het suiker-

kaapverdië aan de Rotte 

Het schoolplein leek wel een bij-
enkorf. Er werden prachtige 3D 
kaarten gemaakt. Op sommige 
werd zelf de beroemde bellen-
boom uitgebeeld.

De kinderen fabriceerden rijstba-
lonnen. Een vader geeft schilder en 
tekenles. De abstracten zijn er niets 
tegen. Natuurlijk zijn ook de traditi-
onele spelen van de partij: zaklopen, 
op skippieballen wippen, blikken om-
vergooien, basketballen. Het weer is 
loodheet en lange rijen schuiven aan 
richting schaafijs. Er wordt talentvol 
geschminkt. Het lijkt wel Venetiaans 
carnaval met die typische maskers. Ja, 
het zijn actieve ouders met kennis van 

zaken. Het zumbadansen bij 30 gra-
den is voor de diehards. Meiden van 
groep 7 blijken henna specialisten. 
Het orgelpunt wordt het straatheater 
‘Eiland’ van Bart van Lieshoud. Bart 
meet zijn eigen tong op. Hij worstelt 
met een tuinstoel en geeft ons de ilus-
sie van een eiland met palmbomen. 
Uit een reuze tas weet hij alles op te 
vissen van zwempak tot zonnebril en 
badmuts, van zonnecréme tot zwem-
band. Met de hengel vangt hij een 
ingepakte haring met uitjes. Op de 
achtegrond klinkt duiven gekir. Het 
hele progamma werd gedragen door 
de talrijk opgekomen ouders. 

Snellemanplein 
bruist!

noorderzon

riet, het distilleringsproces van de 
rum en de grote opslagtonnen. Aller-
lei producten van de eilanden werden 
tentoongesteld. We konden het niet 
nalaten om een kleurrijke wikkeldoek 
te kopen voor moederdag.

Ze hadden weer hun beste been-
tje voorgezet. Het hele pijnac-
kerplein was omcirkeld met 
kramen vol heerlijkheden. Een 
grote tent herbergde de pannen-
koekenfabriek waar de dames 
met veel handigheid de grote 
koeken vorm gaven. 

Zoete kransen en grote taarten gin-
gen samen met een nieuwigheid, de 
gepofte reuze aardappel waarin mais, 
olijven, selderij, wortel een bijzondere 
verrassing vormden. Leuke spelletjes 
en curiosa flankeerden de kebabkra-
men en een lange tent bood plaats 
aan wel honderd mensen die lekker 
thee lurkten. De jaarlijkse Turkse 
Bazaar is een echt familiefeest waar 
ouders en kinderen uit Noord samen 
komen. Vanuit Welzijn Noord werd 
een leuke workshop sieraden maken 
aangeboden. Een inspirerend Turks 

trio uit de buurt kon ons ontroeren. 
Seline Mare trad op als gastzangeres. 
Ze trotseerde de regen en de jeugd 
was razend enthousiast. Leuk was 
het optreden van de kinderen van het 
Danskantoor. Ze deden een spontane 
charmante dans. Zowel het publiek 
als de ouders vonden het geweldig. 
Met wapperende vaandels eindigden 
de vendel waaiers de eerste dag. Een 
soort nar animeerde het plein op suc-
cesvolle wijze en kreeg het publiek 
op de vloer. We maken ook die zon-
nige zondag mee. De muziek staat 
een kwart zachter. Een heel  Hol-
lands showkorps uit Delfshaven met 
senioren, jongeren en kids komen 
de gemeenschappelijke feestvreugde 
vergroten. Het is ontroerend hoe 
hele families met kleintjes, baby’s het 
plein bevolken. Kinderen uit de buurt 
mixen zich zonder enig probleem. 
Er wordt gedanst op folkloristische 

wijze. Danseressen met castagnetten 
maken rondjes. Hoogtepunt is het op-
teden van  zangeres Yudum Sizlerle. 
Ze zingt sentimentele liefdesliederen 
en af en toe een patriottische song. Ze 
is een meester met de mandoline. Ze 
weet iedereen op de vloer te krijgen en 
mengt zich al zingend tussen het pu-
bliek waar het wemelt van de selfies. 
We struinen langs kramen met eigen 
kralenwerk, Tupperware, Fernabace 
fernalieën, bonen, kebab en shoarma. 
Een man net terug uit Turkije komt 
met een grote gezuiverde waterbak. 
Met een kwast doet hij er druppels in 
van diverse soorten verf. Met een kam 
of schrovendraaier vol olie, die zorgt 
voor een afstotende werking, weet hij 
de verf te splitsen en zo een patroon 
aan te brengen. Dan komt er een doek 
bovenop. Het resultaat is verbluffend. 
Deze techniek heet ebru: marmeren 
opdoek op paper.

bazar verlevendigt 
piJnackerplein
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Deze zomer prijkt er een nieuw event 
op de Rotterdamse festivalkalender. 
Van vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli 
vindt de allereerste editie van Rot-
terdam Water Weekend plaats op en 
rondom de Rotterdamse binnenwate-
ren. De festivals Wijnhaven Festival 
en Rotte Picnic Island hebben de han-
den ineengeslagen om een verrassend 
veelzijdig weekend te organiseren en 
werken daarvoor samen met verschil-
lende Rotterdamse initiatieven.

Met een brede programmering, 
waaronder een zwemtocht met naar 

verwachting 500 deelnemers en een 
uniek slotconcert, is het goed vertoe-
ven in het eerste weekend van juli in 
Crooswijk, Noord en het Maritiem 
District. Verschillende initiatieven 
werken samen om te laten zien wat 
voor bijzondere rol het water in Rot-
terdam kan spelen. “Er gebeurt in 
Rotterdam van alles, maar het water 
gebruiken we nog nauwelijks. Ja, de 
havensector wel natuurlijk, maar de 
gewone Rotterdammers staan meest-
al aan wal”, zegt mede-initiatiefne-
mer en organisator Sander Waterval. 
Samen met bewonersverenigingen, 

musea en ondernemers streeft de or-
ganisatie van Rotterdam Water Week-
end naar een verlevendiging van de 
Rotte en een versterking van het Ma-
ritiem District. Moedig de zwemmers 
van de 010 City Swim aan die zich 
een weg door het Maritiem District 
heen slaan en struin over de gezellige 
kade-terrassen, terwijl je geniet van 
muziek en de vele barretjes en hun 
lekkernijen

Een tipje van de sluier
Het programma belooft in ieder geval 
veel goeds voor een breed publiek. 
Anja Berkelaar, mede-initiatiefnemer 
en organisator Picnic Island: “Kom 
naar het vuilkunstwerk van Robert 
Roelink kijken. En de openingsact 
‘Van zooi naar mooi’ op vrijdag met 
een ballet met kids is spectaculair. 
Werk je kennis bij tijdens een fan-
tastich vaartochtje naar Crooswijk en 
het Centrum op de varende Picnic 

Islands. Huur een bootje. Ga naar de 
lancering van het Vaarnetwerk. Doe 
mee aan de Badmutsenloop op zon-
dag en loop de oorspronkelijke route 
van de Rotte met een versierde bad-
muts op! Zoek vervolgens een plekje 
op de kade of op één van de ronddob-
berende Picnic Islands in de Wijn- of 
Leuvehaven om de dag af te sluiten 
met een Maritiem Concert van Sin-
fonia Rotterdam. Genoeg te beleven, 
toch?”

teWaterlating van EEN glOEdNiEuw 
ROTTERdAmS wATERfESTivAl
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het laatste nieuws over het programma.
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de omgeving wederom bezoeken om 
opnieuw plezier te beleven.

In het Maritiem District, het water-
rijke gebied tussen Oostplein en de 
Leuvehaven, bruist het tegenwoordig 
ook van de activiteiten, zowel door 
nieuwe hoogbouwtorens als qua acti-

Met elkaar & een scala aan partners 
zetten zij op vrijdag 30 juni, zaterdag 
1 juli en zondag 2 juli de Rotte en de 
stadshavens van het Maritiem District 
op de kaart als plekken van waterple-
zier. Op vrijdagavond en zaterdag vin-
den alle activiteiten plaats op de Rotte, 
op zondag in het Maritiem District. 

In 2016 initieerde Stichting Plezier-
rivier de Rotte de ‘Rotte Waterweek’ 

viteiten op het water. In de afgelopen 
twee jaar werd hier al het Wijnhaven 
Festival gehouden. Dit jaar gaat het 
Wijnhaven Festival op in het Rotter-
dam Water Weekend als afsluitende 
dag en het biedt een bomvol waterac-
tiviteitenplan. 

waarbij twee fantastische projecten 
eruit sprongen: de koppeling van 
Picnic Island en de Rotte Swim. Nog 
nooit zoveel zwemmers in het Rot-
tewater gezien, die de Picnic Islands 
als pinguïns beklommen! Doel was 
om meer bekendheid aan de Rotte te 
geven als podium voor allerlei events. 
Vele ondernemers langs het water 
namen deel aan de activiteiten. De 
Rotte wordt gepromoot als plezier-

rivier juist ook via de ondernemers 
aan de Rotte, zowel binnenstedelijk 
als buitenstedelijk. Dat is precies het 
doel van dit terugkerend evenement 
Rotterdam Water Weekend: bewoners 
de rivier en de omgeving te laten be-
leven! En dan hopen op ‘repeatbusi-
ness’: op eigen initiatief de rivier en 

wATER wEEkENd 
aan de rotte 
en in het Maritiem district

WaTER WEEKEND SpEcial

Vele vaders & tantes & moeders aan de wieg van het Rot-

terdam Water Weekend 2017: picnic island, Maritiem Dis-

trict, Wijnhavenfestival, 010 Swim Experience, Stichting 

plezierrivier de Rotte,  Recreatieschap Rottemeren en Sin-

fonia Rotterdam slaan de handen ineen en organiseren ge-

zamenlijk het waterfestival. 
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Postiljon aan het Noordplein. Klapper 
op de vuurpijl wordt volgens Anja het 
beeld van al het verzamelde Rotte-
afval dat kunstenaar Robert Roelink 
bij de Noorderbrug creëert. Het Dans-
kantoor opent  Picnic Island met de 
nieuwe choreografie Van Zooi naar 
Mooi. Iedereen kan de bewegingen 
weggooien, oppakken en opruimen 
meedoen. ‘Wist je dat de stad schoon 
zou zijn, als elke bewoner iedere dag 
zelf een stukje papier of blik opruimt 
?’ Tussen het Picnic Island, het strand 
aan de Crooswijksebocht en het Cen-
trum bewegen twee varende eilanden, 
het Matrozen- en het Pirateneiland. 
Naast popup entertainment leveren 
ze ook bierbrouwsels van brouwerij 
Noordt en de cider van Heineken. De 
eilanden zijn schitterend geconstru-
eerd. Met deze varende pontons zorgt 
Picnic Island voor de verbindingen. 
Bezoekers krijgen een schatkaart die 
hen brengt bij de schatten van de wij-
ken. Badmutsen worden versierd met 
het oog op de zondag te lopen Bad-
mutsenloop. Getooid met badmutsen 
en begeleid met muziek loopt op zon-
dag een groepje enthousiastelingen 
de oorspronkelijke route van de Rotte 
richting het Maritiem District. 

wer en een spektakel om aan deel te 
nemen. Er is overigens nog plek voor 
teams! Deelname is gratis. Picnic Is-
land meert geregeld aan en om 14.00 
uur gaan de Skylinesisters vanaf de 
Crooswijksebocht richting het Picnic 
Island bij Noord. ‘We maken samen 
duidelijk dat de Rotte fun is. Het is 

een echte belevenis, een plezierrivier. 
Geniet ervan.’ Een stukje verderop 
aan de Rotte is Big Water World. Hier 
houdt een groep studenten en aan-
hang een gevecht met waterpistolen. 
Iedereen is welkom om deel te nemen 
aan het gratis festijn met honderden 
waterpistolen om je nat te spuiten.

Trekkers van het Water Weekend zijn anja Berkelaar (Rotterdamse Salon) voor picnic 

island, Sander Waterval (sloepenhaven The Red apple Marina) voor de activiteiten op 

zondag in het Maritiem District en Mariëlle van den Berge (namens de Stichting plezier-

rivier de Rotte en Recreatieschap Rottemeren) voor de presentatie van het Waterfestival 

aan de Rotte op zaterdagmiddag. Met hen hebben we een gezellig gesprek in de foyer 

van het ibis hotel aan de Wijnhaven. 

Anja 
Berkelaar 
en het
picnic island
De Rotte als fun rivier is het geza-
menlijke doel! Anja steekt onmid-
dellijk van wal. “Stel je voor de zin-
gende Skyline sisters op een varend 
Picnic Island op de Rotte, met een 
persoonlijke ontmoeting met Willem 
de Kooning, Erasmus en Kaat Mos-
sel.”  De theatergroep uit het Klooster 
‘Echte Liefde’ zorgt voor uitbeelding 
van deze karakters. Anja vindt dat de 
samenwerking tussen de drie partijen 
alleen maar meerwaarde heeft. Het 
Picnic Island start op vrijdag 30 juni 
in de vroege avond en eindigt op za-
terdag in de late uurtjes. Op Picnic 
Island maak je een bijzonder cultu-
reel, theatraal en ludiek programma 
mee tussen een lunchende vrienden, 
families en hip bbq-end publiek. Er 
zijn optredens van DJ Beauty Kees, 
Sommerhus en Bryan van Putten. 
Ook Albeda heeft een podium met 
Roots en Routes Agency. Al op 25 
juni wordt de Rotte schoongemaakt 
door bewoners, studenten en BSO-
kinderen van Mundo en Kinderdam. 
De Grote Rotte Schonnmaak wordt 
groots aangepakt met duikers en bo-
ten van Schone Stad. Het Clean team 
start ‘s ochtends om 11.00 uur bij café 

mariëlle 
van den Berge 
en het 
Waterfestival 
aan de rotte
Mariëlle laat zich niet onbetuigd: 
‘Het is geweldig dat het Recreatie-
schap Rottemeren vergezeld van een 
hele groep ondernemers naar de stad 
komt om de Rotterdammers te laten 
genieten van Plezierrivier de Rotte! 
De Rotte en de Rottemeren zijn de 
achtertuin van deze bewoners.’ Tij-
dens het Waterfestival aan de Rotte 
lanceert het schap het Vaarnetwerk 
de Rotte: varen van knooppunt naar 
knooppunt met kajuitboot, sloep of 
kano in Rotterdam en het Rottemeren 
gebied. De festiviteiten vinden plaats 
in de Crooswijksebocht, voor die dag 
opgesierd tot het Strand aan de Rotte 
met strandbedden, parasols en palm-
bomen. Je kunt er heel wat beleven: 
spelevaren met waterballen, kano’s en 
kajaks of een vaartocht maken over de 
Rotte met de waterschapsboot. Ook 
zijn er clinics sloeproeien, suppen en 
roeien. Op het festival vind je ook een 
imker, een boswachter, diverse onder-
nemers, Rotta en mensen van Stich-
ting Plezierrivier de Rotte. Misschien 
wel de meest spectaculaire activiteit is 
de Drakenbootrace op de Rotte. Een 
genot voor het oog van de toeschou-

PROgRAmmA 

VrijdAg 30 juni 
17.00 - 22.00 uur  picnic island bij noorderbrug 
ZAtErdAg 1 juli 
12.00 - 17.00 uur  Waterfestival a.d. rotte bij crooswijksebocht  
12.00 - 22.00 uur  picnic island bij noorderbrug

dE 
TREkkERS 
aan het woord

v.l.n.r. anja Berkelaar, Mariëlle van den Berge en Sander Waterval
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finishen ook bij de drijvende trappen. 
’s Avonds worden de trappen gebruikt 
als tribune voor het spetterende 
avondprogramma wat het weekend 
waardig afsluit. Het Sinfonia Mari-
tiem Concert wordt om 19.00 uur 
voorafgegaan door een voorprogram-

ma met diverse muzikanten zoals 
Tommy Vrolijk en Kelvin Wormgoor. 
Om 20.00 uur start het concert waar-
bij gastoptredens door Scapino ballet 
en Eric Vloeimans worden verzorgd. 
Het belooft spectaculair te worden! 

PROgRAmmA 

ZondAg 2 juli    
11.00 uur  Maritiem district Warming - up op plein 1940
11.00 uur  start badmutsenloop bij het noordplein
12.00 uur  start Festival met aanmeren Wikkelboat, 
     proeverijen en tours 
15.30 uur  010 city Swim 
19.00 uur  voorprogramma & Sinfonia Maritiem concert

Sander 
waterval 
en het 
Maritiem 
district
Sander vertelt breed over wat er al-
lemaal gaat gebeuren op en rondom 
het Wijnhaveneiland met bewoners-
initiatief! Het Maritiem District is 
booming. In de buurt worden nog 
minimaal 8 torens bijgebouwd waar-
door de bevolking nog eens groeit 
met 3.000. Op zondag 2 juli vindt van 
12.00-21.30 uur de slotdag van het 
weekend hier plaats. Om 11.00 uur 
kan men gratis deelnemen aan een 
feel good yoga gegeven door Yoga-Fit 
op Plein 1940. De Wikkelboat ge-
maakt uit golfkarton en uitgerust met 
de meest moderne snufjes wordt ver-

men op 6 verschillende punten, in-
clusief Oude Haven, erop of eraf kan 
hoppen. Bewoners van het gebied 
organiseren diverse tours, waaronder 
een historische, een architectuur- en 
een wijntour. Er zijn optredens van 
het vrouwenkoor ‘Uit Volle Borsten’ 
en diverse andere muzikanten spelen 
akoestisch op de kades in een van de 
vele tentjes of vanaf de varende ei-
landen. Aan Plein 1940 komen in de 
Leuvehaven drijvende trappen te lig-
gen ontworpen door Observatorium, 
geïnspireerd door de vistrappen. Zij 
vormen het startpunt voor de Kids 
Swim welke om 15.30 uur hiervan-
daan start met 250 of 500 meter waar-
bij de opbrengst gaat naar de Daniël 
den Hoed Stichting. Om 16.30 uur 
start de 010 City Swim met naar ver-
wachting 300 deelnemers. Zij zwem-
men een rondje Wijnhaveneiland en 

welkomd rond 12.00 uur in de sloe-
penhaven ‘The Red Apple Marina’. 
Deze zal dienst doen als servicepunt, 
overnachtings- en ontmoetingspunt. 
Omstreeks 12 uur komen ook de 
mensen van de Badmutsenloop aan! 
Men kan gratis het Mariniersmu-
seum bezoeken en ook nog gratis het 
dak op van het Witte Huis; vanaf daar 
heeft men een fenomenaal uitzicht 
over het gebied! Het Stripmuseum 
is open en heeft een bijzonder inte-
ressante expositie over Donald Duck 
en organiseert allerlei activiteiten 
daaromheen. De vele horeca-onder-
nemers aan en rondom de Wijnha-
ven organiseren allerlei leuke zaken 
zoals een wijnproeverij, een BBQ op 
het water, delen gratis ijsjes uit, etc. 
De varende Picnic Eilanden varen 
nu hier met Noordt-bier een rondje 
rondom het Wijnhaveneiland waarbij 

WaTER WEEKEND SpEcial

dE 
TREkkERS 
aan het woord

| vervolg van p 7 |

dit katern is mogelijk gemaakt door: 
Havensteder en woonstad Rotterdam
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Sterke vrouwen werden uit klei ge-
boetseerd en stripverhalen werden 
gemaakt van helden als Spiderman, 
Batman en Catwomen. David Brew-
ster werd gememoreerd als uitvin-
der van de caleidoscoop. Kinderen 
konden werken met een grote calei-
doscoop. Met hele gewone dingetjes 
konden ze een echt kunstwerk maken 
en een eindeloos doorlopende droom-
wereld. De caleidoscoop is het werk 
van Nox Ludi met onder andere Bas 
de Leijer van Ciné Noord. 
In de refterzaal kregen de kinderen 
bouwpakketten van lego, waarmee 
ze een op stroom werkende lopende 
band konden samenstellen. Op de 
binnenplaats van het Klooster werden 
met riet de meest extravagante bouw-
werken geconstrueerd. Het gangpad 
van het Klooster werd getransfor-
meerd in een huldegalerij aan weten-
schappers als Darwin met zijn evolu-
tieleer en de wiskundige Lovelage die 
het wiskundig programma maakte 
voor de eerste computer. 
Ook Haartsen kwam naar voren, de 
elektrotechnicus die draadloze com-
municatie mogelijk maakte. Eperson 
vond toevallig her waterijsje uit. Co-
pernicus die als eerste bewees dat de 
aarde rond de zon draait en Newton 
die de zwaartekracht onder de aan-
dacht bracht vonden ook een plek 
in de galerij. In de Kapelzaal leken 

de kinderen op chirurgen. Zij maak-
ten het lichaam van de toekomst. Ze 
maakten een oog. Ze verbeterden 
onze hersenen, alle soorten draadjes 
werden verbonden met de zenuwba-

iedereen Einstein in het klooster
Weer konden we het festival van wetenschap en techniek 
‘iedereen Einstein’ begroeten in Huis van de Wijk het Klooster. 
Kinderen konden chemische proefjes doen met verschillende 
vloeistoffen en zout en werden verrast door de veranderings-
processen. 

Het Klooster Oude Noorden en 
de stichting Stem zonder ge-
zicht slaan de handen ineen. 
Op 28 juni koken kinderen in 
de wijk in samenwerking met 
supermarkten in de buurt een 
Kloosterdiner. Zij willen laten 
zien dat je ook met weinig geld toch 
veel kan doen. Ze geven die dag 
kookworkshops voor kinderen, met 
voedsel dat winkels anders zouden 
weggooien. Er is plaats voor 150 
mensen. Tijdens het diner kunnen 
gasten uit de wijk elkaar ontmoeten 
en in gesprek gaan met elkaar en 
bestuursleden en medewerkers van 
het Klooster om ideeën uit te wisse-
len voor de toekomst. Reserveer via 
margot@kloosteroudenoorden.nl

Meester Kanya gaat met hen acroba-
tiek doen. Hele piramides worden ge-
bouwd en de kleintjes van alle kleuren 
kunnen er geen genoeg van krijgen. 
’Nog een keer, nog een keer.’ Om 
15.30 uur gaat iedereen het Nieuwe 
Spoor binnen voor een heerlijke kip 
met rist en sla. Lange rijen schuiven 

aan. Voor velen is het de eerste keer 
dat ze de gezellige ruimte van Pame-
ijer binnenkomen. Met gevulde bord-
jes schuift iedereen naar buiten waar 
wel tien soorten ranja op tafel staan. 
Het houdt niet op. Priscilla wijdt ons 
in in de Afrikaanse dans. De soepele 
en moderne bewegingen brengen de 
kids op de vloer. Ook Soraya is aanwe-
zig met een prachtige Hindoestaanse 
outfit. Het feest gaat door met span-
nende capoeira en opzwepende en 
vrolijke Braziliaanse songs. Het was 
één groot familiefeest. De organisa-
toren Welzijn Noord en Pameijer kre-
gen de felicitaties van de ondernemers 
rond het plein. ‘Zo hoort dit plein te 
zijn, een familiale ontmoetingsplek.’

Het Brancoplein zag er super gezel-
lig uit met het kleurrijk koepeltentje 
van het Volkstheater, een terras en 
een lint van kramen. Pameijer ver-
kocht vintage uit hun winkel en be-
mande een informatiekraam. Turkse 
vrouwen tikken kinderkleding op de 
kop. Bewoners hielden workshops 

sieraden maken en schilderen. Bij 
Latifa en haar vrijwilligers kon je gi-
taren van de Kinks maken en je ver-
kleden. Maar bovenal werd er gedanst. 
De talrijke Cria Familia uit Brazilië 
kwam met een hele hoop trommels, 
slag- en snaarinstrumenten en weten 
de aanwezigen mee te krijgen met 
een stokkendans.  Juliette met haar 
hoela hoops kreeg oud en jong mee. 
Tot zelfs de lead zangeres zong al hoe-
pelend. Het publiek kon meespelen. 
Samba ballen gingen in de rondte. 
Deelnemers van Pameijer trommel-
den op de bongo’s en één deed een 
spectaculaire breakdance. Kinderen 
met diademen vol bloemen kringel-
den door het super gemixt publiek. 

nen van het brein. Een pomp werd 
gemaakt die het hart moet vervangen. 
We belanden beneden in een labora-
torium waar een man met hoge hoed 
de kinderen de middelpunt vliedende 

onze jonge techneuten. De organisa-
tie van het evenement, dat werkt met 
veel vrijwilligers, is in handen van 
Caty Palmen van de Stormfabriek.

kracht laat beleven. Met de verwijzing 
naar proefjes.nl kunnen de jonge 
wetenschappers hun experimenten 
thuis verder zetten. Iedereen Einstein 
timmert aan de weg en stimuleert 

Opera in Huis 
van de Wijk 
De jonge sopraan Danai Bletsa en pi-
anist Panos Gklistis brachten een ver-
rassend concert in Huis van de Wijk 
het Klooster. Danai studeerde aan het 
conservatorium in Amsterdam, Pa-
nos bij Codarts. Beide zijn van Griek-
se afkomst. Na een klassiek stuk vol 
oude Italiaanse liederen afkomstig 
uit de 17de eewse opera’s kwamen 
traditionele Griekse volksliederen 
aan de orde, gestoken in een artistiek 
jasje en tenslotte uptempo liederen, 
foxtrot en tango. Bij tijd en wijlen 
klonk het als Debussy en dan weer 
waande men zich in het Amerika van 
de 40-er jaren . Danai wist met haar 
heerlijke stem diverse gevoelens op 
te roepen: liefde, sentiment, zelfbe-
wustzijn, vrolijkheid.Met de pianist 

vormde ze een close duo. Stem en 
piano geven verbluffende accenten. 
Het niet zo talrijk opgekomen pu-
bliek kreeg echt waar voor zijn geld.

Branco van danzig danst

kloosterdiner 
een bijzonder initiatief

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Danskantoor 
op Scapino toer
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Noorderzon informeert over initiatie-
ven, evenementen en ontwikkelingen 
in het Oude Noorden en de agniese-
buurt. De Noorderzon verschijnt 6 keer 
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REDacTiEaDRES
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
Email: info@noorderzon010.nl

REDacTiE
Ed de Meijer en johannes Odé 

fOTOgRafiE
johannes Odé en joop Bastinck 

BijDRagEN aaN DiT NuMMER
anja Berkelaar, Sander Waterval, 
Mariëlle van den Berge, Kinderparadijs.

MET DaNK aaN: 
Havensteder en Woonstad Rotterdam 
voor Water Weekend Special

OpMaaK: Bureau404 
DRuK: janssen/pers

Huis van de Wijk 
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)

Huis van de Wijk 
Het Klooster
Ruivenstraat 81  
3036 DD Rotterdam
Info@KIoosterOudeNoorden.nl
Tel. (010) 466 15 44
contactpersoon: 
Margot van Asseldonk

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
gebiednoord@rotterdam.nl

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 & Marok-
kaanse cultuurtolken aanwezig.

Huis van de Wijk 
de Nieuwe Banier
Banierstraat 1 
3032 PA Rotterdam
Tel. 010 846 03 41 

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 8.30-12.30 en 13.00-16.30
do 8.30-14.30
Pedagogisch spreekuur:
di 13.30-15.30 uur (inloop)
wo 8.30-10.30 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  

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
Wessel in ’t Veld: 
wveld@dock.nl 
M: 06-38759256

wiE
wAT
wAAR

acht jaar geleden kwam ze als stagiaire binnen en ze heeft zich 
in de loop van de jaren ontwikkeld tot een vakbekwame para-
dijzenaar. jarenlang was ze niet alleen de lieve juf met de lange 
haren voor de kinderen, maar ook de voortrekker in het contact 
met ouders. 
Van tandenpoetsles voor de kleinere kinderen, tot fietslessen voor moeders en 
van watergevechten in de Avonturentuin tot Halloween-coördinator.  Moeders 
vertrouwen haar lief en leed toe en Lisa heeft vele moedermiddagen georgani-
seerd. Met flair laat ze kinderen het beste uit zichzelf halen. Lisa moedigt aan, 
stimuleert, ont-zorgt op verschillende vlakken en heeft een enorme passie om 
de vlam in kinderen op te laaien tot een warm vuur. En dat gaan we missen 
nu ze een nieuwe uitdaging heeft aangenomen. Haar behoefte voor ontwikke-
ling zet zij op een ander vlak voort in de hulpverlening, in een coördinerende 
functie bij de GGZ. In de afgelopen jaren heeft Lisa een grote rol gespeeld in de 
professionalisering van het Kinderparadijs en in de brugfunctie naar de hulp-
verlenende organisaties. En daar zijn we trots op! Wij hebben er alle vertrou-
wen in dat Lisa haar nieuwe functie met dezelfde passie, flair en deskundigheid 
zal vervullen en wensen haar het aller-beste toe!  Lisa, DANK JE WEL! 

Afscheid van ‘juf’ lisa

Met een plattegrond in de hand en 
een krijtje in de ander hand liepen 
kinderen door het Oude Noorden. Op 
sommige plekken stopten ze om een 
tekening te maken, vragen te beant-
woorden, of om de straat op een ande-
re manier mooier te maken.  Wat zijn 
ze aan het doen?  Kinderparadijs Mei-
doorn en Sober Industries hebben 
samen een streetart speurtocht ont-
wikkeld om kinderen meer bekend 
te maken met street art en hen te 
prikkelen hun fantasie te gebruiken. 
En dat is echt niet alleen graffiti. Ook 
kabouters kleien en een plekje geven 
in geveltuinen of vensterbanken  valt 
onder de categorie street art. Samen 
ontwikkelden de twee organisaties 
een speurtocht waarin kinderen wor-
den uitgedaagd om leuke opdrachten 
te doen. Onderdeel was een zelfpor-
tret dat kan worden geëxposeerd bij 
SOBER industries aan de Zaagmo-

lendrift. Het was een hele uitdaging 
om de verschillende invalshoeken 
van de organisaties met elkaar te ver-
binden, maar het resultaat was inspi-
rerend. De street art speurtocht  kon 
je op twee momenten lopen: tijdens 

een speciale middag van Kinderpara-
dijs Meidoorn én tijdens de Route du 
Nord. Toen konden kinderen en ou-
ders de plattegrond en krijt ophalen 
bij Speeltuin Wikado en zelf de buurt 
op deze interactieve manier ontdek-

doen”.  En dat was nou net de bedoe-
ling: kinderen aanmoedigen om crea-
tiviteit aan hun wijk toe te voegen!

ken. “Het was echt superleuk om te 
doen”, vertelde Sharon. “Ik wist niet 
dat er al zoveel street art in de buurt  
was en ik had de grote muurschilde-
rijen nog niet eens gezien”. Yussuf 
vult aan: “Je kunt het eigenlijk overal 

kinderen 
als 
Street 
Art(iest) 
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Opening freezone ZOHO
De Natuurlijke Stad bij monde van 
Jacques Vink bepleit biodiversiteit. 
Natuur en stad zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Terwijl op het 
platteland hoofdzakelijk monocul-
tuur heerst, biedt de stad kansen voor 
diversiteit. Drie teams gaan aan de 
slag  de Agniesebuurt rond binnen-
terreinen, het Schout Heijnrichplein 
en op het Hofpleinviaduct. Het is de 
bedoeling stapsgewijs te komen tot 
een volwaardig ecologisch systeem. 
Het Hofbogen viaduct willen ze 
groen, ecologisch en bewandelbaar 
maken van het centrum tot de stads-
rand. Plaatselijke ondernemers krij-
gen hierbij de ruimte. Bij de Heer Bo-
kelweg wordt een gedeelte ingericht 
als expositieruimte. Deze expositie 
zal laten zien wat er mogelijk is op 
het tracé. Janno Tsakalakidou bestu-
deerde het overdrukke centrum van 
Thessaloniki en zette vooral in op de 
psychologische gevolgen ervan. Ze 
komt tot praktische oplossingen.

Street Art Bingo
Studio Bas Sala bestudeert de in-
vloed van de publieke ruimte op het 
gedrag van personen. Commerciële 
OV wachthokken kunnen veel meer 
triggeren. Zwervers hebben ook een 
positief effect op de burger, die zich 
dan normaal gaat voelen. In het Oude 
Noorden zijn diverse voorbeelden hoe 
vergroening van de pleinen sfeer en 
gedrag beïnvloeden. De openbare 
ruimte moet leiden tot discussie, 
maar het moet wel in balans blijven. 

Interessant zijn de Urbanisten uit 
het Duitse Dortmund. Met graffiti 
in de stad maakte zij een bingo spel. 
De publieke ruimte zijn niet alleen 
speelplekken. Een graffiti bingo doet 
je de buitenruimte anders beleven. 
Diverse dichters en zangers verzorg-
den de opening van de Free Zone 

De Gebiedscommissie organiseerde 
een geslaagde initiatieven dag op het 
Eudokiaplein. De Groenpool zorgde 
voor een groene ambiance. Midden op 
het plein prijkt een zittoren gericht op 
communicatie. Aan tafeltjes konden 
initiatiefnemers praten met Gebieds-
commissieleden en hen enthousiast 
maken. Een greep uit de bewoners-
plannen. Bewoners en jongeren wil-
len het ZOHO stadslandbouwgebied 
opknappen en de groentebedden 
herstellen. Café Centraal krijgt een 
gevel verfraaiing. Café de Hoek tim-
mert aan de weg en organiseert met 
Welzijn Noord een straatfeest annex 
voetbaltoernooi bij de Cruijffcourt. 

De Gerard Scholtenstraat krijgt een 
betaalbare expositieruimte erbij. 
Ondertussen worden er heerlijke 
gebakjes binnengebracht door Kaju 
Kitchen. De bakker is van Indone-
sische afkomst. Kaju betekent kaas, 
een knipoog naar die Hollanders. Een 
heel leger jongeren komt binnen. Ze 
hebben drie projecten: gezonde make 
up, een talentenshow voor senioren 
en hoe kom ik gezond de Ramadan 
door? Een ander initiatief is smullen 
met Hubert, de kok van tv Rijnmond. 
Hij houdt een buitenkeuken work-
shop. Vrijwilligers van de Marok-
kaanse Vereniging Centrum Noord 
willen voorlichting rond thema’s, 

met name de pensioenproblematiek 
is nijpend. Verschillende werkgevers 
leidt tot pensioenverlies. Ze hebben 
bij de vereniging ervaringsdeskundi-
gen. De Kop van Noord bewoners or-
ganiseren voedingscursussen in het 
voormalige Van Speijk. Ook houden 
ze met de kinderen toekomstgesprek-
ken. Ze praten dan met professionals 
en ontmoeten rolmodellen. Er is ook 
een kookproject van jongeren voor de 
buurt in de Banier. Marche 010 en 
STIPO organiseren Place Game waar-
bij ze plekken in de openbare ruimte 
bekijken met het oog op verbetering. 
Meer dan 25 initiatieven werden ge-
honoreerd.

initiatieven dag in Noord

vol hangmatten tegenover Mono aan 
de Vijverhofstraat. Mooi was het ka-
rakteriseren van de openbare ruimte 
als openbaringsruimte door woord-
kunstenaar de Droominee. ‘Hoeveel 
jonge lijven gaan in de hangmatten 
liggen? Krijgen zij evenveel ruimte 
als de boomwortels?’

Onder een stralende zon start-
te de eerste banenmarkt in 
Noord op het vóórplein van 
Huis van de Wijk de propeller. 
De organisatie was in handen 
van Welzijn Noord. gezien het 
heerlijke weer werd gekozen 
voor een buitenmarkt met 
kleurrijke kraampjes. 

Opvallend was het optimisme. Zo 
stelde gemeenteambtenaar en oud 
portefeuillehouder Harika dat het 
werkloosheidscijfer van 5,5 procent 
historisch laag was. Er is voor elke 
jongere een baan. Opvallende aan-
wezige ondernemers kwamen uit de 
vrachtwagenbranche die schreeuwen 
om personeel. Na een 4 weken in-
tense en door de werkgever betaalde 
opleiding kan je aan de slag. Je kan 
tests doen in een simulator. Ook de 
schoonmaakbranche zit te springen 
om jongeren. Vakbroeders leiden via 
een betaalde opleiding en stage op tot 
schilders. Onze schilders vergrijzen. 
Er is dringend verjonging nodig in 
dit bijzonder gevarieerde vak. Op dit 
moment zij ze bezig met het schilde-
ren van bergingen en portieken van 

Havesteder in Noord. Dress for Suc-
ces pimpt onze jonge sollicitanten op. 
Aanwezig was ook de ondernemers-
vereniging Zwartjanstraat. Zij bieden 
vakstages aan in samenwerking met 
onder andere de MBO’s Zatkine en 
Albeda. Een tiental HAVO 4  leerlin-
gen gaf zich op voor avond en week-
end werk als bijverdienste. Defensie 
was met informatie aanwezig over 
haar zeer gevarieerde beroepenpak-
ket van technici, ICT-ers, logistiek 
personeel. Opvallend was dat je als 
jongere met schulden en een stukje 
problematiek uit de penarie wordt 
geholpen. Verborgen talenten bieden 
interessante leertrajecten, vaak boei-
ender dan de traditionele school die je 
de rug hebt toegekeerd. Aanwezig wa-
ren ook onze brandweerlieden, naar-
stig op zoek naar VMBO techniekers. 
Zij bieden een interne opleiding aan. 
De jongeren die de markt gemist heb-
ben kunnen terecht bij het jongeren-
werk van Welzijn Noord, met name 
bij Said aanwezig elke maandag en 
woensdagavond in de Propeller. Kijk 
ook op de sites van STL.nl (vracht-
wagenchauffeurs) en vakbroeders.nl 
(schilders).

banenmarkt propeller 
goede start

Rond de opening van de 
freezone ZOHO recht-
over MONO aan de Vij-
verhofstraat, werd een 
klein festival georgani-
seerd onder de naam ‘We 
love public Space’. De 
organisatoren en deel-
nemers verdiepten zich 
in het belang van de 
openbare ruimte waar 
verschillende mensen el-
kaar ontmoeten en met 
elkaar rekening moeten 
houden.
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De kleinsten liepen de 3 kilometer, de 
tieners de 5 kilometer. De Vierdaagse 
werd voor het eerst compleet geor-

ganiseerd door vrijwilligers met als 
animator Raymond van den Broeke. 
Roeivereniging Skadi, een actieve 

noord ViErdAAgsE 1000 dEElnEmErs
noorderzon

 

Overal in het gras zitten groepjes be-
woners van alle slag met elkaar te keu-
velen. Loek van Holland zorgt voor de 
smartlappen en krijgt de kinderen 
aan de polonaise. Jeffrey en Nathalie 

Saabeel brengen de Idols songs en 
krijgen iedereen aan het dansen. Fo 
Music trekt gillende tieners en kleine 
meisjes die de muzikale raps perfect 
nazingen. Er zijn pannenkoeken en 
toasties, frisdrankjes en heerlijke 
koffie. Wie sterkere verfrissing zoekt 
gaat onder de schuimmachine. Nog 
nooit was er zoveel contact tussen 
de bewoners. Organisatoren Wil van 
Vugt en Hamid Achatbi spreken van 
een nooit geziene saamhorigheid. 
In tegenstelling tot de verwachting 
bracht de ramadan nog meer Marok-

kaanse buurtbewoners op de been, va-
ders en moeders met de kinderen in 
een vrolijke uitgelaten sfeer. Opbou-
wen en afbreken gaat met zijn allen. 
Het opruimen is een fluitje van een 
cent. Het binnenterrein hofdijk is een 
uniek stukje stadsvernieuwing. Het 
is mooi dat naast stenen stapelen, be-
woners ook een hart gegeven hebben 
aan dit gebied. Hierbij verstomd de 
kritiek op de multiculturele samenle-
ving. We zien buren die iets beteke-
nen voor elkaar. Centraal stonden de 
kinderen, zij hebben de toekomst.

annie liep haar vijftigste avond Vierdaagse. 
als achtjarige is ze ermee begonnen als lid van 
de wandelgroep Ons genoegen. 

Op EEN MOOiE piNKSTERDag
‘Op een mooie pinksterdag’ op 
het binnenterrein Hofdijk in het 
Rottekwartier was een uniek 
gebeuren. Kleurrijke tentjes, een 
stampvol terras, een avontuurlij-
ke stormbaan, een verfrissende 
schuimmachine en een natuur-
poppenkast met een zeldzame 
vogel: het was er allemaal.

studentenclub, verleende forse mede-
werking. Zij zitten bij het Noorderka-
naal. De wisselbeker ging dit jaar naar 
basisschool de Blijberg en werd uitge-
reikt door Noord4daagse Koningin 
Sabine van Dijk. De eervolle vermel-
ding ging naar basisschool de Fon-
tein. De slotdag was spectaculair met 
een luchtdanseres, een diabolo artist 
en een djembe speler. De Noord Vier-
daagse zet een jeugdige wijk op de 
kaart, vol energie. Petje af voor onze 
kinderen die terecht een bloemetje 
kregen van die schattige bloemenwin-
kel uit het smalle Zwaanshals.

Hele schoolklassen en talrijke gezinnen maakten er een kleurrijk 
feest van. Met de petjes en de schoolvlag, de raps en de ultieme 
saamhorigheid trok een slingerende stoet door de wonderlijke 
straten van Noord met zijn parken, pleinen, winkeltjes en duizend 
en één verrassingen.

rotterdam Bluegrass festival 
23+24+25 juni 2017 / pijnackerplein


