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Muziek op de Rotte was ook 
dit jaar een muzikale car-
rousel van de meest uiteen-
lopende muziekstijlen. Van 
Kaapverdiaanse funana, 
naar urban soul, van Beet-
hoven tot Piazzolla, van 
eigentijdse jazz tot Mexi-
aanse mariachi, van hiphop 
tot soul en afrobeat. Er werd 
gespeeld met passie door 
fantastische muzikanten. 
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Collt Stone liet zich als singing song-
writer  inspireren door de Beatles en 

Mac Miller. Kay Slice met zijn hiphop 
band zorgde voor een bom van en-
thousiasme op het grote terras. Hij 
beweegt zich als een danser op het 
podium, wisselt hard en scherp af 
met meditatieve liedjes. Slice is ge-
inspireerd door de Ghanese muziek. 
Hij kiest voor kracht zonder conces-
sies.  Vrijdag kregen we de Rotterdam 
Chamber Music Society, opgericht 
door een solo klarinettist van het Rot-
terdams Philharmonisch. De bedoe-
ling was jong talent podium ervaring 

te geven. Hun optreden kon dan ook 
rekenen van een warm applaus van 
een klassiek minded publiek. Gitarist 
Gustavo doet me wegdromen naar 
zijn boerenland in Uruguay. We dan-
sen op onze billen op zijn dorpsfeest. 
De hoofMact van de avond is het Ma-
tangi Quartet met Carel Kraayenhof 
die het eerste Muziek op de Rotte op 
de kaart zette. Carel is vrijgevochten 
en visionair, maar beroert ook ons ge-
moed.  De muziek van Astor Piazzolla 
die het Quartet ten berde brengt is ge-

inspireerd door klassiekers als Bartok 
en Stravinsky. Beethoven En Piaz-
zolli werden afgewisseld. Leuk was de 
communicatie met het publiek. Op 
deze voorpagina zie je het optreden 
van Eric Vloeimans met zijn band in 
zijn originaliteit een mooie afsluiting, 
waarvoor een staande ovatie van een 
stampvol  terras XL.
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Het muzikaal festijn duurde 4 da-
gen. De eerste dag stond in het te-
ken van jong talent en steunde voor 
een groot deel op Cult North dat 
hierbij een stimulerende rol speelt. 
Veel  jonge mensen waren  richting 
Noorderbrug gekomen. Sophie Nakou 
beet met haar warme stem de spits af. 
Ze bracht mooie Braziliaanse songs.  
Sammie Sedano van Cult North 
verrast met hiphop. 
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Lees mee met mijn tocht der zuch-
ten en irritaties. Er is een Corona QR 
code, die je moet / kan / mag  laten 
zien bij evenementen. Ondanks 2 
keurige prikken staat alleen mijn 1e 
prik genoteerd in het systeem, dus 
last bij de entree. Dat is raar. Voorlo-
pig red ik me met mij papieren vac-
cinatiebewijs. Maar ergens stoort me 
dit data-gedoetje, het systeem klopt 
niet. Heb een beker met ‘you can’t 
beat the system’, soms is dat toch een 
poging waard. Zeker als ik weet dat ik 
het gelijk aan mijn naaste zijde heb. 
Start met nummer van de Helpdesk 
Corona (daar zie je dus 1 prik gere-
gistreerd staan): “neen, daar moest 
ik niet zijn, zijn alleen uitvoerend en 
gaan niet over de data. Neen ik moest 
echt naar de GGD.” Ha, bellen naar 
GGD Vaccinatie en testgegevens. 
“neen, daar moest ik niet zijn, zijn 
landelijk. Neen ik moest echt naar de 
GGD-Rotterdam Rijnmond”. Ok, we 
gaan lokaal naar de 010-GGD Rijn-
mond. “neen, daar moest ik niet zijn, 
was bij de huisarts geprikt, dus daar 
moest ik zijn. ….. Maar mijn huisarts 
geeft aan dat ze al 2 keer de correcte 
data hebben doorgeven? Ohh, dan 
moest ik bij het infonummer corona-
virus zijn”. Afijn, woman on a mis-
sion, ik geef niet op, die gebeld. Het 
infonummer RIVM algemeen: “neen, 
daar moest ik niet zijn, zij doen geen 
data, ik moest naar het RIVM. Toen 
belde ik RIVM 030-2749111. Ja, héhé 
iemand die t snapte: “neen, daar 
moest ik niet zijn, moest terug naar 
de huisarts………we praten HKVI 
portaal, huisarts moet 088-9324332 

COLuMN

bellen (iets met pas 421)…………… Ok, 
ik afspraak met de huisarts. Daar trof 
ik een vervangende huisarts - die het 
probleem volledig begreep want had 
het zelf ook meegemaakt - edoch al-
leen MIJN huisarts met een eigen 
praktijk kan in het systeem en iets in-
voeren. Ja, we zijn er bijna, maar nog 
niet helemaal. Computer doet nog 
steeds neen, hé! 

toren van Babel
Waar maakt ze zich druk over? Toren 
van Babel-problematiek! Dat je een 
systeem maakt voor 17 miljoen men-
sen en dat deelnemende partijen er 
een bureaucratisch monopoly of een 
tredmolen van maken. Dat een enke-
ling de routes precies snapt ok, maar 
dat het merendeel aan de telefoon 
het niet weet en dat ze allemaal maar 
gewoon wat zeggen. Dat ze lettelijk 
van het kastje naar de muur doen en 
het hen echt niet interesseert. Men 
wimpelt je af, weg… Zonde van de 
tijd en het geld. Geld dat over de bal-
ken klotst. Als je nou 1 keer een vraag 
krijgt….ok, maar bij 2 / 3 of  meer, dan 
zou het toch je goddelijke plicht moe-
ten zijn om dat even uit te vogelen? 
Zonder schaamte of schuldgevoel ge-
woon mensen verkeerd voorlichten? 
Is dat Nederland anno 2021? Doet dat 
Corona met mensen? Kan niemand 
even hier de regie nemen? En profes-
sionals goed informeren?? Maar wel 
je beleid op die QR code baseren, in-
ternationaal! Regel het gewoon nou 
eens goed, verdummele!  

De poppenkast regeert
Yep! Corona doet nog meer, zet aan tot 
geldverspilling tot een hogere macht. 
We komen in de buurt van Belgische 
formatierampenplannen. Rutte tikt 
15.000/maand. Een kamerlid een 
kleine 10.000. En wat hogers daar tus-
sen in. Dan hebben we nog allerlei on-
dersteunende medewerkers… Zeg dat 
1 maandje FORMEREN zeker 5 ton 
kost (voorzichtige inschatting). Dan 
is men nu 6 maanden bezig en zijn 
we minimaal 3 miljoen salariskosten 
verder! Is dat niet een beetje veel geld 
voor deze poppenkast & kleuterklas 
& theekransje? Met geld smijten in s’ 
landsbelang? Zes maanden lang om 
de Ego-Zon van Rutte heen draaien? 
Hij wil alleen met de partijen verder 
die hem NIET weg wilden stemmen 
met de Motie van Wantrouwen (dus 
Mark is positief inzake CU, CDA, 
D66 en VVD natuurlijk). Nu laat ie 

de andere partijen weten: jij was te-
gen mij? Met jou wil ik lekker niet. 
Je bent mijn vriendje / vriendinnetje 
niet. O, als jij dát wil, dan wil ik dát 
niet, maar dan wil ik dàt. Sorry hoor, 
maar van professionals met een der-
gelijk salaris zou je iets meer inhoud 
mogen verwachten. Alsof er geen 
grote landelijke problemen zijn, ik 
bedoel er is genoeg te doen. Zoals nu 
het CDA ineens het thema voltooid le-
ven - waarbij je boven de 75 eruit kan 
en mag stappen - belangrijker is dan 
Groningen, klimaatdoelstellingen, 
de Belastingaffaire etc. Neen CDA 
wil niet met D66, pff. Wat dient dit 
niet-formeren nu? Durven ze eigen-
lijk de problemen niet aan? Ik hoop 
dat Remkes hier doorheen prikt. Zet 
dat ego opzij (heb t shirt met Eat the 
Ego, leuk voor aan de formatietafel!). 
Kunnen we stoppen met partijtje spe-
len? Zullen we eens inhoudje doen?? 

Misschien beter inzetten op AI? Met 
een politieke schaakcomputer die alle 
politieke moves in de stemmingen 
relateert aan de kamersamenstelling 
en kabinetsduur. Vanuit die geheu-
gencapaciteit voorspelt de computer 
wat inhoudelijk logisch gedrag in de 
Tweede Kamer wordt?? Is het met AI 
niet beter formeren? Ik snap de the-
orie van “The science of muddling 
through”, maar zo Nederland wordt 
een risee, zet zichzelf te kakken. We 
lossen niets op met dit schimmige po-
litieke schaakspel om niets. De burger 
wordt helaas voor het lapje gehouden. 
En sorry, dit is voor mij geen demo-
cratie, maar een schijnvertoning.

gewoon een zakenkabinet
Weg ermee! Weg met inbreng op ba-
sis van partij. Weg met minderheid- 
of meerderheidsopties of politieke 
compromissen etc. Op naar inhoud 
met gewoon de beste inhoudelijke 
deskundigen op dossiers en ministe-
ries, die met elkaar samenwerken om 
problemen op te lossen. Of wat ook 
kan: voor ieder maand langer forme-
ren 33% van het salaris inhouden. Of: 
laat ze hier maar in de Rotterdamse 
Salon komen formeren, dan was het 
gauw afgelopen met dat ego-gedoe. 
Of Louis van Gaal for president met 
coach Remkes?

anja Berkelaar

Bij de wiekstraat staat een 
reuze kraan met daarnaast 
draaiende betonmolens. 
Dit is de start van de eerste 
paal of beter gezegd de 
eerste grondverwijdering 
via een boor om vervolgens 
plaats te maken voor een 
ijzeren frame en een beton 
stort. 
Zelfs de aanpalende woningen voe-
len er niets van. De bouwer Heij-
mans neemt het woord en prijst de 
samenwerking met Havensteder, de 
architect en de gemeente. Het gaat 
hier om een uniek project waarbij 22 
sociale eengezinswoningen worden 
gerealiseerd met aansluiting op het 
warmtenet. Op de fundering gaan in 
de fabriek klaargemaakte elementen 

opgestapeld worden in een bijzonder 
korte periode. Deze snelle bouwtech-
niek staat model voor de Rotterdamse 
bouw. Tegelijkertijd is de architect 
erin geslaagd er geen eenheidsworst 
van te maken. 
Wethouder Bas Kurvers nam de schop 
ter hand om als openings act een ko-
ker met de bouwtekeningen in te gra-
ven met het oog op de toekomst. Dit 
wordt vast een archeologische vondst 
na honderd jaar. Bij dit unieke gebeu-
ren was de Havensteder directie en 
de voltallige club van commissaris-
sen aanwezig naast de mensen van 
de werkvloer. Hoe pas je iets zinvol in 
een woonbuurt, hoe geef je een buurt 
een nieuw gezicht? Een vintage VW - 
busje omgebouwd tot bar zorgde voor 
de champagne. 

Computer says 
no!!

tijdens de operadagen 
werd de musical 
antropoceen gespeeld 
door Club gewalt op 
het luchtpark op station 
Hofplein. 

Het stuk begint met een bont gezel-
schap van cowgirls in glitterpakken, 
een kikker en de mens met rugzak 
en pet van het vreemdelingenlegioen. 
De mens toert op een soort scootmo-
biel door het Hollandse polderland-
schap met zijn dijken en molens. 
Plots wordt het landschap overspoeld 
door metershoge golven. De zee ver-
schijnt in de vorm van een schaars ge-
klede dame met aangehaakte blauwe 
lakens. Ze spreekt de mens aan op 
zijn verantwoordelijkheid: Overbevis-
sing, booreilanden en de plasticsoep 
bedreigen de oceanen. Mosselen kun-
nen geen schelpen meer vormen. De 
gigantische CO2 productie moet door 
het water opvangen worden wat leidt 
tot opwarming en vernietiging van de 
koraalriffen. 

geloof in inventief talent
De mens aangemoedigd door de glit-
tergirls gelooft in het eigen inventief 
talent. Voor alles is er een technische 
oplossing. Opslag van CO2, zonne-
panelen, spiegels in de woestijn die 
de zonnestralen terug kaatsen, plant-
aardig eten, afscheid nemen van fos-
siel, de Tesla voor de deur en de raket 
naar mars. Herstel van het dierenrijk 
door gen technieken. Waarom al dat 
doemdenken? We hebben toch inter-
nationale overeenkomsten tegen kli-
maatopwarming. 

Moeder aarde 
aan het woord
Maar het gaat niet snel genoeg. De 
doelstellingen worden niet gehaald. 
Steeds verschijnen uitstervende dier-
soorten. 2000 jaar oude Sequoia’s 
verpulveren. Moeder aarde, Gaia, ver-
schijnt in de vorm van een zwangere 
vrouw. Ze schetst een geschiedenis 
van 4,6 biljoen jaren. Een waterstofex-
plosie, een vuurbal, een ijsbol, de vor-
ming van de aardkorst, de dampkring, 
zuurstof, ontstaan van eencelligen, de 

ontwikkeling van meercelligen, het 
scheuren van de korst en het ontstaan 
van de continenten, de dinosaurus-
sen, het Holoceen, het Pleistoceen. 
Het Antropoceen is een korte tijd-
spanne in een lange ontwikkelingsge-
schiedenis. Wees niet bang, de wereld 
draait door, dat doet hij al lang. Ook 
zonder de mens. We beleven de Apo-
calyps, torenhoge zeeën en spuwende 
vulkanen. De mens lijkt te sterven. Hij 
die nooit dacht aan zijn medemensen 
maar zich enkel inzetten voor een 
kleine groep met macht en centen. 
Hij die nooit achteruit keek. Toch 
krabbelt hij weer even op. Het is een 
boodschap van de stervende aan het 
publiek. Kap met het traditionele we-
reldbeeld. Doe aan zelfreflectie. Het 
publiek 175 man sterk blijft netjes op 
de billen zitten, op een staande ovatie 
na. Gaia is een fantastische zangeres. 
Ook de hoofdrolspeler haalt alles uit 
de kast. De koren zijn schitterend. De 
muziek weet werelden op te roepen. 
Sommige stukken zijn iets te lang uit-
gesponnen. Al bij al was het een bele-
venis, maar vooral een wakeup appel.

Met een reuze hamer tim-
mert de voorzitter van de 
stad Regenten die het zelf-
beheer teilingerstraat heb-
ben omarmt op de houten 
versleten fundering. tijd 
voor versterking! 
Een planchet met daarop deze histo-
rische gebeurtenis wordt onthuld in 

aanwezigheid van tal van enthousiaste 
bewoners. Klap op de vuurpijl is het 
afgaan van het confettikanon. Ook 
de wijkraad Agniesebuurt is van de 
partij en deelt mee dat Gino, gekend 
om zijn sociale inzet voor jongeren, 
vervangen wordt door Lucas van Zuij-
len als wijkraadslid. Hij gaat niet weg 
zonder een verdiende receptie.

Funderingsherstel 
voor zelfbeheerproject

De Rotte, is voor veel 
Rotterdamse kinderen on-
bekend terrein. 
Met ROTTErdam Experience zet-
ten  Stichting NatuurWijs en Plastic 
Whale zich in om zoveel mogelijk 
Rotterdamse basisschoolleerlingen 
op een leuke, interactieve en ludieke 
manier de Rotte te laten ervaren, de 
natuur te ontdekken en hoe we er sa-
men voor moeten zorgen dat er geen 

zwerfvuil in het water terecht komt. 
Op 13 juli kwamen  leerlingen van de 
Oscar Romeroschool  naar de oevers 
van de Rotte. Ze werden welkom ge-
heten door Ewoud Dekker van Stich-
ting Plezierrivier de Rotte en kon-
den vragen stellen over de Rotte aan 
de dijkgraaf Toon van der Klugt van 
Hoogheemraadschap Schieland en 
Krimpenerwaard. Vervolgens gingen 
ze aan de slag met tal van activiteiten 

aan en op de Rotte. Varen met de bos-
wachter naar de Rottemeren, met net-
jes speuren naar welke waterdiertjes 
er allemaal in de Rotte leven, suppen 
op de Rotte en zwerfplastic vissen uit 
de Rotte in sloepen gemaakt van op-
geviste plastic flessen en doppen! Van 
het opgeviste plastic wordt een geza-
menlijk kunstwerk gemaakt samen 
met Studio ID Eddy.

exPeRIeNCe 
OP de ROtte

Groen op de kaart
op 16 juli werd in de 
stadskwekerij  de groen-
web  noord kaart gelan-
ceerd door initiatiefnemer  
Liselotte de Haan in aan-
wezigheid van de talrijke 
groen initiatiefnemers en 
groenwerkers in Rotter-
dam noord. 
Groenweb Noord is een netwerk van 
en voor groene wijkinitiatieven in 
Rotterdam Noord. En dat zijn er in-
middels behoorlijk veel. Liselotte de 
Haan heeft alle groene initiatieven 
van Rotterdam Noord op één over-
zichtelijke kaart gezet. Hierop zie je 
in één oogopslag waar je in het groen 

kunt vertoeven, spelen of sporten. 
Op de achterkant staan alle locaties 
en initiatieven uitgelegd. Je zal er ze-
ker tegenkomen die je nog niet kent. 
Kortom via de Groenweb Noord kaart 
leer je verborgen natuur, moestuin-
projecten en groene wijkinitiatieven 
van je wijk kennen. De kaart is mede 
mogelijk gemaakt door de Wijkraden 
van Noord, Rotterdam Weerwoord en 
Gemeente Rotterdam.
Wil je in het bezit komen van de 
kaart? Je vindt ze o.a. bij de Stadskwe-
kerij of stuur een mailtje. Hier is de 
link: https://degroenet.nl/heb-je-m-
al-de-kaart-van-groenweb.../

MuSICAL 
tIjdeNS OPeRAdAGeN

onder een zonnige hemel 
kwamen op zondag 5 sep-
tember ruim 100 kinderen 
en volwassenen naar de 
Raephorststraat voor de 
nieuwnoord-editie van de 
zomerspelen. 
De kinderen gingen langs diverse ‘sta-
tions’  en verzamelden stempels op 
een strippenkaart door het doen van 
diverse activiteiten. Er was een groot 
springkussen, een schminktafel, ou-
derwets elastieken, een stoepkrijtwed-
strijd en natuurlijk was er ook gezorgd 
voor fruit, koekjes en wat lekkers te 

drinken voor ouders en kinderen.  Na-
dat de kinderen hun strippenkaarten 
vol hadden, leverden zij ze in bij leden 
van BuurtTeam Nieuw Noord en kre-
gen ze allemaal een prijs. De prijzen, 
net als het eten en drinken, waren 
weer ter beschikking gesteld door lo-
kale ondernemers. Ook hadden di-
verse buurtjes weer heerlijke dingen 
meegebracht. Om 15.00 waren de Zo-
merspelen ten einde en kwam ieder-
een samen voor een gezellige buurt 
toast en was er lekker de tijd om bij te 
praten over vakanties, eerste schoolda-
gen en de Olympische Spelen. 

NieuwNoord 
zomerspelen

Sociale eengezinswoningen 
Wiekstraat, uniek project
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Hilde Labadie van GroenGoed is 
met collega begeleiders constant be-
zig in  diverse moestuinen, o.a. bij 
het Wilgenplantsoen, de Vredestuin 
en de Tuin op Hofbogen. 
Ze werkt nauw samen met de Nico 
Adriaan Stichting, opvang voor 
dak- en thuislozen. De afgelopen 
jaren kreeg de NAS groenten van 
GroenGoed. Dit jaar werd het on-
der impuls van Roland Hartmans 
een gezamenlijk participatieproject: 
deelnemers van de NAS helpen mee 
in de tuinen van GroenGoed en de 
NAS krijgt groenten voor hun cen-
trale keuken. De NAS heeft er een 
participatieplek bij en is enthousiast 
over de kwaliteit van de groenten. 
Zo komt het overschot aan groenten 
van GroenGoed terecht bij men-
sen die het echt nodig hebben. Een 
vruchtbare kruisbestuiving. En het 
is nog gezellig ook!
Op 19 september van 14-21 uur or-
ganiseert GroenGoed een oogstfeest 
op Hof van Noord, Gordelweg 131.   

De Benthuizerstraat ook 
wel de Poort van noord 
genoemd, bruist van de 
energie. Bewoners en 
ondernemers willen er 
in samenwerking met de 
gemeente, woningbouwcor-
poraties en eigenaren een 
aangenaam verblijfsgebied 
van maken in plaats van 
een doorvoerweg. 

De kop ging er af met verlichting in 
de bomen. En het voorkomen dat 
hoekpanden getransformeerd worden 
tot woningen. Is je de gigantische re-
novatie van Woonstad tussen de Blok-
landstraat en de Louwerslootstraat 
opgevallen? De renovatie is bijna 
klaar. Het pand van de avondwinkel 
was een doorn in het oog, maar nu 
de oude reclameborden eraf gehaald 
zijn komen de authentieke details 
weer tevoorschijn. Het is een prachtig 
hoekpand op de hoek van de Benthui-
zerstraat en de Zaagmolenstraat. De 
eigenaar heeft schilderwerkzaamhe-
den gepland staan. De gloednieuwe 
ondernemersvereniging wil in sa-
menwerking met de gemeente gevel-
verlichting laten aanbrengen. Albert 
Heijn heeft dit jaar de winkel prachtig 
verbouwd maar de buitenruimte kan 
beter. Er wordt nu gewerkt aan een ge-
degen plan met wijzigingen.

Kunst in de straat
Vanuit de gemeente heeft de onderne-
mersvereniging subsidie ontvangen 
voor het inzetten van kunst om de 
identiteit van de straat te versterken, 

een lokale kunstenaar is hiermee aan 
de slag gegaan. Afgelopen tijd is de 
ondernemersvereniging druk met de 
gemeente aan de slag gegaan om te 
onderzoeken of en hoe de Benthuizer-
straat anders ingericht kan worden. 
Zo zijn tijdens een workshop verschil-
lende ideeën ontwikkeld. Meer gericht 
op verblijven en minder op doorgaand 
verkeer. Bijvoorbeeld  meer ruimte 

maken met bankjes en groen op de 
hoeken, en duidelijkere oversteek-
plaatsen. De ontwikkelde ideeën wil 
de vereniging graag delen met de on-
dernemers en bewoners. 

ondernemersvereniging
Begin dit jaar is er een nieuwe on-
dernemersvereniging opgericht. Met 
deze vereniging hebben ze provinciale 

wat gaat er eigenlijk 
gebeuren met het Correct-
pand? En hoe zat het ook 
alweer met de plannen voor 
het Formido-gebouw? je 
komt het allemaal te weten 
op de informatiemarkt voor 
het oude noorden. 
Deze vindt op donderdag 23 septem-
ber plaats in Huis van de Wijk Het 
Klooster. Bewoners kunnen zich op 
de markt laten bijpraten over allerlei 
lopende projecten in de wijk. Zoals 
bijvoorbeeld: de geplande herinrich-
ting van de Blommersdijkselaan en 
Hooglandstraat. Bezoekers kunnen 
zich ook laten informeren over de 
proef met eenrichtingsverkeer in de 
Zwart Janstraat.

Daarnaast zijn woningcorporaties 
Woonstad en Havensteder aanwezig, 
om mensen te vertellen over hun 
plannen in het Oude Noorden. Wil 
je je woning verduurzamen? Ga dan 
langs bij de Duurzaamheidswinkel, 
ook aanwezig op de informatiemarkt. 
De markt voor het Oude Noorden 
wordt georganiseerd door de gemeen-
te en de wijkraad. Normaal gesproken 
is er elk kwartaal een dergelijke avond, 
maar door corona kon het evenement 
1,5 jaar lang niet plaatsvinden. De in-
formatiemarkt is van 17.00 tot 19.00 
uur. Aanmelden is niet nodig, maar 
er kunnen maar een beperkt aantal 
mensen tegelijkertijd naar binnen. Bij 
een hoge opkomst, moet je misschien 
even buiten wachten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

en gemeentelijke subsidie weten te 
krijgen om stap voor stap dingen te 
kunnen organiseren en verbeteren in 
de straat. Binnenkort worden bestaan-
de plantenbakken opnieuw geplant 
en waar mogelijk wordt op andere 
plekken in de straat meer groen aan-
gebracht. De kersverse vereniging kan 
altijd hulp gebruiken. Ze zijn dan ook 
bezig om de vereniging uit te breiden 

en te activeren door bewoners en ook 
nieuwe ondernemers te betrekken, 
zodat ze meer kansen creëren om de 
straat nog mooier te maken. Lijkt u 
het leuk om ergens mee te helpen, iets 
bij te dragen aan de buurt van eenma-
lig tot structureel of heeft u een idee? 
Stuur dan een email naar poortvan-
noord@outlook.com

LAtIjNS AMeRIKAANSe WeRveLWINd

Het hele plein is omhekt, een krank-
zinnige maatregel van de veiligheids-
regio. We vrezen een afgang, maar 
het publiek liet zich niet kisten. Jonge 
mensen, hele gezinnen, senioren, ge-
zellig bleven ze met de billen op de 
stoel. De conga’s klakken de timbales 
roffelen, de piano, de xylofoon, de vi-
brafoon. Als ik de ogen sluit waan ik 
me op de dansvloer in Nicaragua met 
een plaatselijke schoonheid. De fanta-
sie wordt gestreeld. Het publiek zwaait 
met de armen opgehitst door Gerardo. 
Charmezanger Ramon krijgt je in zijn 

ban. Kinderen schommelen en rijden 
op fietsjes. Kan het nog idyllischer? 
Opvallend is de aanwezigheid van veel 
buren. Het Pijnackerplein kent een 
grote samenhang. 100 mensen klap-
pen en zingen het refrein mee. Een 
aantal koppels houden het niet meer. 
Ze verlaten het festivalterrein en gaan 
dansen in de koepel, een prachtig 
zicht. Een loflied komt er op de La-
tijns Amerikaanse landen. Alleen 
maar stralende gezichten. Acrobate 
Melody een echt slangenmens geeft 
een verbazingwekkend intermezzo. 

We horen kreetjes van verwondering. 
Na afloop fietsen de vaders op kinder-
fietsjes huiswaarts. Waarom kan dit 
niet vaker? Het was zo lang geleden. 
Het Rotterdams Volkstheater plande 

in drie wijken Oude Noorden, Prin-
senland en Feijenoord telkens drie 
voorstellingen wekenlang in de vorm 
van een pop up theater van telkens 
een uurtje muziek. Dit werd nu ge-

canceld. Misschien weer in Oktober 
als de Corona gekte is overgewaaid. 
Enig onderscheid tussen evenemen-
ten is op zijn plaats. 

Kom naar de 
informatiemarkt 
op 23 september

Benthuizerstraat 
vol energie

maatschappelijke muziekprojecten  in 
wijken in Rotterdam. 
Meer info: Stichting Fratsen
www.fratsenproducties.nl 
T: +316 311 50 393
contact@fratsenproducties.nl  
(Pleuni)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pop up 
MILIeu-
PARK 
op het ammersooiseplein 
kwam een heus pop up 
milieupark met tal van 
containers om op een 
gescheiden manier je 
grofvuil kwijt te geraken. 
Bewoners haalden hun bergingen 
leeg. Bedden en matrassen werden 
aangerukt, kasten en elektrische ap-
paraten, grote verpakkingen van alle 
online bestellingen. De actie was 
zo succesrijk dat ze naast promotie 
van het milieupark, het mobiele 
park ook structureel willen maken. 
Stadsbeheer wil in samenwerking 
met de wijkraden maandelijks het 
mobiele milieupark neerzetten op 
centrale pleinen. 

MeMORy LANe
40er tot 60er jaren filmpjes 
op een oude zwartwit tV en 
optredens van jong talent 
van Codarts, daarvan kon 
je afgelopen juli genieten 
op verschillende locaties in 
Rotterdam noord met het 
programma Memory Lane.
Een initiatief van Fratsen Produc-
ties.  Fred Hoogsteder van Stichting 
Tijd van Toen speelde filmpjes af met 
evergreens uit de jaren ’40, ’50 en ‘60 
waarna studenten van Codarts op-
traden. In het van Maanenbad speel-
den Femke Mooren (sax) en Kasyfi 
Kalyasyena (keyboard) mooie jazzy 
nummers. In Dona Daria wist zan-
geres Eva Lena de aanwezigen mee 
te krijgen met haar songs. En ook in 
Bar Benthuis zorgde Simon van Rooij 
(deelnemer aan te Voice en the Voice 
Kids) de aanwezigen te raken met zijn 
aanstekelijke liedjes. Memory Lane 
werd georganiseerd door Stichting 
Fratsen. Zij organiseert doorlopend 

’Het is tijd voor een nieuwe generatie 
die geen kleding wil dragen waarbij de 
impact op mens en milieu te groot is, 
een generatie die zelf wel bepaalt wat 
de norm is.’ Tijdens de zomerschool 
gaven de organisatoren deze drive en 
de creativiteit een podium, met de the-
ater workshop leerden ze straattheater 
scenes maken over de kledingmarkt, 
met spoken word zetten ze inspiratie 
om in tekst en voordracht en in een 
atelier werd je uitgedaagd om nieuwe 
designs te maken met oude kleding-
stukken. De Young Avant- garde 
Summer school is een initiatief van 
stichting Kolere in samenwerking 
met Hedone Apparel, Spraakuhloos 

en Cult North. Kolere is gericht op het 
creëren van een plek waar je samen 
leert en tools in handen krijgt om 
kleine en grote stappen te zetten in de 
richting van een duurzamere kleding 
consumptie. Stichting Kolere vind 
je in de Wasserij, Sint Agathastraat 
54. https://www.kolere.co.nl/contact 
. Cult North richt zich op passie ont-
wikkeling onder creatieve multicultu-
rele jongeren van Rotterdam Noord 
en organiseert regelmatig events en 
workshops. Je vind Cult North in de 
Insulindestraat 60.   https://www.
cultnorth.nl/
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kruis-
bestuiving 

young Avant-Garde 
Summer School

talent ontwikkelen
Deze  zomervakantie  
namen  kinderen van de 
basisschool uit groep 6, 7 en 
8 deel aan de uitdagingen 
van zomer talent010. 
Jung Mi, één van de trekkers van SOL 
kijkt tevreden terug:  ‘De bedoeling 
van Zomer Talent010 is om kinde-
ren tijdens de vakantie een fijne tijd 
te bezorgen, waarin ze veel nieuwe 
ervaringen opdoen, vrienden maken, 
talenten ontdekken en bezig blijven 
met taal en ontwikkelen. We zijn in 
die opzet geslaagd.’ Jung vertelt dat 
ze twee weken lang 4 uur per dag een 
progamma van activiteiten aanboden. 
Ingezet werd op de Nederlandse taal, 
maar dan op leuke speelse wijze. 
Basisschool docenten hebben zich ge-
engageerd. Belangrijk was natuurlijk 
talentontwikkeling. Jung zag het we-
reldbeeld van de kinderen vergroten. 
‘Kan je je voorstellen dat ze een pers-
bureau Rotterdam hebben opgericht.’ 
Er was van alles te doen op het gebied 
van survival, techniek, VR, sport, 
cultuur, muziek en dans. Ook zijn 
de kinderen een dag  naar voor hen 
vaak nieuwe locaties, Adventure City 
Rotterdam, het Wereldmuseum Rot-

terdam, de Speeldernis en Skateland 
Rotterdam om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan en nog meer talenten van 
hun zelf te ontdekken. 
Er is samengewerkt met lokale part-
ners uit de wijk en met de welzijnspar-
tijen, WMO Radar, Dock, Humanitas 
en SOL Rotterdam.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

tijdens de maand juli organiseerden Kolere en Cult north 
een creatieve zomerschool voor jongeren in de wasserij, 
de Kas en bij Cult north met de naam de Young avant-
garde summerschool. 

Het Pijnackerplein stroomt vol. Belangstelling genoeg 
voor het salsa festijn van gerardo Rosales, een 
beroemdheid en befaamd congaspeler. Hij zet de wereld 
op zijn kop met zijn sextet. 
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30 tot 40 mensen beneden en even 
zoveel op de balkons. Met de uitvoe-
ring werd constant geschoven. Som-
mige gezelschappen zegden af en 
verplaatsen naar het volgende jaar, 
toch werd een kwaliteitsprogramma 
tot stand gebracht dat bestond uit 
een reeks van kleine gezelschappen 
zoals Joanne Romeijn zangeres en 
pianiste die een Codarts opleiding 
volgt. Chenzira zangeres begeleid op 
de piano door haar bekende leraar 
Cherly Zeeuw, een performance van 
Elvis Presley, Flamenco met zang, 
gitaar en danseres. Op Pinksterdag 
zorgden Michiel en Wijnand, twee 
bewoners van het huis en muzikan-
ten voor een negenkoppige multicul-
turele band met leadzanger Omar uit 
Senegal met liederen uit de steppe. 
De Pakistaanse Sirin bracht gevoelige 
songs. Een Hollandse klassieker Rita 
Young kreeg zowel het Hollandse als 
het Surinaamse deel op de vloer. 25 
juni was het spectaculaire optreden 
van Full Moon een echte Afro band 
met djembe ’s, drums, gitaar, en heel 

veel plaatselijk talent. Fratsen ver-
bonden we met buurtbewoners. De 
jonge dames maakten opnames van 
zingende van der Ploeg mensen en 
zetten dit op cd. 

Het dak eraf
Vanaf medio juni tot medio augustus 
werd het dak van het Atrium vervan-
gen. Met een reuze kraan werden 
spanten opgetakeld en plastic werd 
vervangen door glas. Het hele ven-
tilatiesysteem werd nog verbeterd, 
jammer genoeg ten koste van de 
tuin, wat hopelijk wordt gecompen-
seerd. Gelukkig kon dan weer de 
kantine open, deze setting was te 
klein voor het grotere Keti Koti, wat 
pijnlijk was. In september krijgen 
we Jazzlab en Drum Drum, een mu-
zikaal meespeel programma voor de 
kinderen uit het Oude Noorden. Ok-
tober brengt Marjolein Meijers met 
Lust ( hebben we wel ) en de Reuze 
Dwerg een beeldrijk en muzikaal 
Russisch sprookje. 

jan van der Ploeghuis 
verbindend cultuurcentrum 

north sea jazz streek zoals 
elk jaar ook neer in het jan 
van der Ploeghuis met de 
inspirerende band Ruig-
rok. Met schuiftrompet, 
elektrische gitaar, drums, 
toetsenist en een beeld-
schone zangeres met rode 
haren wisten ze het publiek 
enthousiast te maken. 
Ze speelden mooie jazzy arrange-
menten rond bekende liedjes en met 
Argentijnse dansbare melodieën kre-
gen ze zowat iedereen op de vloer. De 
groep kwam naar het huis door be-
middeling van de Piet Roovers stich-
ting die het opneemt voor oudere 
kunstenaars en sinds kort een buur-
tatelier heeft in van der Ploeg waar 
Antoinette Deurloo schilderles geeft 
en Michiel als muzikant - bewoner 
djembe les geeft. De corona gooide 

een tijdje roet in het eten maar nu 
draait het atelier op volle toeren. De 
stichting en Woonbron koersen op 
een mix van kunstenaars en senioren 
die elkaar kunnen ondersteunen en 
zorgen voor een leuke sfeer. De band 
speelde in de kantine omdat het Atri-
um een nieuw glazen dak krijgt, een 
gigantische Woonstad operatie waar-
bij zowel de spanten als de plastic 
dakbedekking worden vervangen. De 
hele operatie duurde van medio juni 
tot eind augustus. Door de noodzake-
lijke stellingconstructie werd de hele 
subtropische tuin zowat vernietigd. 
Het herstel gebeurd via vrijwilligers-
werk. Woonstad draagt de kosten van 
het planten en bomen materiaal. Ok 
de computergestuurde bewatering 
wordt hersteld.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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De Luchtsingel was het verbindend 
element en is er gekomen door een 
winnend bewonersinitiatief zo een 
negen jaar geleden. Rob herinnert 
zich hoe het tussengedeelte boven de 
sporen in der haast werd aangelegd 
in de kletterende regen maar wel 
met de nodige champagneflessen. 
De Luchtsingel kwam voor een deel 
ook tot stand via crowdfunding. Je 
kon een plankje kopen met je naam 
erop of teksten als : ‘heb elkaar lief’. 
De Pompenburg Tuin bestaat uit 
een skatepark omringd met fruit-
bomen. De tuin bij het oude station 
Noord heeft heerlijke appels, kersen 
en pruimenbomen. We kijken naar 
de kabouterwoningen van Heliport, 
vroeger een helikopter vliegveld dat 
je zo verbond met Londen. Wist je 
dat er vroeger ook Ahoy stond in de 
vorm van een aantal loodsen. Jimmy 
Hendriks trad er in 1967 op en be-
speelde zijn gitaar met de tanden. De 
loodsen werden verplaatst richting 
het Zadkine Beeld, waar ze functio-
neren als dolfinarium. 

Van het centrum 
naar het schieblock
De Luchtsingel is 320 meter lang 
en verbindt het centrum met Noord 
en het Dakpark. We bewonderen de 
ZOHO regentuin. Het water van het 
Hofbogen Dak wordt richting reu-
zenletters gevoerd en opgeslagen. 

Geen ZOHO zonder ook Benthem-
plein te bewonderen waar het water 
van de daken terecht komt en gelei-
delijk de grond in gaat. Als het bassin 
droog is kan je er sporten. In 1947 
werd het Schieblock gebouwd waar 
de Luchtsingel ons naartoe voert. 
Het Dakpark heeft twee bloementui-
nen op een bodem van lavasteentjes 

en in piepschuim bakken aan de zij-
kanten. Een hippe horecatent heeft 
veel aantrek. 60.000 liter water wordt 
door deze dakakker opgeslorpt. De 
eetbare bloemen worden verkocht. 
We zien ook de bijenkorven waarin 
35.000 van deze beestjes huizen. 
Ze gaan af op bloemen wel 2,5 tot 3 
kilometer in de rondte. Via de bijen-

dans wordt een nieuwe locatie bloe-
men of bomen in bloei gesignaleerd. 
Vijand zijn de duiven waar gelukkig 
de valken van het voormalige Shell-
gebouw mee afrekenen. Interessant 
is de compostopslag die kleine witte 
wormpjes verorberen en omzetten in 
poep die als meststof wordt verkocht 
onder de naam van Rotterdam Worm 

Shit. Op het dak kakelen ook Ameri-
kaanse kippen met veren in Escher 
design. Van heinde en ver, van Hong 
Kong tot Korea, komt men kijken 
naar de Dakakker, maar de Rotter-
damse vastgoedmagnaten hebben er 
nog geen boodschap aan.  

Luchtsingel Promenade

Chris Ripken was aardig in 
de war toen zijn geliefde 
pand in de insulindestraat 
onder de hamer moest. Dit 
artistieke walhalla met 
ook verrassende optredens 
wordt nog gevoeld als een 
gemis. 

Chris deed baanbrekend werk in de 
buitenruimte en kreeg zelfs jongelui 
enthousiast. Even bivakkeerde Chris 
en partner Annie in de Schoonoord-
straat, terwijl hun historisch woon-
huis in de Vijverhofstraat met Euro-
pees geld werd opgeknapt. Door de 
noeste arbeid van Ripken die de bin-
nenkant aanpakte tot de fundering 
toe is het een prachtpand geworden. 
Aan spierwitte muren hangen klei 
plankjes die afkomstig lijken uit een 
opgraving. Gevoelige klei beelden 
met zand en bordeaux kleuren impo-
neren. Engelen komen je toe gevlo-

gen en kleurrijke tekeningen zorgen 
voor de finishing touch. Daarnaast 
zien we het nieuwe werk van Rip-
ken met metaal en koper in ronde 
vormen. We worden verrast door de 
geloogde kastenwand overblijfsel van 
de originele kruidenierswinkel. Het 
pand ligt aan de rand van de brand-
grens. Het koppel heeft wat nieuwe 
energie opgedaan tijdens een vakan-
tie in de stille Kempen, waar Chris 
zijn vijver induikt. 

jazz op straat 
Hij opent bij de ingang Ammersooi-
seplein een nieuw metalen stand-
beeld dat de gespletenheid van de 
mensen symboliseert in deze corona 
tijd. We kopen een tekeningenboek 
van Chris. Elke dag in de corona pe-
riode maakte hij zo een kunstplaat, 
vaak heel kleurrijk soms donker 
zwart. In een wonderlijke doolhof 
wemelt het van de dansbenen op 

hoge hakken. Het is een Keith Ha-
ring statement geworden waarmee 
Chris afrekent met duisternis en 
neerslachtigheid. We drinken een 
paar wijntjes op zijn provisorisch ter-
ras en luisteren naar de jazz saxofoon 

van zijn New Yorkse vriend Zane 
Wayne Massey. Diens wonder instru-
ment zoog ons van de Agniesestraat 
het atelier van Chris in . Omstanders 
blijven staan. Een Turkse universi-
teit studente komt erbij zitten. Het 

was best eenzaam in de covid tijd. 
Een bewoner maakt capriolen op de 
fiets in de maat van de jazz. Waarom 
is er niet op elke zonnige hoek een 
muzikant? Moet hij soms een covid 
vergunning hebben?

Chris ripken  

IS BACK IN tOWN

onder leiding van Heliport 
Bewoner en tuinengids 
Rob Katwijk brachten we 
een bezoek aan de Hofbo-
gen tuin, de Pompenburg 
tuin, de zoHo regentuin 
en de Dakakker op het 
schieblock gebouw. 

Hollandse 
rock
Bertus en de tjetsetters 
waren te gast in de jan 
van der Ploeg kantine die 
na de corona perikelen 
weer haar deuren open 
zetten voor de buurt-
maaltijd. De enthousiaste 
muzikanten brachten echte 
Hollandse rock waarbij het 
publiek uit zijn bol ging. 
Natuurlijk werd enige afstand ge-
houden en was het aanvankelijk 
onwennig. Uit volle borst werd 
meegezongen. De Tjetsetters geven 
een vleugje nostalgie en nemen je 
mee in de roerige wereld van de 70-
er jaren. Het van der Ploeghuis wil 
van de vrijdagavond weer een ont-
moeting maken via maaltijd en en-
tertainment vanaf 17 uur. Volgende 
optredens zijn op 24 september de 
Antilliaanse van der Ploeg band, op 
20 oktober de Reuzendwerg en 31 
oktober Marjolein Meijers met Lust 
gebaseerd op haar jeugd en liefdes 
ervaringen. 

North Sea jazz

2021 was een bewogen jaar voor het jan van der Ploeghuis. 
Doel is de buurt naar binnen te brengen tot wederzijds pro-
fijt. we werden geconfronteerd met de corona beperkingen. 
De kantine als ontmoetingsplek werd gesloten. Het reuze 
atrium met subtropische tuin bood soelaas. 

in het kader van het noord-
se struinen in de tuinen 
trad dichter Menno smit op 
in de subtropische tuin van 
het jan van der Ploeghuis. 
Dit gebeurde in combinatie 
met het muzikale duo ‘Blind 
Vertrouwen‘. 
Muziek en gedichten speelden naad-
loos op elkaar in. Menno’s dochter en 

Jimmy, de zoon van de gitarist werden 
lyrisch bezongen. Ontroerend was de 
herinnering aan de moeder, de opof-
fering, de warmte, de verwijdering en 
de behoefte om alsnog haar even te 
omhelzen. Menno fileerde het Oude 
Noorden en het Blind Vertrouwen duo 
bezong Crooswijk met een vleugje 
nostalgie: de man met de honden 
en de jeneverneuzen. Menno Smit 
schetste wat cynisch café de Ridder 
met de vrouwen op de kruk, de levens-
lange pokeraars en de dromer achter 
de bar. Het muzikale duo speelde de 
dronkenlap en zijn leugenachtig wal-
halla. 
Smit kondigde het vervolgprogramma 
van 3 oktober 12.45 uur aan met dich-
ters Jana Beranova en Edwin de Voigt. 
Ongeveer 50 man publiek werd be-
reikt. Opvallend was dat het een war-
me en geïnteresseerde groep was. 
Tenslotte werd Rotterdam bezongen 
door Blind Vertrouwen en door Men-
no dichterlijk omarmd. Ook bij Oogst-
metmij mee in Vijverhofstraat was het 
feest. Te midden van groente en fruit 
trad B. Sallons aka AliaZ op in bijzon-
der relaxte sfeer en een stralende zon. 

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

Struinen 
in de tuinen
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noorderzon informeert over initiatie-
ven, evenementen en ontwikkelingen 
in het oude noorden en de agniese-
buurt. De noorderzon verschijnt 

6x per jaar. uitgave juli 2021.
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BijDRagEn aan Dit nuMMER
anja Berkelaar, Kinderparadijs, 
Karen de Man, Daphne Koenders, 
Poortvannoord

oPMaaK: Bureau404 
DRuK: janssen/Pers

Huis van de Wijk Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

Stichting Kinderparadijs 
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net

Huis van de Wijk 
Het Klooster
Ruivenstraat 81  
3036 DD Rotterdam
Info@KIoosterOudeNoorden.nl
Tel. (010) 466 15 44
contactpersoon: Leon van 
Barneveld en Johan HoltHof

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

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

SOL 
(Samen Ondernemend 
Leren)
hoofduitvoerder 
Welzijnsopdracht in Noord
Schommelstraat 69, 
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

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
VraagWijzer
Eudokiaplein 35, Tel. 14010
 
Rotterdam gebied Noord
Eudokiaplein 35

Pedagoog Opvoedwinkel 
Twinkeltje Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Pedagogisch spreekuur:
di 13.30-15.30u(inloop)
wo 8.30-10.30u (inloop) en
10.30-12.30u (op afspraak)

Buurtbemiddeling
Wessel in ’t Veld: 
wveld@dock.nl 
M: 06 - 387 592 56

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

Accent 
Praktijkonderwijs Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36 
Hildegardis Mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
Tel. (010) 465 74 38
www.hildegardismavo.nl

BASISSCHOLEN
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Tel. (010) 466 15 51

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

Kijk voor activiteiten 
in de Banier en Mozaïek op 
www.solnoord.nl

Het Klooster raadpleeg: 
www.kloosteroudenoorden.nl/

Studio de Bakkerij: 
www.studiodebakkerij.nl/agenda/

Raadpleeg verder 
www.noorderzon010.nl/agenda/

theater in de tuin
Tijdens het slotfeest van het zomer-
project was het een dolle boel. Veel 
ouders waren met hun kinderen mee-
gekomen om te genieten van een bij-
zondere theatervoorstelling. Daarna 
begon het levendige feest pas echt.  
Veel ouders zagen hoe de kinderen 
van activiteit naar activiteit renden. 
Andere ouders hielpen bij het ma-
ken van de salades of assisteerden het 
team bij andere activiteiten. Kinde-
ren konden zich spectaculair verkle-
den (jongens in jurken zijn hier heel 
normaal) en er werd zelfs een hoge 
hakken-race gehouden!  Daarna direct 
op de foto bij fotostudio “De zwarte 
vleugel” waarna ze mee konden doen 
met een swingende stoelendans. Als 
de kinderen van al dat feesten hon-
ger kregen konden ze boven een ge-
zellig vuurtje een broodje bakken en 

soep maken met verse groente uit de 
moestuin. Of zelf een heerlijke salade 
samenstellen bij de saladetafel. Na het 
eten direct weer stempelen of huisjes 
maken in de grote tent op het gras-
veld. Gelukkig was het mooi weer en 
de tent alleen nodig voor de schaduw. 
“Dit is de mooiste dag voor mij tot nu 
toe”, zei een verkleed heksje van 9 
jaar, terwijl ze rondkeek in de Avontu-
rentuin. De traditionele afsluiting van 
het zomerproject is altijd Megatikker-
tje waarbij de spelmakers de tikkers 
zijn. “Tien, negen, acht…” Een groot 
gegil stijgt op uit de Avonturentuin 
als tot 0 is afgeteld! Kinderen rennen 
kriskras door elkaar, op de voet geze-
ten door de spelmakers. Als je af bent 
getikt, is het feest echt voorbij en ging 
je met een ijsje naar buiten om daar 
na te genieten van het vrolijke en in-
spirerende  feest. 

Het zomerproject van het 
Kinderparadijs zit er weer 
op.  Het groot Biegel sprook-
jesboek stond dit jaar cen-
traal. Voor elke activiteit 
werd een verhaal uit het 
boek van Paul Biegel voor-
gelezen en daarna gingen de 
kinderen op verschillende 
manieren in de avonturen-
tuin van het Kinderparadijs 
met het verhaal aan de slag. 

Heb je ooit een papieren paleis ge-
bouwd? De kinderen van het zomer-
project wel! Op het grote grasveld 
werd met stokken, enorme vellen 
stevig karton, touw en enig knip- en 
plakwerk een papieren paleis gemaakt 
waar je heel makkelijk in en uit kon 
lopen. Zelfs met je  toverhoed uit een 
ander verhaal. Uit die toverhoed kwa-

men taartjes dus die moesten ook ge-
maakt, versierd en opgegeten worden. 
Het was best hard werken, maar de 
sfeer was fantastisch. En als het niet 
lukte? Dan probeerden de kinderen 
het gewoon opnieuw! In de verhalen 
kwamen ook heel veel vliegende kin-
deren voor. Tja, dat moet natuurlijk 
ook worden uitgeprobeerd. Mega kar-
tonnen vleugels werden versierd en zo 
gemaakt dat je ze “aan kon trekken”.  
Hóe dat moest, was iets wat de kinde-
ren zelf lekker konden onderzoeken. 
En ja,  hoe groot moeten die vleugels 
eigenlijk zijn? Er waren enorme vellen 
karton maar volgens de kinderen kun 
je ook met kleine vleugeltjes heel ver 
vliegen…. De kinderen hingen hun 
vleugels in het papieren paleis want 
zoals in het sprookje ter sprake kwam 
is het heel moeilijk eten en aankleden 
met vleugels. 

Pagina 9nR 101 / sEPtEMBER 2021

schilderwerk, verrassende collages 
en ontroerende gedichten. De werk-
stukken hangen ook aan de wand 
van de Sophiahof. Trekker van het 
huis Yvonne verwelkomde iedereen 
op de openingsreceptie en bedankte 
de artiesten met een plantje. ‘In het 
begin dachten ze dat we kinderen 
waren, zegt ze trots, maar we heb-
ben elkaar gevonden.’ Overal aan de 

muren zien we kleurrijke wensbal-
lonnen, spannende strips soms wat 
ondeugend, veel gedichten over de 
kleinkinderen (hot item), kleurige 
collages over droomwerelden, waar 

de injectiespuit en de vrije vogel uit-
springen. Treffend is het gedicht van 
bewoonster Annemarie. ‘ later is nu. 
Bewaar je kinderlijk hart en je blijft je 
hele leven spelen.’

Antoinet wil de mensen verbinden. 
Diverse interesses dieren, puzze-
len, en wandelen kunnen mensen 
verbinden. Je kan een app maken of 
een website. Ook het Oranjefonds 
met digitaal KPN zit op die tour. Het 
project werd in December ingediend 
en gehonoreerd door de wijkraad 
van Bergpolder en Cultuur Concreet. 
Het startte noodgedwongen met 
een thuisactiviteit. Daarna werden 
drie senioren locaties gevonden, de 
Sophiahof, de Waerschut en de Piet 
Roovers Hall. Zestig mensen namen 
deel aan diverse workshops, tekenen, 
collages maken, strips, gedichten, en 
schilderen. De workshops duren tel-
kens twee uur en sommigen vonden 

het zelfs te kort. Antoinet (collages) 
realiseerde het project samen met de 
kunstenaars Dafne (strips), Carla (ge-
dichten), Lucienne (schilderen).

toekomstdromen
Het thema van de workshops was  ‘ 
toekomstdromen’. Hoe zie je de toe-
komst? Wat mis je? Opvallend was 
dat de mensen heel trouw terug kwa-
men. Ze hadden er plezier in en wa-
ren verrast over hun eigen resultaat. 
Vooral als ze een pluim kregen van 
de kleinkinderen. Dichter Carla stel-
de diverse vraagjes over lievelings-
eten, kleinkinderen. De deelnemers 
formuleerden een antwoord in één 
zin. Diverse fragmentjes op zichzelf 
werden gerangschikt in een triolet, 
met herhaling van één zin. Dafne 
leerde ze de trucjes van het stripteke-
nen met schuine en gebogen lijnen 
als startpunt. De 75 plussers zien 
de toekomst kleiner : gezondheid, 
leuke kleine dingen doen, ze kijken 
naar de dag van morgen. De 60 plus-
sers die deelnemen gaan er nog op 
uit. De kunstenaars maakten een 
mooi boekje met tekeningen, strips, 

kunstproject 
Nu eN dAN

zinderend
zomer-
project 

met een 
papieren 

paleis

studio de Bakkerij zorgde 
met de zoete inval voor een 
leuk vakantieprogramma 
voor buurtkinderen die niet 
op vakantie gingen. 

Van 19 juli tot 21 augustus was het 
een feest op het Koningsveldeplein 
en in de Studio. Tal van activitei-
ten passeerden de Revue: Hip Hop 
dance, muziek maken,  tikkies met 

al in maart 2020 droomde 
antoinet Deurloo van het 
project nu en Dan. Hoe zou-
den 75 plussers die corona 
periode beleven. ‘ik wilde 
feedback van de mensen 
zelf. Hoe gaan ze om met de 
eenzaamheid? Eigenlijk is 
het kunstproject een soort 
onderzoek.’ 

de zOete INvAL 

Follow-up

PIet ROOveRSHALL OPeN
De Piet Roovershall heeft haar atelier op de Hoogstraat 65. 
Op woensdag 6 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur starten er 
beeldhouwlessen door Jaap van Gurp. In 10 lessen worden er vanuit een 
kleischets beelden gemaakt. Tel. 06-44146797 (Jaap). 
De muzikanten Wijnand Schouten en Michiel Moerkerk en een dans-
docente starten vanaf 8 oktober iedere tweede vrijdag van de maand 
Bewegen op Muziek. Op zondag 3 oktober en zondag 14 no-
vember komen dichters aan het woord vanaf 13.00 uur. 3 Oktober 
komen Jana Beranova, Joz Knoop, Edwin de Voigt en Olivier van Nooten. 
Theo Gielesen speelt de blues.

Pension almonde in de 
almondestraat in de agnie-
sebuurt is niet meer. alleen 
een lege straat met gekleur-
de muren en beveiligings-
camera’s van de nieuwe 
eigenaar.

Nadat de 52 sociale huurwoningen 
van Havensteder in de Almondestraat 
waren ontruimt  t.b.v. sloop en nieuw-
bouwplannen, kwam de hele Al-
mondestraat van eind 2019 tot april 
2021 in beheer van Stad in de Maak 
als experiment om de stad toeganke-

lijk te houden. Er woonden moderne 
stadsnomaden, mensen die tussen 
wal en schip vallen op de woning-
markt. Laagdrempelige buurtinitiatie-
ven kregen er een kans. Van Pension 
Almonde zijn nu alleen de kleurige 
gevel over.  Gelukkig is er zeker wel 
een impact: de research die er gedaan 
werd, zowel als kunstproject als aca-
demisch. De aandacht die er kwam 
voor de stadsnomaden en de impuls 
die dit gaf aan het politieke en maat-
schappelijk debat. Talloze stadsnoma-
den kwamen en gingen. Er woonden 
en werkten mensen en er ontstonden 
lokale netwerken. En niet te verge-
ten ontstonden er tal van initiatieven 

zoals de Keju Kitchen, de kiosk, het 
Pension zelf, de exposities en talloze 
evenementen. 

slopera
Verder was er natuurlijk de drukbe-
zochte Slopera in de Almondestraat, 
die als onderdeel van de Operadagen 
een statement maakte tegen specu-
latie en het grootkapitaal. In corona 
tijd verzorgden de Almondenaren ook 
voor noodhulp en gedeelde ruimte en 
buurtvoorzieningen in de plint. Dit 
moest Stad in de Maak toch voortzet-
ten op een nieuwe plek? Al was het 

maar om de vraag te beantwoorden: 
is het pension verplaatsbaar? Een deel 
van de bewoners van Pension Almon-
de verhuisde mee naar twee straten in 
Vlaardingen. Een rustige woonwijk 
met jaren 30 woningen op 15 minu-
ten metro-afstand van het centrum 
van Rotterdam, Stad in de Maak en de 
Stadsnomaden gaan de stad uit in ruil 
voor meer wooncomfort en groen. Na 
het verlies van Pension Almonde is er 
één voorwaarde: Stad in de Maak laat 
iets blijvends achter in de wijk, zodat 
de herinnering aan dit nieuwe pen-
sion ook na de sloop achterblijft in de 
wijk. Meer over Stad in de Maak: www.
stadindemaak.nl/

een zinderende finale, theatervoor-
stellingen als Fantasiedieren, Ster 
van Perzië,  Pim en Pom Beesten-
bende, de interactieve Office People 
met een fantastische dansparade. 
Digitaal werd het Amazonegebied 
bezocht. 
Speciaal waren ook de Ninja Acade-
mie Workshops waarbij de hoofd-
acteur aanwezig was. Alles werd op 
film gezet en op groot scherm gepro-
jecteerd. Op het moment suprême 
kwam een enorme plensbui. Ieder-
een schuilde onder de tentjes. Het is 
nog nooit zo gezellig geweest! 
Organiserend koppel Duy en Ale-
jandra zijn enthousiast over een wel 
heel bijzondere vakantiebesteding. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Aan de ene kant staan de portretten 
in opdracht, aan de andere kant eigen 
werk. Een koppel uit de paardensport 
met twee honden in een haarscherp 
klassiek decor. Eigen werk met zich-
zelf of haar zussen als model. Rosa in 
een fascinerende bloemetjes jurk en 
gezicht zonder franje. Het is Boom-
sma te doen om het innerlijke, de 
sfeer die iemand uitstraalt. Rosa stu-
deerde af als econoom in 2009 en 
gezien het crisis was ging ze direct 
aan het werk. Haar hart lag echter 
niet bij een kantoorbaan. Ze wilde 
creatief bezig zijn en ging liever aan 
de gang met kleding ontwerpen en 
maken. Haar vriend zag het crea-
tieve verlangen en gaf de suggestie 
schilderlessen te volgen. Dat deed 
ze prompt bij Solko Schalm, de Rot-
terdamse landschapsschilder aan de 
Hoogstraat. Een drie jarige opleiding 
aan de Haagse Stadsacademie en les 
bij Arjan van Gent volgden. Ze leerde 
stijlen en studeerde kunstgeschiede-
nis. Rosa was gelukkig. 

Een noodzakelijke 
combinatie
In het begin combineerde ze kunst 
met werk. Nu is ze fulltime bezig als 
kunstenaar. Van vrij werk is het moei-
lijk leven, vandaar de combinatie met 
opdrachten. Rondom staan schetsen, 
het zijn experimenten. Rosa houdt 
van mensen, zij inspireren haar. Het 
mooiste is als ze mensen kan schil-
deren die echt op hun gemak zijn 
en niet bewust in de camera kijken. 

Elk schilderij start met een hele serie 
foto’s, waarbij Boomsma zoekt naar 
wat treft: het licht, de kleding, de ziel. 
Noem Rosa geen portrettenmaker, 
maar een kunstenaar op zoek naar 
het innerlijke. De foto’s zijn alleen 
een referentie die ze meer en meer 
loslaat. Rosa observeert en probeert 
het gevoel te pakken. Hoe meer 
mensen zichzelf zijn, hoie meer het 
schilderij gaat spreken. ‘Het gaat om 
de blik naar binnen.’ Het gaat niet 

om de pose.Momenteel heeft ze veel 
opdrachten, zeker na Sterren op het 
Doek. Dat geeft haar straks meer vrij-
heid. Rosa had een tijd een galerie en 
werkt met een webshop. Ze wil een 
balans vinden tussen opdrachten en 
eigen werk. Bij de opdracht tellen 
ook de wensen van de klant, die er op 
zijn best wil uitzien. Boomsma kan 
zich wel voorstellen dat ze ook ruim-
ten zou schilderen, maar mensen 
daar zit alles in. Ze neemt ook deel 

Het festival Poëzie Lagogo 
aan de Bergse Voorplas was 
zowat het enige (woord-
kunst) festival dat dit jaar 
in het echt doorging, niet 
online dus. we keken er 
naar uit. Festivaldirecteur 
en oude noorderling Edwin 
de Voigt, wist een keur van 
dichters aan te trekken voor 
dit gratis feest. 

Bekende namen als Abdelkader Be-
nali, stadsdichter Anne Vegter, Menno 
Smit, Jana Beranová, Hester Knibbe 

en Ingmar Heytze waren van de partij. 
Naast het luisteren naar voordrachten 
op het podium kon je samen met een 
dichter of muzikant met een bootje 
over de plas varen. En half uurtje werd 
je vergast op gedichten en liedjes, een 
artistieke rondvaart. Bij het uitstap-
pen zien we alleen maar stralende 
gezichten. Dat dichters geen vreemde 
zolderkamer bewoners zijn bewijst de 
thematiek van hun optredens: vluch-
telingen, klimaatopwarming, man- en 
vrouwenrollen en natuurlijk de liefde. 
Het terrein liep vol ( uit de bootjes) 
toen Jan Rot, tevens Oude Noorder-

ling, mooie songs van zijn rijke re-
pertoire speelde. Dit was voor veel 
bezoekers een emotioneel moment. 
Het weer was overtrokken en druile-
rig, maar dat kon de pret niet druk-
ken. Het festivalterrein wal vol gere-
serveerd, net als de 30 afvaarten, met 
het maximum aantal bezoekers in 
Coronatijd. ‘Want organiseren in deze 
tijd is geen gemakkelijke opgave’, al-
dus festivaldirecteur De Voigt. ‘Zeker 
niet met ambtenaren die op basis van 
willekeur en interpretatie van regelge-
ving een vergunning kunnen tegen-
houden’. Gelukkig brachten dichters 

en muzikanten, op het omhekte ter-
rein,  ons in een andere droomwereld. 
Blind Vertrouwen (voorheen Nood-
weer) zorgde voor een muzikaal enter-

tainment intermezzo met liedjes over 
zowat alle ziektes die de wereldbol nu 
teisteren. De chansons van Pierre et 
les Optimistes brachten luchtigheid 
en het beloofde optimisme. Alle aan-
wezige dichters zijn vertegenwoor-
digd in de wandelroute Route Lagogo 
met raamgedichten en op de gratis te 
downloaden VERS app (bekend van 
Noorderdicht). Er zijn nu 51 gedichten 
te beluisteren in het hele gebied Hil-
legersberg en Schiebroek.
De organisatie was in handen van 
Rotterdam Revoluties i.s.m. Stichting 
de Zoek naar Schittering, bewoners 
en ondernemers. Ondersteund door 
Cultuur Concreet en het Gebied Hil-
legersberg-Schiebroek.

De italian Kitchen Club op 
de zwartjanstraat 92 C is 
een italiaans restaurant en 
gevestigd in het voormalige 
Palermo, het oudste pizza-
restaurant van Rotterdam. 
Het is een italiaanse en-
clave. De italianen beschou-
wen het als hun tent. De 
nederlanders kunnen hier 
kennismaken met de au-
thentieke italiaanse keuken. 

Italië heeft tal van regionale gerech-
ten, waar je van kunt genieten in 
Italian Kitchen Club. Elke week stelt 
men een menu samen een nieuwe 
regio van Italië. Deze week is Venetië 
aan de beurt met heerlijke octopus. 
De kok is de charmante Carmen. 
Met partner Rob vertelt ze prachtige 
verhalen over de telkens wisselende 
gerechten.

Diner
Het diner wordt geserveerd van  18 
en 21 uur. Carmen, de eigenaresse en 
kok van Italian Kitchen Club gebruikt 
de beste Italiaanse pasta. Het concept 
slaat aan. Je zou het kunnen noemen: 
‘verras me maar!’ De klanten gaan 

naar buiten met de glimlach. Daar 
doet Carmen het voor. Het liefst wil 
ze na Covid een lange tafel maken, 
waar de gasten worden gemixt en el-
kaar leren kennen, het idee achter het 
social diner.

ontbijt
Zondagochtend krijg je in de zaak 
ontbijt/brunch van 10 tot 15 uur. Het 
is zoet, maar kan ook hartig. Ook 
daar vertelt Carmen mooie verhalen 
over.
Even een voorbeeld. In Italië eet men 
’s morgens een soort croissant, Cor-

netto genoemd. Hij is beetje zwaar-
der en gevuld. De croissant is van 
origine een Oostenrijkse uitvinding 
en wordt daar Gipfel genoemd. Het 
heeft de vorm van een halve maan 
en is bedacht door een patissier in 
1601 toen de Turkse overheersers 
werden verdreven. Koningin Marie-
Antoinette vond de croissant zo lek-
ker dat ze hem aan haar zus in Na-
pels gaf, wiens lokale patissiers daar 
een eigen draai aan gegeven hebben 
door hem te vullen met room. En 
die echte Italiaanse cornetto kan je 
nu ook in Rotterdam-Noord proeven 
bij Carmen.

Bar en winkel
Carmen wilde een echte Italiaanse 
bar, vol met gebak, dat ze zelf bereidt. 
Daarnaast is er een winkeltje met al-
lerlei Italiaanse producten. Deze pro-
ducten zijn ingekocht op basis van 
vragen van haar Italiaanse klanten. 

De beroemde Cannoli
Beroemd is Carmen om haar Can-
noli gevuld met ricotta of pistache. 
Dit is zo lekker dat ze van Breda naar 
de Zwartjanstraat komen. Ik kan het 
niet laten om er één te bestellen. Een 
lekker krokante, knapperige bruine 

rol vol heerlijke crème. Om je dui-
men en vingers af te likken, wat ik 
ook prompt doe. Zeven maanden 
lang kon de zaak alleen maar aan af-
haal doen. Dat was dodelijk. Ik neem 
ook een pizza mee voor mijn dochter. 
Een pizza Siciliana. Alles wordt vers 
gemaakt. De groenten worden vooraf 
gebakken. De pizza blijft droog, geen 
waterig gedoe maar de echte smaak. 
Alles is gericht op kwaliteit. 

Parel in de buurt
‘We zijn een parel in een ruige buurt’ 
zegt Carmen. Zij vindt het jammer 
dat de Zwartjanstraat niet een afspie-

geling is van de multiculturele wijk. 
Italian Kitchen Club is geen fastfood 
maar slowfood. ‘Alles wordt met 
liefde gemaakt voor het vak.’ Carmen 
straalt. Je voelt de energie. Met haar 
authentieke pizza Siciliana kan ik 
thuiskomen. ‘In het restaurant is het 
nog lekkerder.’ Tot binnenkort! Het is 
een echte aanrader. 

de jaarlijkse Nederlandse Portretprijs 
naar analogie van de Engelse, waar 
bij ze steeds tot de selectie behoort. 
Met het schilderij ‘zussen’ kreeg ze 
een eervolle vermelding. Mooi zijn 
de verschillen tussen Rosa en elk van 
haar zussen. De kunstenaar weet de 
zielen te raken. Op 25 en 26 septem-
ber is haar atelier toegankelijk tijdens 
de Open Atelierdagen. Dit geldt voor 
het hele pand in de Hildegardisstraat 
waar meerdere kunstenaar werken. 

Wat vindt Eva Jinek trouwens van 
haar schilderij? ‘Het was een lang-
werpig schilderij dat Eva met zichzelf 
confronteerde. Ze voelde een zekere 
vervreemding. Ze vond de blik mooi 
en de kleurencombinatie.’ 
Rosa is een mooie vrouw die zoals 
haar modellen compleet onbevangen 
zichzelf is en ook een beetje ziel geeft 
aan de foto die we van haar maakten.  
www.rosaboomsma.com

POëzIe LAGOGO 
festival op de plas met een 
scheutje Oude Noorden

op vrijdag 24 en zaterdag 25 september komt de buurt 
bij elkaar op het Koningsveldeplein om een nieuw sei-
zoen van kunst en cultuur te openen! 
De vrijdagavond om 17.00 uur een programma vol verrassingen met lokale 
talenten en bekende artiesten. Zaterdag zijn er uiteenlopende activiteiten 
voor jong en oud. Speel mee in de instrumentale speeltuin, geniet van een 
theatervoorstelling, luister naar een kinderkoor of help mee het plein te ver-
groenen. Bij het Ook van Jou Festival leren de kinderen over kunst en tech-
niek. Bezoekers komen meer te weten over de geschiedenis van de wijk en 
de nieuwe muurschildering van het Koningsveldeplein. Ervaar proeflessen, 
een kunst onthulling, open ateliers of speel mee in het paradijs van ukeleles. 
Proef de heerlijke hapjes gemaakt door je buren terwijl je geniet van wereld-
muziek. Let the sunshine in!

Ook van jou Festival 

Italian 
Kitchen 

Club

Haika nanninga is sinds 
2002 werkzaam in het oude 
noorden. Eerst was ze coör-
dinator van het Kinderpara-
dijs en daarna gebiedsnet-
werker. ze nam afscheid en 
gaat nu hetzelfde werk doen 
in Kralingen. 
Heel wat actieve bewoners en col-
lega’s waren naar het Kinderparadijs 
gekomen om Haika te bedanken voor 
haar inzet. Ook de bewoners waar-
mee ze terecht een robbertje had 
gevochten om de kwaliteit hoog te 
houden. Collega Annemiek Ravens 
prees Haika en haar collegialiteit. In 
het Oude Noorden ging Annemiek 
meer op ondernemersondersteuning 
zitten en Haika op het sociale. Ze 
vulden elkaar aan als een winning 

team. Sabine van het Kinderparadijs 
bracht een prachtig schilderij mee 
gemaakt door de kinderen. We zullen 
Haika missen. Ook Soraya van We-
reldkinderen kwam met kinderwerk. 
Interessant was de speech van amb-
telijk coördinator Jacco Bakker die 
het leuke team van twee eigenwijze 
meiden wist te inspireren. Haika gaf 
op originele wijze haar inbreng in de 
wijk, was een teamplayer en leerde 
vooral hoe belangrijk de samenwer-
king is met scholen en verenigingen. 
Jacco presenteerde een boekje met 
allemaal bijdragen van bewoners en 
collega’s, stukjes tekst en foto’s. De 
opvolger van Haika, Francis Welbe-
dacht werd voorgesteld en verdient 
volgens Haika alle vertrouwen. De 
inspiratie must go on.

Afscheid 
Haika

Van portretten naar kunst

Rosa Boomsma 
bekend van haar jinek 
schilderij bij sterren 
op het Doek met Eus, 
heeft een aterlier in de 
Hildegardisstraat. 
we gaan bij haar op 
bezoek en worden 
getroffen door de 
talrijke schilderijen 
langs de wanden. 
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Zaterdag blijft het publiek binnen-
stromen op de terrassen van Muziek 
op de Rotte. Het middag programma 
begint met Vivecka. Met open ar-
men zingt deze Rotterdamse artieste 
van Latin tot Caraïbisch, van jazz tot 
soul, van reggae tot pop. Newjamm 
zijn vijf op elkaar ingespeelde muzi-
kanten. Ze spelen klassiekers en een 
spannende mix van vernieuwende 
muziek. Uit een heel andere wereld 
komt het Iraanse Jansouz Collective 
met dikbuikige krulinstrumenten en 
electronic modular. Ze spelen melan-
cholische nummers en gaan over tot 
enerverend ritmespel.  Bellita Carol 
liet zich inspireren door Whitney 
Houston en Mariah Carey. Ze zingt 
warme liedjes over liefde  en empo-
werment en weet ons hart te raken. 
Ramon Valle, de Cubaan met de me-
morabele melodieën, zorgt voor een 
bijzondere wake-up. Zijn virtuoze 
pianospel tovert je in een andere we-
reld. Het absolute orgelpunt van de 
avond is Tabanka. Een zevenkoppige 
Kaapverdiaanse band in schitterende 
witte kleding met Kaapverdische ac-
cordeon, elektrische gitaren, drum, 
wonderlijke schelpen en soepele dan-
sers. Ze brengen de dansmuziek uit 
Kaapverdië, deze jongens uit Sant Ni-
colaus. De stormende show leidde tot 

kreten, meezingen en de laatste tien 
minuten tot een complete ontlading. 
Accordeon speler en gitaristen meng-
den zich met het dolenthousiaste pu-
bliek. Er was plaats te weinig en geke-
ken werd van achter het hekwerk en 
van bovenop de Noorderbrug. 

Van Mexicanen tot 
Eric Vloeimans
Zondag is de slotdag met de Tai Chi 
Chuang van onder de Hofbogen.  
Zij zorgen voor een meditatief mo-
ment. Natural Blend, vier enthousi-
ast zangers, zingen a capella echte 
Barbershop muziek. Alexander van 
Popta verrast ons met virtuoos pia-
nospel. Ook zijn drummer is een fe-
nomeen. Samen met de bassist en de 
gitarist zorgden ze voor spontaniteit 
en improvisatie. Los Mezcales spelen 
mariachi, Mexicaanse dansmuziek. 
Naast mainstream nummers horen 
we spetterende solo’s viool, gitaar, 
gitaron en trompet. Het ensemble is 
schitterend in hun originele outfit. 
Het slotakkoord is voor Eric Vloei-
mans, de legendarische trompettist.  
Hij was vergezeld van een Belgische 
accordeonist en een onovertroffen 
cellist. Vloeimans verbindt de diverse 
muziekstukken met humorvolle in-
tro’s. ‘Als James Bond Jörg had horen 
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spelen was hij vast cellist geworden. 
Het trio heet Olivers Cinema omdat 
ze beeldende en filmische muziek 
spelen. De accordeonist improvi-
seert, de cellist strijkt lenig en de 
trompet geeft het fluwelen geluid. 
Ze spelen gevoelige nummers naast 
een regelrechte furie. In zijn origina-
liteit een mooie afsluiting, waarvoor 
een staande ovatie van een stampvol 
terras XL


