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Theater midden in de natuur

Via de acht wijkraden in Feijenoord kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat
de wijkraden doen. De wijkraadsleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van hun wijk. Ze ondersteunen initiatieven die Feijenoord leuker en beter maken.

Waait, zo heet een bijzonder toneelstuk, midden in de natuur
op het Eiland van Brienenoord. Theatergroep ’n Bries voert het
binnenkort op, speciaal voor kinderen en hun familieleden.

Dialoog en iftar in Hillesluis

Kijken naar dit theaterstuk is een avontuur. Het speelt zich op bijna
heel het eiland af, zodat bezoekers ogen tekort komen. De spelers
baggeren door het water, rennen door het gras, varen op een vlot
en verdwijnen tussen de bomen. Waait gaat over een architect die
het eiland vol wil bouwen met huizen. Dat gaat niet door als hij
de schoonheid van het eiland ontdekt. Hoe die ommezwaai precies
gebeurt, is het spannende verhaal van deze voorstelling.

Een goed gesprek in de tent

Romendy Obiana

Het eiland verkennen
Het theaterstuk duurt 50 minuten. Daarna gaan de bezoekers in
groepjes het eiland verkennen, een avontuur op zich. ‘Veel Rotter
dammers weten niet wat hier allemaal te ontdekken is’, zegt Joke
Olthaar van ’n Bries. De theatergroep bestaat nu zeven jaar en kreeg
eerder de Cultuurprijs IJsselmonde. Het toneelstuk Waait was al een
keer op het Eiland van Brienenoord te zien. Olthaar: ‘Maar omdat
het zo’n gekke plek is, wilden we het hier graag nog eens opvoeren.’
Dat gebeurt op 27 mei en op 10 juni. Steeds om 14.00 uur. Kaartjes
kosten 2,50 euro (met Rotterdampas) en 5 euro (zonder pas). Betalen
kan op het eiland.

Een tent, een tafel, een goed gesprek en een feestelijke maaltijd: de juiste ingrediënten voor een vruchtbare gedachtewisseling.

In de tent staan maar liefst tien zogenaamde dialoogtafels, als onderdeel van de Rotterdamse Integratietour.
Deelnemers krijgen de kans om, onder begeleiding van
een gespreksleider, in gesprek te gaan over belangrijke
onderwerpen als gelijke behandeling, het bestrijden
van discriminatie en Basis op orde, het Rotterdamse
integratieprogramma voor nieuwkomers. Vervolgens
roept de imam op voor het gebed, waarna de deelnemers aan tafel gaan voor de iftarmaaltijd. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Openhaard,
Stichting Mara, Stichting Humanitas en verschillende

organisaties uit de buurt. Ze hopen dat de ontmoeting
leidt tot meer onderling begrip en een gezamenlijke beleving van de ramadan. Deelname is gratis en staat nadrukkelijk open voor alle bewoners van Hillesluis onge
acht hun geloofsovertuiging. De tent is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het budget bewoners
initiatieven van het gebied Feijenoord. In verband met
de maaltijd moet u zich van tevoren aanmelden door
een e-mail te sturen naar sefa@maraprojecten.nl of
naar unlu@stichtingopenhaard.nl. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur.

Openluchttheater in het park
Stichting Ster op Zuid verzorgt ook dit jaar Openluchttheater Afrikaanderwijk. Negen zondagmiddagen en één
zaterdagmiddag theater, muziek en lekker eten in het Afrikaanderpark. Jaren geleden begonnen als een geïmpro
viseerde muzikale barbecue in een tijdelijke moestuin, is het evenement uitgegroeid tot een waar zomerfestival.

Diamanten huwelijk

Markt over Kaap en Pier

Felicitaties van wijkraad Noordereiland voor familie Van Hassel.

Hetty van Wijk

Ook dit jaar is er Smullen met Hubert, op zondag 8 juli.

René Castelijn

Tot en met 22 september is het Afrikaanderpark het
toneel van culturele en culinaire activiteiten uit alle
windstreken. Zo is er 3 juni een vrolijk onderzoek
naar vooroordelen in de theatervoorstelling Ik doe d’r
niet moeilijk over!. Gevolgd door muziek door Trio
Ongeregeld, met verkeersontregelaar Klikko. Op 1 juli
is het Honingbijfeest, een suikerzoete muzikale en
theatrale middag. Het programma bevat de workshop
Talentenatelier voor ouders en kinderen en Yousuf
Meral brengt met Grupe Lalezar een middag Turkse
muzikale Tulpen. Daarna volgen middagen met een
Kaapverdiaans, Antilliaans en Dominicaans tintje,
jazz, reggae, klassieke muziek en meer.

Op de Alles-wat-je-wilt-weten-informatiemarkt over
Katendrecht en Wilhelminapier op 6 juni komen aan
bod: woningbouwprojecten Havenkwartier en Groene
Kaap, de plannen van Droom&Daad voor Fenixloods 2,
het inrichtingsplan voor de entree van Katendrecht,
het geluidsscherm bij Provimi, de wijkraden en nog
veel meer. Heeft u vragen? Neem contact op met ge
biedsnetwerker Ton Buitendijk, telefoon 06 835 502 46
of e-mail apc.buitendijk@rotterdam.nl. Iedereen
is van 16.00 tot 19.00 uur welkom in Verhalenhuis
Belvedère, Rechthuislaan 1.

‘n Bries

Bewoners uit Hillesluis zijn volgende maand welkom voor een ontmoeting in een grote tent op het
Brabantseplein. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 2 juni, het derde weekend van de ramadan. Niet
alleen is er na zonsondergang een feestelijke iftarmaaltijd, ook staat de avond in het teken van dialoog.

Het hele eiland is het toneel voor het stuk Waait, over mensen, stenen en de natuur.

Installatie wijkraden
Bij de eerste installatie in april had een aantal wijkraadsleden
nog geen Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is nu geregeld, dus
iedereen kan aan de slag.
Omdat iedereen dit mooie moment verdient, werd op 3 mei in
Theater Walhalla alsnog een aantal wijkraadsleden officieel geïn
stalleerd. Fatih Elbay, voormalig voorzitter van de gebiedscommis
sie Feijenoord, benadrukte in zijn toespraak dat de wijkraden recht
doen aan de eigen identiteit die alle wijken in Feijenoord hebben.
Elbay: ‘Nergens in Rotterdam vind je zoveel diversiteit in bebou
wing, culturen en bewoners. De wijkraden zijn de stem van hun
bewoners richting het stadsbestuur, een belangrijke taak. Niemand
zegt dat Feijenoord een makkelijk gebied is. We doen het niet altijd
goed in de lijstjes en in sommige delen van het gebied moeten we
een f linke inhaalslag maken. Maar dat maakt het ook interessant.
Hier kunnen we samen het verschil maken, gewoon door ons best
voor elkaar te doen.’
Wie zit er in uw wijkraad?
De vergaderingen van de wijkraden zijn openbaar. Wilt u weten
wie in uw wijkraad zitten en wanneer ze vergaderen? Kijk dan op
www.rotterdam.nl/feijenoord voor de agenda’s en vergaderstukken.
U kunt uw wijkraad bereiken via het gratis telefoonnummer van de
gemeente 14 010, per e-mail via gebiedscommissies@rotterdam.nl
of per brief: Wijkraad [naam van uw wijk] , Postbus 70012, 3000 KP
Rotterdam.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/feijenoord
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/feijenoord.GebiedRotterdam
twitter.com/feijenoord_rdam

