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Wijkraden stellen zich voor

Via de zes wijkraden in Noord 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 Noord leuker en beter maken.

De zes kersverse wijkraden in Noord stellen zich graag aan
u voor. Deze week zijn dat Blijdorp/Blijdorpse polder en de
Agniesebuurt. Namens de vijf wijkraadsleden doet steeds één
persoon het woord.

Samenwerking in Bergsingelkerk

Zomerliedjes en gitaarmuziek

Johannes Odé

David Rozing

Voor de wijkraad Blijdorp is dat Bart van Drunen. ‘We zijn nu bezig
om de thema’s vast te stellen. Het is leuk om met verschillende
meningen toch op één lijn te komen. We moeten het de komende
vier jaar samen doen.’ Van Drunen vindt een wijkraad echt iets
anders dan de gebiedscommissie. ‘We merken nu al dat we ons
veel specifieker op de wijk kunnen richten. We wonen er zelf, de
mensen waar we het voor doen zijn onze buren. Die komen we
letterlijk op straat tegen, dus we horen goed wat er leeft.’ Wilt u
persoonlijk kennismaken met wijkraad Blijdorp? De eerste verga
dering is 28 mei om 20.00 uur in Wijkwinkel Blijdorp (Statenweg
bij het metrostation). De wijkraad is voorlopig bereikbaar per mail:
gebiedscommissies@rotterdam.nl.

MultiCultiKoor Rotterdam Noord repeteert in de Opstandingskerk en zingt liedjes uit allerlei landen.

Met nog meer mensen samen muziek maken. Dat is de gedachte achter een samenwerkingsconcert van
het MultiCultiKoor Rotterdam Noord op zaterdag 9 juni in de Bergsingelkerk. Daarom speelt deze avond
ook mandoline- en gitaarorkest AEoline, aangevuld met cursisten Ensemblespel Engelse en Ierse muziek
van het Muziekcentrum Rotterdam.
werk, het koor zingt onder begeleiding van pianiste
Agnes Katona. Samen spelen koor en orkest ook nog
een aantal liederen. ‘We zijn blij met de ondersteuning
van enkele fondsen en een bewonersinitiatief. Ieder
een is welkom, de toegang is gratis en na afloop gaan
we met de pet rond voor een vrijwillige bijdrage.’ Het
concert in de Bergsingelkerk (Bergsingel 150) begint
om 19.30 uur. Het koor repeteert elke woensdag
avond in de Opstandingskerk aan het Lisplein. Zie ook
www.facebook.com/multicultikoorrotterdamnoord.

Frankrijk in het Oude Noorden

Johannes Odé

Kom zaterdag 2 juni genieten in Franse sferen tijdens het evenement Place Bon Ton op het Pijnackerplein.
Bewoners maken er weer een fantastisch feestje voor iedereen van. De traditie van de vroegere kunst- en
cultuurmarkt op dit plein wordt zo voortgezet. Zonde om het niet te doen, vinden bewoners.

Kunst kijken en kopen tijdens Place Bon Ton op 2 juni.

Spreekbuis voor de wijk
De wijkraad Agniesebuurt gaf meteen al een advies aan het
stadsbestuur: laat het blok woningen met zelfbeheer in de
Teilingerstraat bestaan. Wijkraadslid Theo Coşkun noemt de
wijkraad ‘de ondernemingsraad van de wijk’.
‘De Agniesebuurt is Rotterdam in het klein. We zien hier zaken die
in de hele stad spelen: vervuiling op straat, armoede, herontwik
keling van delen van de wijk. Zo kom er bijvoorbeeld woningbouw
rond het Zomerhofkwartier. Dat moeten niet alleen maar dure
woningen worden, maar ook woningen voor wijkbewoners. Of
neem de Hofbogen. De groene route bovenop het oude spoor moet
er nu eindelijk eens komen. De wijkraad geeft adviezen over van
alles en nog wat. Horeca, fietsverhuur, noem maar op. En met het
potje voor bewonersinitiatieven kunnen we ook invloed uitoefe
nen; van taallessen tot groenprojecten. Als wijkraad doen we ertoe,
we zijn de spreekbuis van de wijk.’ De volgende vergadering is
11 juni om 20.00 uur. Vanaf 28 mei staan de agenda en de locatie op
www.rotterdam.nl/noord.

Een van die bewoners is Martha Harel. ‘We organise
ren dit met zes actieve bewoners uit drie verschillen
de wijken. Het Pijnackerplein is een uniek plein, heel
geschikt voor zo’n evenement. De Franse sfeer doet
denken aan de kunstmarkten die je veel in Frankrijk
ziet.’ Kunstenaars tonen er hun werk, dat ook te
koop is. Een dj en een zangeres laten Franse chansons
horen en er is ook andere livemuziek. Verder zijn
er sieradenmakers, verhalenvertellers, workshops
dichten, kijkdozen maken, hoedjes pimpen en hoela
hoepen. ‘Het leuke is dat iedereen spontaan kan
aanschuiven.’ Het evenement ontvangt ondersteuning
via een bewonersinitiatief. Zie het programma op
www.facebook.com/placebonton.

David Rozing

De avond staat in het teken van vrolijke en melancho
lieke zomerliedjes van de Britse eilanden. ‘Spelen in
een orkest is heel anders dan spelen in je eentje. Samen
spelen is een aparte ervaring’, vertelt Thea Runhaar,
bestuurslid van het MultiCultiKoor Rotterdam
Noord (MCKRN). ‘En met z’n allen optreden levert
een afwisselend programma op. Bovendien krijgen
enthousiaste mensen zo de kans om geïnspireerd te
raken om samen muziek te maken of in een orkest
te spelen.’ AEoline speelt deze avond instrumentaal

Wijkraad Blijdorp. Zie www.rotterdam.nl/blijdorp voor de namen van de leden.

Wijkraad Agniesebuurt. Meer informatie op www.rotterdam.nl/agniesebuurt.

Wandelen is leuk, gezond, gezellig en je leert meer
mensen kennen. De Noord4daagse is het grootste
wandelevenement van Noord voor kinderen van
4 tot en met 12 jaar. Dit jaar is het van 28 tot en met
31 mei. Kinderen en volwassenen kunnen drie, vijf of
tien kilometer lopen. De start is steeds bij de Berg
singelkerk, Bergsingel 150. De organisatie zoekt nog
vrijwilligers! Help mee als verkeersregelaar, kok voor
de vrijwilligers, EHBO’er of iets anders nuttigs. Zie
www.noord4daagse.nl of Facebook.
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Lekker meelopen

Mevrouw Van Es-Saris vierde 20 april haar 100e verjaardag.
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