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NIEUWSBRIEF DE NIEUWE BANIER
nummer #52 week #24

v.l.n.r.: Donderdag geweldig nieuws! We blijven gekleurd én Huis van de Wijk • Benefit
for Girls: schilderijenveiling • De dagelijkse gezamenlijke lunch • Hoeveel zal mijn
schilderij opbrengen? • Zaterdag plantjes planten in de geveltuin • De nieuwe
scheidingswandkasten geven een bijzonder beeld • De kids dansen bij Melanie en de
moeders kletsen gezellig op de bank • Verfrissing in de woonkamer • Buitenspeeldag
woensdag 10 juni • PotLuckCafé gaf veel Luck en er was genoeg voor iedereen • Oefenen
voor de Eindvoorstelling Dromen op 5 juli • Workshop Tony de Bree • De zomer
is begonnen...• Voorbereidingen PotLuck met Jeffrey en Stephanie • Kleurrijke taartjes
om het goede nieuws te vieren!

In deze tweeënvijftigste nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van de activiteiten
en ontwikkelingen binnen Stichting De Nieuwe Banier. Tevens is het programma overzicht
van week 24, 2015 opgenomen.

http://us7.campaign-archive2.com/?e=3c94301743&u=32ddab7c6e7d52a35cfa8931c&id=2f8569debf
http://www.hetdanskantoor.nl/nieuws/2015/5/29/dromen-eindvoorstelling


In het bestuursjournaal onderaan deze nieuwsbrief lees je een kort verslag van de
ontwikkelingen.

Stichting De Nieuwe Banier is een bewonersbedrijf waar bewoners, professionele
organisaties, overheid en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en versterken. De open
werkwijze van Stichting De Nieuwe Banier is laagdrempelig, uitdagend en gericht op een
duurzame samenleving en persoonlijke groei. Iedereen wordt in openheid tegemoet
getreden en vanuit deze ontmoeting – dwars door alle culturen en leeftijden heen –
komen verrassende samenwerkingen en coproducties tot stand. Mensen worden
ambassadeur van elkaar in plaats van concurrent. Dit noemen we de WIJsamenleving.

De Nieuwe Banier biedt unieke ruimte voor ontwikkeling op het gebied van taal, cultuur,
ontmoeting, theater, dans en muziek en dit alles gerund door/voor en met de bewoners.

Maar De Nieuwe Banier is meer. Zo zijn wij:

Creatielab
Dansstudio
Energielab
Dans- & zangtalent
Up-cycle inzamelpunt voor grondstoffen
Wijkkeuken
Zwerfboekenhuis
ZZP-Café - netwerk 'zelfverdieners'
Open podium voor schrijftalenten en woordvirtuozen 

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

Zomaar een dag uit het Dagboek van Agniese...©

... Weer een nieuwe dag uit het Dagboek van Agniese. De afgelopen dagen
begonnen voor Agniese steeds met dezelfde droom: ooit was het een weelderig
landgoed met kleurige bloemen die zeven dagen en zeven nachten bloeiden en
dagelijks goed verzorgd werden. Maar dat gebeurde al lang niet meer. Haar grote
wens was dat de bloemen en planten weer zouden groeien... 
 
Waarom deze droom haar nachtenlang wakker hield, was haar dus wel duidelijk.
Met de buitenkant van haar stenig geworden “Landgoed van Zeven dagen en
Zeven nachten” ging het niet zo goed. Het zag er maar saai, kaal en sober uit
zonder al die mooie kleurrijke bloemen en planten die onze aarde, en haar
Landgoed van Zeven dagen en Zeven nachten, ooit rijk was. “Er ontbreken
gewoon heel veel kleurige bloemen en bijtjes op mijn landgoed en daar moet
gauw iets aan gebeuren!” dacht Agniese.
 
En toen kwam zomaar de oplossing! Het kwam haar ter ore dat alle tegels eruit
gehaald zouden worden. Haar droom kwam eindelijk uit en Agniese was zeer



verrukt dat haar landgoed eindelijk weer omringd zou worden door een kleurrijke
bloemenpracht en -praal zonder die saaie stenen.
 
Nou ja… alle tegels eruit? Er verdwenen verschillende tegels die daadwerkelijk
plaatsmaakten voor diverse soorten bloemen en planten. Kleuren om naar te
kijken en om dankbaar te verzorgen.
 
“Het Landgoed van Zeven dagen en Zeven nachten verdient het om iedere dag
van de week goed verzorgd te worden” zo liet Agniese ons al eerder weten. En
zodra het seizoen het toelaat, kunnen de vruchten ervan geplukt worden en mag
alles wat eetbaar is worden opgegeten. Zo vlak voor het aanbreken van de zomer,
met de verwijdering van de stenen bij haar Landgoed van Zeven dagen en Zeven
nachten, ging haar gedroomde wens dan eindelijk in vervulling.

Na die dag kwam er nog een dag met goed nieuws en daarna konden alle dagen
niet meer stuk. Het goede nieuws was namelijk dat zij vernam dat zij de
zelfzeggenschap over haar Landgoed van Zeven dagen en Zeven nachten mocht
behouden! Dit was zulk goed nieuws dat Agniese daartoe veelkleurige taartjes liet
vervaardigen door de vakkundige, lokale bakker. Deze taartjes van vele kleuren
werden door alle prinsen en prinsessen gezamenlijk en met veel smaak genuttigd.
En zo komt het Landgoed van Zeven dagen en Zeven nachten langzaam maar zeer
zeker een stapje dichterbij de grote stap: op eigen fundament staan en blijven!
 
Hoe dit sprookje weer verder gaat? Dat lezen jullie in de volgende nieuwsbrief...
 

VIND JE WEG IN DE NIEUWE BANIER: 

Aanvragen voor activiteiten, programma's en/of het huren van ruimtes kunnen
worden gemaild naar reserveringen@denieuwebanier.nl
Aankondigingen en verslagen van activiteiten voor de nieuwsbrief kunnen worden
gemaild naar nieuwsbrief@denieuwebanier.nl
Vragen inzake het beheer van het gebouw kunnen worden gemaild
naar beheer@denieuwebanier.nl
Bestuursleden zijn bereikbaar door een e-mail te sturen
naar bestuur@denieuwebanier.nl

DIY UITGEVERIJ DNB

mailto:reserveringen@denieuwebanier.nl
mailto:nieuwsbrief@denieuwebanier.nl?subject=ik%20wil%20graag%20een%20bericht%20plaatsen%20in%20de%20nieuwbrief%20
mailto:beheer@denieuwebanier.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20aangaande%20het%20beheer%20
mailto:bestuur@denieuwebanier.nl?subject=Algemeen
http://www.opzoomermee.nl/media/pdf/voorleesweek.pdf
http://issuu.com/denieuwebanier


SHOW YOUR TALENT!
Deze maand gaat in
het theater van De
Nieuwe Banier de
eerste "Talent of
RNOORD" van start.
Een soort X Factor waar
je je talent kunt laten
zien ten overstaan van
een echte jury. En
natuurlijk is er voor alle
deelnemers een prijs.
Voor iedereen t/m 12
jaar!

Wil je ook meedoen?
Geef je dan op via de
mail van TalentofNoord of
kom even langs om je aan
te melden. Vragen naar
Pamela Maduro 

Waar: Theater
Wanneer: 24 juni
Aanvang: 15.00 uur 
Einde: 17.30 uur

GELD KAN ANDERS

Vanaf deze week kan er

Op onze issuu kun je,
naast onze eigen
publicaties, in onze
stacks ook publicaties
vinden van anderen over
de WIJsamenleving,
Transitie, Duurzaam,
Participatie, Gluren bij
de buren en
uiteraard Rotterdam.

En natuurlijk nog veel
meer interessant
leesvoer. Enjoy!

BRANDGRENS 1940
14 mei 1940. Een Duits
bombardement van nog
geen kwartier vernietigt
de hele binnenstad van
Rotterdam. Nederland
capituleert. De stad
brandt nog dagen en de
begrenzing van het
verwoeste gebied krijgt
een unieke Rotterdamse
benaming: De
Brandgrens.

De Brandgrens gaat dwars
door de Agniesebuurt. In
direct voelen we
nog dagelijks de gevolgen

http://www.opzoomermee.nl/media/pdf/voorleesweek.pdf
http://www.opzoomermee.nl/media/pdf/voorleesweek.pdf
mailto:Talent_of_RNOORD@denieuwebanier.nl?subject=ik%20wil%20meedoen%20en%20heb%20talent!%20dat%20is%20.....
http://%20http://www.rotter-dam.nl/WijDoenDam
http://issuu.com/denieuwebanier
http://issuu.com/denieuwebanier/stacks
http://issuu.com/denieuwebanier/stacks/6e2601df9e6b48c8b6ab536862961bbb
http://issuu.com/denieuwebanier/stacks/8c0f205c05ee45b48dfb1e15912241bf
http://issuu.com/denieuwebanier/stacks/987b21abdb6a494c83acc150c9fe9f2f
http://issuu.com/denieuwebanier/stacks/50a7afc1d61b4938ad4e9d89d7366f8c
http://issuu.com/denieuwebanier/stacks/e97ecfb752044990aa13f1687e559096
http://issuu.com/denieuwebanier/stacks/308cb361fb7246b5aa528e88f750b9bf
http://www.stichting.max305.nl/


GEVELTUIN DE NIEUWE
BANIER
'Tegel eruit, groen erin' is
het motto om Rotterdam
te "ontstenigen" en weer
te vergroenen. En nu was
de Agniesebuurt aan de
beurt en wel afgelopen
zaterdag. Samen met het
hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard en de
gemeente Rotterdam,
Krachtgroen en een groep
bewoners werd deze
actie gestart voor een
groener en
waterbestendiger
Rotterdam. Het doel:
minder tegels en meer
groen in Rotterdamse
tuinen. Er werden zoveel
plantjes bezorgd dat alle
bakken op het
Ammersooiseplein nu ook
kleurrijk gevuld zijn. Een
mooi eindresultaat waar
we trots op zijn!

UITJE PAMEIJER
Net als voorgaande jaren
had PameijerTV weer hun

betaald worden in DAM,

de alternatieve munt! 

Dam is lokaal geld
en staat voor 'De
Alternatieve Munt'. Zeker
voor de ondernemende
Rotterdammers die
financieel ruimer in hun
jas willen zitten is het

zeer geschikt. Eén Dam is

één euro waard.

Dam is geen munt of
papiergeld maar wel een
digitaal betaalmiddel.
Het lijkt het
meest op online
bankieren. Je betaalt
door online in te loggen
of via de Dam betaal
app. 

Waarom?

Dam is warm,
Rotterdams, biedt extra
omzetkansen en extra
lokale koopkracht.
Mooier, eerlijker,
duurzamer.

Rekeninghouders zelf
zeggen:

Ik kom een
netwerk van
onafhankelijke
mensen binnen
Ik gun het mijn
mede
Rotterdammers
Het is een
overvloed aan
contacten op
fietsafstand
Het is een tweede
portemonnee en

van toen. De
oorspronkelijke
wijkstructuur werd enorm
ontwricht en is veel oude
architectuur verloren
gegaan.  Hierdoor hebben
we nu wel o.a. het
nieuwe, bijzonder ZoHo
gebied hebben waar weer
hele andere nieuwe
kansen rijk is om van
Rotterdam verder te
laten bloeien.

75 jaar oorlog in de stad
De oorlog begon in 1940
maar is hij ooit
geëindigd? Of is oorlog
iets van alle tijden en
overal om ons heen? Meer
dan 20 theatermakers
tonen tijdens het festival
hun visie op het thema:
oorlog. 

In juni is in het theater
van De Nieuwe Banier
drie dagen lang de
voorstelling MAX305 te
zien. Het zijn verzwegen
verhalen die, tot
nu, nooit verteld
zijn. MAX305 is een
familieverhaal dat gaat
over erkenning,
keuzevrijheid en
moed. De herinneringen
van vader
Max, soldaatnummer
30 tijdens WOII in
Nederlands-Indië en het
Hiroshima-kamp te
Japan, komen in het
Nederlandse gezin
opnieuw tot leven
vanwege de voorgenomen

http://www.opzoomermee.nl/media/pdf/voorleesweek.pdf
http:/
http://www.theaternadedam.nl/voorstelling/theaterfestival-75-jaar-oorlog-in-de-stad/
http://www.theaternadedam.nl/voorstelling/theaterfestival-75-jaar-oorlog-in-de-stad/
http://www.max305.nl/


jaarlijkse dagje uit.
Heerlijk uitwaaien op de
boot! Gelukkig was het
dit jaar beter en heerlijk
zeilweer!

WEER NIEUWE BOEKEN
Er zijn deze week weer
nieuwe boeken gebracht
voor onze
zwerfbibliotheek. Maar
we hebben er natuurlijk

nooit genoeg! Dus heb jij

thuis nog boeken en wil

je deze delen? Zoek ze

uit, neem ze mee en zet

ze naast de andere

zwerfboeken in

woonkamer van De

Nieuwe Banier.

Buurtbewoners genieten

van jouw leesboek. Dank

voor het delen!

Hoe werkt onze
zwerfbieb? Simpel! Pak
een boek, lees het
gezellig in de woonkamer
of neem het mee naar
huis. Uitgelezen? Breng
het boek weer terug of
geef het aan een ander.

Waar: Woonkamer
Wanneer: maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 21.30
uur

dus extra
bestedingsruimte
Ik ben zéér
ontevreden over
banken
Als je even rood
staat, word je niet
gelijk geplukt
Ik wil
keuzevrijheid.
Twee munten leidt
tot een robuuster
totaal
Dam is voor en
door
Rotterdammers.
Dam blíjft in de
stad.

Voor meer informatie klik
hier

MULTICULTIKOOR
KRAAKT NOTEN

Het MultiCultiKoor heeft -

net als vorig jaar - haar

generale repetitie in het

theater van De Nieuwe

Banier gehouden. En op

zondagmiddag 14 juni

gaat het derde deel

gekraakt worden! Ook nu

gebeurt dit weer in het

Hofpleintheater!

Notenkraken, derde deel

In het kader van het
project: Notenkraken,

huwelijksreis van dochter
Esje naar Indonesië
wanneer een oude brief
uit het fotoalbum valt.
De voorstelling wordt drie
dagen gespeeld en alle
dagen twee keer. 

Waar: Theater
Wanneer: 19, 20 ,21 juni
Aanvang : 15.00 uur en
20.00 uur

Voor meer informatie of
reservering van een
kaartje klik hier.

WEGGOOIEN...
MOOI NIET!
Wat doe je bijvoorbeeld
met een stoel waarvan
een poot los zit? Iedere
2e vrijdag van de maand
is Repair Café Rotterdam
Noord in het theater van
De Nieuwe Banier. Kom
samen je kapotte
huisraad repareren. Je
wordt ondersteund door
een van onze
reparateurs. Als de
reparatie niet slaagt,
betaal je niets. Slaagt
deze wel dan vinden wij
het fijn om een donatie
naar eigen inzicht te
ontvangen.

http://www.opzoomermee.nl/media/pdf/voorleesweek.pdf
https://www.rotter-dam.net/
http://www.multicultikoorrotterdamnoord.nl/index.php/wat-we-doen/nieuws
http://www.multicultikoorrotterdamnoord.nl/
http://www.multicultikoorrotterdamnoord.nl/
http://radicalfriends.com/
https://www.facebook.com/RepairCafeRotterdamNoord?fref=ts


POTLUCKCAFÉ!
Hoeveel Luck heeft onze
gezamenlijke Pot ofwel
wat schaft de pot als
iedereen gezamenlijk een
maaltijd bereidt? Dat
bepaal je zelf als je je
eigen favoriete recept
en/of ingrediënten
meeneemt. Een
onverwacht
samenkookmoment waarbij
het samen koken en samen
eten - om zo gezamenlijk
de week af te sluiten - de
aandacht heeft. Deel al je
verhalen die jij hebt
meegemaakt of nog zou
mee willen maken met je
buurtgenoten.

Nieuwsgierig? Neemt wat
mee en schuif aan!

Spelregels: 
1) Je neemt zelf wat
ingrediënten mee of...
2) Lukt dat niet omdat je
direct uit je werk komt of
andere drukte maar wil je
toch aanschuiven? Doe dan
een duit € in de
PotLuckPot! Bijdrage naar
eigen inzicht.
Voor drank wordt gezorgd
en is tegen betaling te
verkrijgen.

Waar: Woonkamer
Wanneer: 12 juni

Samen zingend
integreren, neemt het
MultiCultiKoor je in dit
derde deel mee naar
landen als Spanje,
Mexico, Griekenland,
Israël, Servië, Kroatië en
Turkije. Het gaat over
weemoed, vrede, liefde,
hoop en vrolijkheid. We
werken hierbij samen
met het Turkse koor
"Rotterdam Yurttan Sesler
Korosu" en de Griekse
dansgroep "Melpomene".

Het koor wordt begeleid
door een
gelegenheidsensemble
bestaande uit Agnes
Katona (piano), David
Groeneweg en Bas van
Holt (gitaar), Diogo
Carvalho en Lauriane
Ghils (percussie), Suzette
Ronteltap (accordeon) en
Monique van Leeuwen
(viool). Het MCKRN staat
onder de leiding van
dirigent Roland
Hangelbroek.

Reserveren voor de
voorstelling op zondag 14
juni kan hier

Waar: Theater
Wanneer: 12 juni
Aanvang: 14.00 uur
Einde: 18.00 uur

Om voldoende tijd te
hebben om alles te
repareren nemen we de
laatste reparatie uiterlijk
om 17.15 uur in. 

SUNDAY ASSEMBLY
Heb je de vorige Sunday
Assembly gemist? Zondag
21 juni is er weer een
assembly en deze staat
helemaal in het teken
van 'geluk'!

Oefen vooraf alvast een
beetje voor een gelukkig
leven: schrijf voor het
slapen gaan drie positieve
dingen op en dan horen
wij zondag graag je
verhaal hierover

Waar: Theater
Wanneer: 21 juni
Aanvang: 11.00 uur 
Einde: 13.00 uur

MEEHELPEN MET
DEZE

http://www.opzoomermee.nl/media/pdf/voorleesweek.pdf
http://www.123formulier.nl/form-10373/NOTENKRAKEN-III
https://www.facebook.com/SundayAssemblyRotterdam?fref=ts
https://www.facebook.com/SundayAssemblyRotterdam?fref=ts


Aanvang: 17.00 uur 
Einde: 20.30 uur

HULP NODIG?
Iedere woensdag kun je
in De Nieuwe Banier
terecht bij Stichting
NoordPlus (SNP) voor hulp
bij het invullen van je
formulieren voor b.v.
kwijtscheldingen. Meer
info bij Fleur Baak.

Waar: Banier 5 
Wanneer: 20 mei
Inloop: 09.30 uur
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur

BOLLYWOOD DANCE
Dit jaar kon je voor het
eerst Bollywood leren
dansen in De Nieuwe
Banier. De lessen worden
gegeven door Uhrwhesy
Malhoe (beter bekend als
Menie) van Sunderta
Dance Art. Vrijdag 26 juni
is er een Bollywood
dansvoorstelling en kun
je bewonderen wat er
allemaal is geleerd. Na
afloop zijn er heerlijke
hapjes uit het land van
Bollywood. Kom je ook?

Waar: Theater
Wanneer: 26 juni
Deur open: 18.30 uur
Aanvang: 19.00 uur 
Einde: 22.00 uur

NIEUWSBRIEF?
Wil je ook
meehelpen met het
tot stand brengen
van deze
nieuwsbrief? Graag!
Al bijna een jaar
verzorgt een klein
team deze
wekelijkse
nieuwsbrief
waarmee we zoveel
mogelijk mensen
over de activiteiten
en de
ontwikkelingen van
en in De Nieuwe
Banier willen
informeren. Dit is
erg leuk om te doen
maar ook heel
intensief. Wekelijks
wordt alles
vastgelegd op foto's
en worden er
stukjes geschreven
over de
activiteiten.
Vervolgens wordt de
'template' gevuld in
Mailchimp en moet
de nieuwsbrief
zorgvuldig
geredigeerd worden
voor een mooi
eindresultaat. Wil
je meehelpen of
ervaring opdoen in
het schrijven van
een nieuwsbrief?
Laat het ons weten
via deze link. Wij
waarderen je input
enorm!

http://www.noordplus.nl/
http://www.noordplus.nl/
mailto:f.baak@noordplus.nl?subject=Hulp%20nodig
https://www.facebook.com/uhrwhesy.malhoe?fref=ts
mailto:nieuwsbrief@denieuwebanier.nl?subject=ja%20ik%20help%20graag%20mee%20aan%20de%20wekelijkse%20nieuwsbrief


BESTUURSJOURNAAL
Als ambassadeur van de WIJsamenleving maken wij ons sterk voor het algemeen
belang van onze lokale omgeving. Zo beheren en programmeren wij De Nieuwe
Banier door / voor en met bewoners.

Wil jij meebouwen aan dit mooie initiatief?
Ben jij een teamplayer, hands-on, zakelijk en een echte doener? 
En heb je tijd?  Zo ja, dan hebben we jou er heel graag bij!

Je kunt onze visie en doelstellingen hier lezen of check de website van Nederland
Kantelt. Interesse? Stuur een e-mail met je motivatie en
ervaring naar bestuur@denieuwebanier.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als je ons team als vrijwilliger wilt versterken, bel naar Paul 06-466 228 50.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat we graag als kernwaarde van Stichting De Nieuwe Banier mee willen geven aan
al onze gebruikers, buurtbewoners en bezoekers: wie je ook bent, waar je vandaan
komt of waar je naar toe wilt, zie elkaar niet als concurrent maar als
samenwerkingspartner c.q. ambassadeur van elkaar zodat we niet alleen aan De
Nieuwe Banier samen bouwen maar ook ver daarbuiten. De verandering die je wilt
zien begint altijd bij jezelf!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEBRUIKERSOVERLEG
Om de twee weken volgens onderstaand schema:
Iedere eerste maandag van de maand om 17.00 uur. 
Iedere derde vrijdag van de maand om 10.00 uur.

VRIJWILLIGERSOVERLEG
Om de drie weken, eerstvolgende overleg: vrijdag 12 juni, aanvang 10.00 uur.
Elke maandagochtend is er werkoverleg met alle vrijwilligers.
Dit wordt voorgezeten door Pamela Maduro en/of Paul Donselaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BESTUURSOVERLEG
De volgende vergadering staat gepland op vrijdag 12 juni.
Mocht je vragen hebben of iets met ons willen afstemmen, laat het ons van tevoren
weten, dan zetten we het op de agenda.

http://issuu.com/denieuwebanier/docs/dnb_visie_4.1_digitaal_txt
http://issuu.com/denieuwebanier/docs/dnb_visie_4.1_digitaal_txt
http://nederlandkantelt.nl/projecten/bewonersbedrijf-de-nieuwe-banier/
mailto:bestuur@denieuwebanier.nl?subject=Reactie%20Oproep!


WEEKPROGRAMMA WEEK 24

* Wil je meedoen aan één van de activiteiten? Loop even binnen of neem contact op met
Stichting De Nieuwe Banier (010 846 03 41), SNP (010 467 18 70) of SWN (06
34593506) Activiteiten zonder * zijn voor iedereen toegankelijk en kun je altijd
binnenlopen. ** bijeenkomst onder voorbehoud.

MAANDAG 8 JUNI
Banier 4+5         09.00 tot 11.30 uur      Alfabetiseringscursus | SNP*
Banier 3            11.00 tot 13.00 uur       Redactievergadering Pameijer TV | DNB*
Woonkamer       10.00 tot 12.00 uur       Handwerkclub | Loes en Latifa | DNB
Banier 6            10.00 tot 13.00 uur       Sociaal Spreekuur | SNP
Banier 1            09.00 tot 12.00 uur       Flexus Jeugdplein | DNB*
Kinderbieb        15.30 tot 16.30 uur       Lenen en zelf lezen | Nazha | DNB
Banier 4            16.00 tot 17.30 uur       Leefstijl tienerclub van 10-14 jr | Abdel | SWN*
Dansstudio        18.00 tot 21.00 uur       Danscrew Underated 12+ | Farid | SWN*
Theater             18.00 tot 22.00 uur       Ken Theater | Kenneth Asporaat | DNB*

DINSDAG 9 JUNI
Banier 4 of 6     09.00 tot 11.00 uur      Alfabetiseringscursus | SNP*
Banier 5            09.00 tot 12.00 uur      Naailes (start weer in september) | SNP*
Banier 6            10.00 tot 15.00 uur      Sociaal Spreekuur | SNP
Banier 6            10.00 tot 12.30 uur      WRAP | SNP*
Banier 1            11.00 tot 12.00 uur      Taalent 010 | Nazha | DNB*
Dansstudio        16.00 tot 17.30 uur      Train je Talent kinderclubs 4-12j | Abdel | SWN* 
Banier 4+5        17.00 tot 18.30 uur      Huiswerkbegeleiding | SNP*
Dansstudio        17.30 tot 18.30 uur      Moderne dans kids 8-13 jaar | Melanie | DNB*
Dansstudio        18.30 tot 19.30 uur      Moderne dans kids vanaf 13 jaar | Melanie | DNB*
Dansstudio        19.00 tot 20.00 uur      Hip Hop voor jongeren | Jeffrey | DNB*
Dansstudio        20.00 tot 21.00 uur      Zumba voor jongeren | Jeffrey | DNB*

WOENSDAG 10 JUNI
Banier 4           09.00 tot 12.00 uur      Alfabetiseringscursus | SNP**
Banier 5           09.30 tot 12.00 uur      Hulp met invullen formulieren | SNP
Woonkamer      09.15 tot 12.00 uur      Het Schijfatelier| Rian | DNB**
Theater            09.00 tot 11.30 uur      Taalent 010/ Taalles | Nazha | DNB* 
Banier 6           10.00 tot 15.00 uur      Sociaal Spreekuur | SNP*
Banier 3           11.00 tot 15.00 uur      Theorie- en praktijkles | Pameijer TV | DNB*
Banier 2           12.00 tot 13.00 uur      Zelfverdieners | Tony & Monique | DNB*
Dansstudio       14.00 tot 15.00 uur      Streetdance kids | Jeffrey | DNB*
Woonkamer      14.00 tot 16.30 uur      Kookles kinderclubs 4-12 jaar | Ilse | SWN*
Kinderbieb       14.00 tot 16.00 uur      (Voor)lezen in de bieb | Nazha of anders DIY | DNB
Dansstudio       18.00 tot 21.00 uur      Danscrew Underated 12+ | Farid | SWN*

http://www.noordplus.nl/index.php?option=com_jevents&view=month&task=month.calendar&Itemid=51
http://us7.campaign-archive1.com/?u=32ddab7c6e7d52a35cfa8931c&id=2f8569debf&e=3c94301743#INVULLEN


Grote Zaal        18.00 tot 22.00 uur     Ken Theater | Kenneth | DNB*
Banier 1 of 3     19.30 tot 21.30 uur     Spaanse les  | Rianne | DNB*
Theater            19.30 tot 22.30 uur     Repetitie toneelgroep Naakt | DNB*

DONDERDAG 11 JUNI
Grote Zaal,
Theater
B1,2,3              09.00 tot 16.30 uur      Presentatie Centrum voor Jeugd en Gezin
Rotterdam Rijnmond | DNB
Banier 5            09.00 tot 12.00 uur      Naailes (start weer in september) | SNP*
Banier 5            12.00 tot 15.00 uur      Nederlandse les gericht op conversatie | SNP*
Banier 2            13.00 tot 16.00 uur      Creatieve workshop; 1e, 3e do. v/d maand | SNP*
Banier 4+5        17.00 tot 18.30 uur       Huiswerkbegeleiding | SNP*
Dansstudio        18.00 tot 19.00 uur      Sunderta Dance Art | Uhrwhesy | DNB*
Dansstudio        19.00 tot 20.00 uur      Sunderta Dance Art 16+ | Uhrwhesy | DNB*
Dansstudio        20.00 tot 21.00 uur      Hip Hop voor jongeren | Jeffrey | DNB*
Dansstudio        21.00 tot 22.00 uur      Zumba voor jongeren | Jeffrey | DNB*
 

VRIJDAG 12 JUNI
Dansstudio         09.00 tot 11.00 uur     Samen bewegen & gezonde leefstijl | SNP*
Banier 3            11.00 tot 15.00 uur      Theorie en praktijk  | Pameijer TV | DNB*
Banier 2            13.00 tot 16.00 uur      Flexus Jeugdplein | DNB*
Dansstudio        15.00 tot 20.00 uur      Het Danskantoor | Melanie | DNB*
Woonkamer       17.00 tot 19.00 uur      ZZP Café | DIY borrel | DNB** 
Woonkamer       14.30 tot 16.30 uur      Leefstijl Meiden | Latifa | SWN**
Theater             14.00 tot 18.00 uur      Repair Café Rotterdam Noord | DNB
Woonkamer       17.00 tot 20.00 uur      PotLuckCafé | iedereen | DNB
Dansstudio        19.00 tot 21.00 uur      Zangles Vocalsz | Jimmy | DNB*

ZATERDAG 13 JUNI
Banier 4+5         11.00 tot 13.00 uur      Kinderactiviteit m.b.v. ouderbetrokkenheid |
SNP*
Theater              14.00 tot 17.00 uur     Generale repetitie Multicultikoor | DNB

ZONDAG 14 JUNI
Banier 4+5         11.00 tot 13.00 uur      Kinderactiviteit m.b.v. ouderbetrokkenheid |
SNP*
Dansstudio         11.00 tot 13.00 uur      Sport & Taalent 010 | Nazha | DNB*

UPCOMING EVENTS IN JUNI

17 juni: KidzSafari (project van studenten van Hogeschool Inholland)
19, 20,21 juni: 75 jaar oorlog in de stad | Voorstelling Max305
21 en,22 juni: Roots & Routes Audities Summercamp
22 juni: Sunday Assembly

http://us7.campaign-archive1.com/?u=32ddab7c6e7d52a35cfa8931c&id=2f8569debf&e=3c94301743#75%20jaar


24 juni: Talent of RNOORD
26 juni: Dansuitvoering Sunderta Dance Art
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