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“Collect 
memories, 

not things.“

Toen wij als initiatiefnemers ruim anderhalf jaar geleden, hoorden dat het voormalige Lokale Culturele Centrum 
de Castagnet naar een nieuwe exploitant zocht, werd dit de basis van onze samenwerking. We willen allemaal 
iets bijdragen aan de wereld om ons heen. We willen mensen een kans geven om te leren, we willen onze gasten 
een prettig verblijf bieden en we willen herinneringen creëren.

Wat ons bindt is niet alleen ons doel, maar ook de visie op hoe je omgaat met een exploitatie. Als we iets 
verdienen, investeren we het direct terug om de impact te vergroten. Dit initiatief is dan ook niet zozeer van ons, 
maar een centrum van de wijk, voor de wijk en door de wijk. Zo werken we zoveel mogelijk samen met lokale 
toeleveranciers, programmeren we samen met de bewoners voor het theater en geven we mensen uit de wijk 
kansen om zich in vele vormen te ontwikkelen.

Februari 2018 deden we de deuren open, nu een jaar later, kan ik met overtuiging zeggen dat ik opnieuw mijn 
leven heb verrijkt. Ik kijk vol trots terug op wat we hebben bereikt met de initiatiefnemers, maar vooral op 
hoe De Buurvrouw “de plek” is geworden van ons allemaal. Laat de Buurvrouw ook voor jou een plek zijn waar je 
niet dingen, maar vooral mooie herinneringen verzamelt!”

MICHEL KOREMAN
Worldfamous, initiatiefnemer De Buurvrouw.

 “Ik zeg vaak tegen mijn kinderen: “Papa zal arm 
sterven, maar na een rijk leven”. Dat zeg ik omdat ik 
in mijn dagelijks leven iets bij wil dragen aan deze 
wereld. Ik kan dat doen in mijn werk, als voorzitter 

van een stichting waar we kinderen met een 
beperking ondersteunen en ik doe dat 

als buurtbewoner en één van de initiatiefnemers 
van De Buurvrouw.

EDITORIAL <<< 07
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Talentfabriek010 bij de 
Buurvrouw

Talentfabriek010 is opgericht in 2012 
door Mireille van den Berg en is een 
sociale onderneming, omdat het 
geen winstoogmerk heeft, maar een 
maatschappelijke doelstelling. Namelijk: 
zoveel mogelijk Rotterdammers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt de kans 
bieden om een plek te hebben buitenshuis 
waar ze gewaardeerd worden, en aan 
hun persoonlijke en professionele 
ontwikkeling kunnen werken. Dit is 
belangrijk omdat meer dan 20.000 
Rotterdammers landurig in de bijstand 
zitten en de gemeente het niet kansrijk 
acht dat ze nog aan het werk komen. Voor 
hen heeft de gemeente geen aanbod 
van werktrajecten en opleidingen. 
Als je geïsoleerd en in armoede leeft, 
zoals veel van deze mensen, dan is 
het moeilijk om dit zelf te organiseren 
en is het belangrijk dat er plekken 
zijn zoals bij de wijkondernemingen 
van Talentfabriek010 om toch nieuwe 
mensen te ontmoeten en nieuwe 
vaardigheden te leren. Ieder mens wil 
leren en vooruit, dat is belangrijk. 

Talentfabriek010 financiert haar 
activiteiten, de begeleiding en de 
opleidingen die zij biedt uit de 
inkomsten van wijkondernemingen: 
drie naaiateliers, een mini-wasserette, 
een cateringkeuken, stadsboerderij 
Natuurtalent en sinds begin 2018 
dus ook De Buurvrouw. Binnen deze 
samenwerking valt de exploitatie van het 
restaurant en de verhuur van de ruimtes. 

Voor Talentfabriek010 is De 
Buurvrouw een kans om een nieuwe 
wijkonderneming te starten en nieuwe 
vrijwilligersplekken, stages en betaalde 
werkplekken te realiseren. Het is een 
veelzijdige plek waar mensen relevante 
ervaring kunnen opdoen en in contact 
komen met de hele wijk. Als je een kopje 
koffie of wat te eten bestelt, of een zaal 
huurt bij De Buurvrouw, dan help je 

daarmee bovendien om activiteiten te 
financieren.

De samenwerking met kinderopvang 
Mundo en Worldfamous bevalt ons heel 
goed. We hebben een goede dynamiek 
met elkaar en verzinnen elke keer weer 
nieuwe activiteiten. Door de goede 
samenwerking is de sfeer ook goed en 
dat merk je: als je binnenkomt is het 
altijd gezellig bij De Buurvrouw.

Talentfabriek010 heeft bij De Buurvrouw 
vijf betaalde werkplekken gecreëerd: 
Gilad Okashi is de locatieleider, Tanja 
Fernandes de assistent locatiemanager, 
onder leiding van Hafida Atif komen 
de lekkerste gerechten uit de keuken 
en Nathalie Laats en Jane Kimani zijn 
het stralende middelpunt van De 
Buurvrouw op de dagen dat zij werken. 
Alle vijf begeleiden zij de stagiaires 
en vrijwilligers die bij De Buurvrouw 
binnenkomen.

Iedereen is welkom. Als je mee wilt doen, 
dan wordt er gekeken waar je blij van 
wordt en wordt geprobeerd talenten 
verder te ontwikkelen. Het doel is dat 
mensen zich gewaardeerd voelen, want 
alleen dan zullen mensen de volgende 
stap zetten in hun ontwikkeling. Door 
ze kennis te laten maken met alle 
mogelijkheden die De Buurvrouw biedt 
en succeservaringen te creëren, worden 
mensen gestimuleerd om 
hun grenzen te verleggen, 
doelen te stellen en ook 
een beetje te dromen over 
wat ze ermee willen doen, 
en, als je droomt, dan heb 
je een toekomst!

Talentfabriek010 biedt 
haar vrijwilligers in 
samenwerking met 
Zadkine startcollege een 
entreestart opleiding aan.  

De vrijwilligers gaan één dag in de week 
naar school en lopen 16 uur per week 
stage, bij De Buurvrouw in dit geval. In 
de korte tijd dat De Buurvrouw bestaat, 
hebben al drie vrijwilligers een mbo-
opleiding afgerond en is een vierde 
gestart. Naast onze eigen vrijwilligers 
die een opleiding starten, biedt De 
Buurvrouw stageplekken voor de plus-
klassen, jonge anderstaligen die een 
MBO-opleiding volgen, en hebben we 
een stagiaire ‘Social Work’ van Hoge-
school Rotterdam die ondersteuning 
biedt in de begeleiding.

Naast de samenwerkingspartners binnen 
De Buurvrouw, werkt Talentfabriek010 
samen met nog een groot aantal andere 
partners in de wijk en daarbuiten. Zo 
kunnen wij altijd deelnemers een plek 
geven die een tegenprestatie willen 
doen bij De Buurvrouw, hebben we 
plekken voor mensen die in het kader 
van hun inburgering een stageplek 
zoeken en zijn wijkbewoners die het leuk 
vinden ons of onze vrijwilligers hierin 
te ondersteunen van harte welkom. 
Wie naar aanleiding van dit verhaal 
geïnteresseerd is geraakt, is van harte 
welkom om even een praatje te komen 
maken bij De Buurvrouw (contact via: 
buurvrouw@talentfabriek010.nl).

Mireille van den Berg
Directeur en oprichter Talentfabriek010

Talentfabriek010 is samen met Stichting kinderopvang Mundo en Worldfamous 
één van de initiatiefnemers van De Buurvrouw. Als je langskomt bij De Buurvrouw is 
de kans groot dat je wordt verwelkomd door één van de medewerkers, vrijwilligers 
of stagiaires van Talentfabriek010.
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Het creëren van een creatieve en veilige 
omgeving waarbinnen mensen met 
grote afstand tot de arbeidsmarkt, een 
beroep leren, werkervaring opdoen en 
sociale vaardigheden vergroten, staan bij 
de organisatie, en ook bij Gilad centraal. 

Al twee jaar werkt Gilad voor 
Talentfabriek010 en sinds een jaar 
met plezier bij De Buurvrouw. De job 
brengt ook veel uitdagingen met zich 
mee: “Je hebt te maken met mensen 
uit verschillende nationaliteiten, met 
verschillende culturele achtergronden, 
werkervaring en gewoontes. Sommige 
spreken de taal nauwelijks. Maar iedereen 
heeft een bijzonder levensverhaal, 
en heeft talenten, dromen en 
verwachtingen. Iedereen is een wereldje 
op zich. Dat maakt het uitdagend, maar 
ook heel erg bijzonder”, vertelt Gilad. “Het 
ondersteunen van mensen op hun pad 
naar zelfrealisatie en ontplooiing is de 
beste baan in de wereld.”

Daarbij is het voor Gilad ook belangrijk 
om iedereen goed te trainen in het 

horeca-vak. Van het zetten van een 
goed kopje koffie, tot het uitserveren 
van gerechten. Van het hanteren van 
HACCP-regels tot de ontvangst van 
klanten. “Bij De Buurvrouw hanteren we 
hoge kwaliteitsstandaarden. Het eten 
moet gewoon gezond en lekker zijn; de 
klanten moeten zich thuis voelen en de 
sfeer moet plezierig zijn”, aldus Gilad.  

“Horeca heeft verschillende facetten die 
bijzondere leerzame situaties opleveren. 
Zo is gastvrijheid voor ons doel nummer 
1. Veel van onze medewerkers of 
vrijwilligers zijn onlangs geëmigreerd 
of gevlucht naar Nederland. Ze zijn 
nog bezig met het leren van de taal, de 
cultuur en de normen en waarden. Het 
ontvangen van gasten, dwingt hen tot 
handelen en tot het toepassen van de 
taal. Daardoor raken ze vertrouwd met de 
omgeving en, nog belangrijker, het geeft 
ze zelfvertrouwen. Daarbij leren ze bij ons 
echte food and beverage-vaardigheden: 
op ons professionele koffiezetapparaat 
leert bijvoorbeeld iedereen koffie te 
zetten als een echte barista. Maar denk 

10 >>> INTERVIEW

Als 
locatiemanager van 
De Buurvrouw, is Gilad 
Okashi verantwoordelijk 
voor de succesvolle 
exploitatie van de 
horecagelegenheid, 
maar bovenal voor 
de ontwikkeling 
en begeleiding van 
vrijwilligers, stagiaires en 
betaalde krachten. Bij De 
Buurvrouw draait het om 
talentontwikkeling. 
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ook aan de hygiëne: binnen iedere 
cultuur, zelfs ieder huishouden, wordt 
anders omgegaan met hygiëne. Hier, 
waar we bezig zijn met eten en drinken, is 
hygiëne uiterst belangrijk. Deze eis vraagt 
om zorgvuldigheid en gestructuureerd 
werken. Als mensen van hier verder gaan, 
kunnen ze deze vaardigheden in veel 
toekomstige banen toepassen.”

Verder vindt Gilad het heel fijn dat hij 
betrokken is geweest bij De Buurvrouw 
vanaf dag één. “Je hebt de kans om met 
een bijzonder groep mensen te werken 
aan de ontwikkeling van een bijzondere 
ontmoetingsplek in Rotterdam; dat 
gebeurt niet iedere dag.” 

Wat Gilad bijzonder vindt is de 
onderlinge synergie: “Ik ben een echt 
mensen-mens, ik hou van mensen, van 
contact. Ik hou ook van gelijkheid. Hier 
is iedereen gelijk, ongeacht je geslacht, 
leeftijd, achtergrond, geloof, huidskleur.
Het maakt niet uit, we zijn hier hetzelfde. 
We zijn een familie. We maken ruimte 
voor elkaar, zowel zakelijk als privé. 

Persoonlijke aandacht in een collectieve 
omgeving, dat is onze visie”, geeft Gilad 
enthousiast aan. 

Gilad vertelt met trots en enthousiasme 
waarom hij zo blij is bij de Buurvrouw: 
“Werken bij De Buurvrouw is uitdagend. 
Je werkt niet met professionals, maar 
wilt wél een professionele dienst aan je 
klanten en gasten leveren. Dat maakt dat 
je anders om moet gaan met je collega’s, 
vrijwilligers en stagiaires. Het is de kunst 
om een veilige omgeving te creëren 
waarbinnen ze fouten durven te maken. 
Want fouten zijn geen fouten, maar 
leermomenten. 

En als je ziet dat iemand kennis heeft 
opgedaan en zich ontwikkeld heeft, dan 
weet je dat jouw werk er écht toe doet. 

De succesmomenten zijn wanneer 
mensen uit hun schulp kruipen, op eigen 
initiatief op iemand afstappen, eindelijk 
durven toe te geven wat ze dwars zat, 
durven op te komen voor hun eigen 
standpunt of wanneer ze iets doen dat 

ze weken geleden nog niet voor mogelijk 
hielden.  En het is ook mooi wanneer je ze 
ziet vertrekken, met een diploma op zak 
en een rugzak vol ervaringen.”

“Je hebt de kans om 
met een bijzondere 

groep mensen te 
werken aan de 

ontwikkeling van 
een bijzondere 

ontmoetingsplek 
in Rotterdam; dat 

gebeurt niet iedere 
dag.” 



Tanja 
Fernandes is 40 jaar. 
Sinds maart 2018 is 
ze betrokken bij De 
Buurvrouw. Sinds 
kort heeft ze hier 
een betaalde baan 
gekregen als Assistent 
locatiemanager. 

Ze vertelt: “Toen ik door omstandigheden 
mijn baan kwijtraakte bij een 
kinderopvang ben ik gaan solliciteren. 
Maar door de crisis destijds was er weinig 
aanbod. Je zag je ook steeds dat ouders 
de kinderen bij hun opa’s en oma’s 
gingen brengen, in plaats van naar het 
kinderdagverblijf. Er werd bezuinigd. Zo 
ben ik in de WW terechtgekomen. Een 

aantal jaren heb ik thuisgezeten, waarbij 
ik me heel erg leeg heb gevoeld. Op 
aanraden van een professional ben ik 
vrijwilligerswerk gaan doen. Zo ben ik in 
contact gekomen met Talentfabriek010. 
Via Talentfabriek010 heb ik twee jaar 
Nederlandse taalles aan Marokkaanse 
vrouwen gegeven. 

Toen deze taallessen stopten, kreeg ik 
de kans om bij De Buurvrouw te werken. 
Na een kennismakingsgesprek met de 

locatieleider, Gilad, kon ik meteen aan 
de slag. Horeca is nooit echt ‘mijn ding’ 
geweest, maar bij De Buurvrouw was 
het anders. De Buurvrouw is echt een 
bijzondere locatie, dat kun je zien aan 
het type evenementen en de onderlinge 
verhoudingen tussen de medewerkers. 

Al gauw begon ik me thuis te voelen 
bij de organisatie. Ik kreeg steeds 
meer verantwoordelijkheden, zoals de 
organisatorische kant van de events. 
Dit ging heel erg goed. Zo goed zelfs, 
dat De Buurvrouw mij een baan heeft 
aangeboden als assistent van de 
locatiemanager. 
Dat gaf een enorm gevoel van 
waardering! 

Wat ik leukst aan mijn baan vind, is 
dat ik initiatief mag nemen en veel 
verantwoordelijkheid krijg.  Mijn taken 
zijn ook heel afwisselend: van het 
controleren van de WC’s, en afspraken 
maken met klanten, tot bijspringen 
achter de bar. Ik voel mij ook nergens te 
goed voor. Geen dag is hetzelfde bij De 
Buurvrouw. 

Daarbij is de sfeer tussen alle vrijwilligers, 
stagiaires en betaalde krachten 
fantastisch. We zijn samen een sterk 
team!”

Wat heeft De Buurvrouw voor jou 
betekent?
“De Buurvrouw 
heeft me 
letterlijk uit de 
‘bijstandssleur’ 
getrokken.  
Daarnaast heeft 
De Buurvrouw mij 
een kans gegeven 
om mij verder te 
ontplooien en door 
te groeien. 
De sfeer bij De 
Buurvrouw is zo 
onwijs fijn, en de 
kansen zo mooi. 
Dat ik dus kon 
doorgroeien en 
blijven, daar ben 
ik onwijs blij mee. 
Elke dag ga ik met 
een glimlach naar 
mijn werk. Dankzij 
De Buurvrouw 
ben ik weer de 
persoon die ik was 
vóór de WW en de 
bijstand. Ik voel me 
weer gelukkig en 
heb doelen die ik 

nastreef. Ik ben daarom erg dankbaar dat 
ik deze kansen heb gekregen.”

Betekent De Buurvrouw volgens jou iets 
voor de buurt? 
“Ja, ik hoor erg vaak dat er een gezellige 
sfeert is; veel mensen komen hier een 
paar dagen werken nadat ze een paar 
dagen thuis hebben gezeten. Ook 
vaders en moeders komen langs als 
ze even behoefte hebben aan een 
andere, prettige omgeving. Door de 
evenementen zien we ook steeds meer 
mensen van buiten de buurt bij De 
Buurvrouw.”

Heb je nog een droom? 
“Mijn droom is om te blijven groeien in 
wat ik doen. Steeds beter worden in mijn 
werk. Verder wil ik beter leren plannen en 
organiseren, zodat ik mijn werk beter kan 
uitvoeren.”

“De sfeer bij De 
Buurvrouw is zo 
onwijs fijn, en de 
kansen zo mooi. 

Dat ik dus kon 
doorgroeien en 

blijven, daar ben 
ik onwijs blij mee. 
Elke dag ga ik met 
een glimlach naar 

mijn werk.”

12 >>> INTERVIEW
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“Ik heb besloten om 
service te verlenen aan 
degene die het ‘t hardst 

nodig hebben in de 
sociale dienst!”

Btissame, volgt de opleiding Social Work aan de 
Hogeschool Rotterdam en loopt stage bij 

De Buurvrouw.

Bij De Buurvrouw is Btissame 
verantwoordelijk voor verschillende 
zaken. Een belangrijke taak is 
het ondersteunen van stagiaires 
en vrijwilligers op sociaal-, 
maatschappelijk- en cultureel gebied. 
Denk hierbij aan het aanleren van 
Nederlandse normen en waarden 
aan mensen die net in Nederland 
zijn gearriveerd, taalondersteuning 
geven, en het overbrengen van 
culturele waardes. Ze helpt de 
vrijwilligers en stagiaires ook met 
praktische zaken, zoals het maken 
van een doktersafspraak of het 
vinden van een woning. Daarnaast 
voert ze alle intakegesprekken 

met de stagiaires en kijkt naar hun 
werkervaring, thuissituatie, opleiding, 
privéomstandigheden en dergelijke 
zaken. Dit doet ze om de vrijwilligers 
en stagiaire de beste kansen te 
bieden die ze verdienen. Btissame 
heeft bewust voor De Buurvrouw 
gekozen: “Ik heb voor De Buurvrouw 
gekozen omdat ik hier met jongeren 
kan werken. Daar ligt mijn passie. Ik 
hoop dat dit soort werk groter wordt 
en er meer belangstelling voor komt.” 

Btissame droomt om een goede 
goeie social werker te worden zodat 
ze een positieve bijdrage aan de 
maatschappij kan leveren.

BTISSAME FATTAH
Stagiaire bij De Buurvrouw



Waarom ben jij de kok geworden? 
“Ik vond koken altijd leuk. Thuis deed ik 
het ook altijd met veel plezier voor mijn 
kinderen en man. Ook in buurthuizen 
heb ik altijd veel geholpen. Hier bij de 

Buurvrouw krijg ik de vrijheid om met 
ideeën en recepten te komen, eigen 
bestellingen te plaatsen en samen met 
mijn collega’s het rond te krijgen. Dit vind 
ik erg fijn werken. Hoewel we het soms 
niet eens zijn, kunnen we goed tegen 
kritiek en helpen we elkaar ook.”

Wat vind je belangrijk? 
“Vanuit mijn geloof heb ik meegekregen: 
als je iets doet voor iemand, doe het dan 
beter dan wanneer je het voor jezelf doet. 
Als je iets voor jezelf verwaarloost maakt 
het niet uit, maar voor een ander moet je 
altijd het maximale geven.”

Wanneer ben je begonnen bij de 

Buurvrouw? 
Zes jaar geleden kwam Mireille koken bij 
ons in het buurthuis in Rotterdam Zuid. 
Daar was ik ook aan het helpen en heb 
ik haar ontmoet. Sindsdien werk ik bij 
Talentfabriek010. Bij De Buurvrouw werk 
ik sinds november 2017. 

Waarom ben je bij de Buurvrouw komen 
werken?
“Ik kan niet goed stil zitten. Ik vind het 
altijd leuk om andere mensen te helpen. 
Mijn man is overleden en mijn kinderen 
wonen niet meer thuis, dus thuis ben 
ik alleen. Op de dagen dat ik niet bij De 
Buurvrouw werk, ben ik in buurthuizen, 
de moskee, of bij clubs om daar mensen 
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“Mijn droom is om 
om kinderen te 

helpen. Kinderen 
die thuis problemen 
hebben, op school, 

in aanraking komen 
met de politie, of het 

moeilijk hebben in 
het algemeen. Ik wil 
ze helpen door ze te 

leren koken.”

Hafida 
is een fantastische en 
bovenal ontzettend 
gedreven vrouw met het 
hart op de goede plek. 

Ondanks de nodige 
tegenslagen in het leven 
is ze vol goede moed. 
Ze is blij dat ze aan het 
werk is als kok bij de 
Buurvrouw en zich kan 
focussen op positieve 
dingen. 

De Buurvrouw vult 
haar eenzaamheid met 
voldoening en geluk. Dit 
straalt ze uit in haar doen 
en laten.
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te helpen. Of in ieder geval met andere 
mensen te zijn en leuke dingen te doen!”

Wat vind je leuk aan jouw werk? 
“Ik vind het erg leuk werk, ik heb plezier 
en kan hard werken wanneer dat zo 
uitkomt. Een van de dingen waar ik de 
meeste energie van krijg, is als ik het 
succes van de Talentfabriek010 zie. Ik 
vind het fijn te weten dat ik een bijdrage 
heb geleverd aan een concept dat goed 
werkt en daarmee groeit. Zij vertrouwt 
ons, geeft alles aan ons. Ik word er blij 
van als ik dan zie dat zij daardoor succes 
heeft.  We moeten niet bang zijn om 
te vragen of feedback te geven, want 
daardoor worden we allemaal beter! 

Het gaat er niet om of je boos bent, 
maar hoe je opbouwend feedback kunt 
geven. Fouten maken is niet erg, maar we 
moeten elkaar wel helpen! Zo leren we 
van elkaar en dat vind ik erg fijn.”

Wat zou je na de Buurvrouw nog meer 
willen doen?
“Mijn droom is om kinderen te helpen. 
Kinderen die thuis of op school 
problemen hebben, in aanraking komen 
met de politie of het moeilijk hebben in 
het algemeen. 
Die kinderen zou ik willen helpen, door 
ze te leren koken en door naar ze te 
luisteren.” 

Waar helpt de Buurvrouw jou het 
meeste mee? 
“Ik heb weer een nieuwe plek ontdekt en 
heb nieuwe mensen leren kennen. Ik vind 
het heel leuk te zien hoe iedereen hier 
groeit en te zien hoe ik zelf beter word 
en elke dag weer wat leer. Op het gebied 
van taal, het gebied van nieuwe recepten 
of hoe om te gaan in een nieuwe situatie! 
Ik ben erg gelukkig hier!”

“Ik vind het heel leuk 
te zien hoe iedereen 

hier groeit...”

Dagelijks verrast ze de gasten met 
heerlijke en creatieve gerechten. 

HAFIDA ATIF IS KOK BIJ 
DE BUURVROUW 
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FILMON KFLAY

Stagiaire bij De Buurvrouw, inmiddels klaar.



Filmon is 23 
jaar, komt oorspronkelijk 
uit Eritrea en woont nu 5 
jaar in Nederland. Sinds 
een jaar is hij werkzaam 
bij de Buurvrouw. 
Onlangs heeft Filmon 
zijn MBO-diploma in 
ontvangst genomen en 
gaat verder studeren.

Waarom ben je naar Nederland 
gekomen? 
“De situatie in Eritrea is erg slecht, kans 
op succes is erg klein en er gebeuren 
veel vervelende dingen. Er is daar geen 
vrijheid, je kan niet doen wat je wilt. 
Vanaf mijn 16de ben ik soldaat geweest 
in Eritrea, hier ben ik ook mishandeld 
door de bazen van het leger. Mensen 
werden beschoten en ik heb hele erge 
dingen gezien. Na een paar maanden 
ben ik gevlucht. Rond middernacht ben 
ik ontsnapt en naar Soedan gevlucht.

In Soedan was het niet persé beter dus 
ben ik samen met ongeveer 130 mensen 
door de woestijn naar Libië gegaan. 
Gedurende deze reis zijn er mensen 
overleden. Vanaf daar heb ik een boot 
naar Italië genomen. Het was één van de 
zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan.  
De woestijn was nog zwaarder dan de 
zee: dagen, weken, maanden lopen door 
het zand met niks anders om je heen. 

Ik wist dat ik naar Nederland wilde, bij dit 
land voelde ik me het prettigst. Toen ben 
ik dus van Italië naar Parijs gegaan, vanaf 
daar kon ik met de trein naar Rotterdam. 
Aangekomen in Rotterdam, wist ik niks. 
Ik heb een paar uur gezocht naar de 
politie/immigratiedienst bij het centraal 
station. Na het gevonden te hebben ben 
ik naar Ter Apel gestuurd. Hier werd ik 
geïnterviewd met tolk over mijn situatie 
en verhaal. Vanuit daar ben ik naar een 
AZC in Luttelgeest gestuurd in Flevoland. 
Hier heb ik 6 maanden gewoond, en wat 
werk gedaan op het platteland. 
Na 6 maanden volgde een tweede 
interview waaruit voortkwam of ik een 

verblijfsvergunning zou krijgen of niet. 
Gelukkig kreeg ik deze en hebben ze me 
een huisje in Rotterdam gegeven.”

Hoe kwam je bij De Buurvrouw terecht?
“Via iemand hoorde ik dat hij een plek 
had gevonden waar je een opleiding kon 
volgen: je kon werken én leren. Ik kreeg 
het nummer van Mireille, die nodigde mij 
uit voor een gesprek. Gelijk na dit gesprek 
mocht ik beginnen bij de Buurvrouw. Dit 
is nu bijna 1 jaar geleden.”

Wat voor een werk doe je bij de 
Buurvrouw?
“Bedienen, achter de bar werken, theater 
klaarzetten en in de gaten houden. Alles 
wat daar gebeurt doe ik ook! Ik probeer 
me zo breed mogelijk in te zetten en te 
communiceren met mensen. Altijd met 
een glimlach.”

Waarom ben je hier gaan werken?
“Ik vind de horeca erg leuk, dus na het 
gesprek wist ik dat ik bij De Buurvrouw 

in de horeca kon werken en mijn MBO1 
diploma kon halen, was de keuze snel 
gemaakt. Ik heb veel nieuwe mensen 
leren kennen! Het belangrijkste vond 
ik het volgen van een opleiding. En de 
combinatie van leren en werken was 
perfect.” 

“Februari 2018 ben ik begonnen. Dus nu 
bijna een jaar. 1 februari ga ik weer weg 
bij De Buurvrouw. Ik heb mijn BBL/MBO1 
opleiding afgerond en ga een BBL/MBO2 
opleiding volgen in de logistiek. 

Zonder mijn eerste opleiding was dit niet 
gelukt. Ik heb veel geleerd over omgang 
met mensen, mijn eigen drijfveren en 
nog meer zin gekregen om te leren.”

Wat vind je leuk aan je werk bij de 
buurvrouw?
“Van alles...de meisjes. Het schoonmaken 
vond ik niet zo leuk. Al mijn collega’s zijn 
erg lief. Als ik bij de Buurvrouw aankom, 
heb ik het weer leuk en ben ik niet meer 
chagrijnig door een mindere dag.”

Wat betekent jou werk bij de Buurvrouw 
voor jou? 
“Ik heb alles geleerd over de horeca. 
En ook over hoe je met mensen 
om moet gaan,  over Nederlandse 
omgangsvormen, structuur en discipline. 
Het heeft me geholpen verder te komen 
en om nieuwe stappen vooruit te zetten.”

Wat kan je nu wel doen, wat je voor je 
werk bij De Buurvrouw niet kon? 
“Koffiezetten heb ik pas geleerd bij De 
Buurvrouw. Dit was in het begin erg lastig. 
Maar nu zou ik ook aan de slag kunnen 
als barista. Ik kan echt professioneel 
koffiezetten. Mijn Nederlands is ook veel 
beter geworden door mijn werk.”

Waar helpt de Buurvrouw je  het meeste 
mee? 
“Door De Buurvrouw kon ik eindelijk 
een opleiding volgen. Ze hebben mij 
geholpen deze succesvol af te ronden. En 
daardoor heb ik zelfvertrouwen gekregen 
dat ik alles aankan en meer dingen uit 
het leven kan halen. Daarom ga ik ook 
beginnen aan een nieuwe opleiding.” 

Wat is je droom? 
“Ik wil graag nog meer diploma’s halen! 
MBO2, 3, en 4 eigenlijk ook nog wel. 
Daarnaast ook om een eigen zaak te 
hebben. Ik wil miljonair worden. En 
kinderen... ook nog!”

“De woestijn was 
nog zwaarder dan 

de zee: dagen, 
weken, maanden 

lopen door het 
zand met niks 

anders om je heen.”

INTERVIEW <<< 17

“Door De 
Buurvrouw kon 
ik eindelijk een 

opleiding te 
volgen. Ze hebben 

mij geholpen 
deze succesvol 

af te ronden. En 
daardoor heb ik 
zelfvertrouwen 
gekregen dat ik 
alles aankan en 

meer dingen uit het 
leven kan halen. 

Daarom ga ik ook 
beginnen aan een 
nieuwe opleiding.”
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Ons theater

Met vriendelijke groet, 

Michel Koreman

Michel: “En ineens sta je in een grote zaal, een 
podium, lampen, kasten vol kabels, overal speakers, 
mengtafels en een groot rood gordijn wat met een 

knopje opengaat.  Vier initiatiefnemers van de 
Buurvrouw met de beste bedoelingen, bakken met 
energie en aan ideeën geen gebrek, zijn eigenaar 
geworden van een theater.  “Theaterdirecteuren” 

zonder ook maar één dag ervaring in de wereld van 
artiesten, impresariaten, kaartverkoop en techniek. 

Gelukkig ook vier partijen met de instelling van 
Pipi Langkous: “ik heb het nog nooit gedaan, 

dus ik denk dat ik het kan.”

“Elf maanden en zesendertig optredens later zijn we 
een stuk wijzer geworden en hebben we ook iets 
heel belangrijks geleerd.  We moeten dit niet zelf 
doen, in ieder geval niet alleen. Om die reden zijn al 
snel begonnen met een Facebook bewonersgroep 
om te toetsen waar de behoefte ligt van de wijk.  Wat 
begon bij advies is uiteindelijk een kerngroep van 
acht bewoners geworden die de programmering 
heeft gemaakt voor 2019. En daarmee hebben we 
niet alleen iets unieks gedaan in de theaterwereld, we 
hebben ook de belofte ingelost dat de Buurvrouw van 
de wijk, voor de wijk en door de wijk is.”

De afgelopen maanden is hard gewerkt met als 

resultaat negenenveertig optredens. Van filmavonden, 
kindervoorstellingen, Stand-Up comedy, livemuziek, 
cabaret, pop-up theater en dansavonden.  Er is samen 
gezocht naar artiesten, zijn afspraken gemaakt en er 
is geboekt. De programmering die je in dit magazine 
ziet staan is dus met recht de programmering van 
het gebied Hillegersberg-Schiebroek. En daarmee 
houdt het nog niet op voor de programmeurs. Het 
magazine waar je nu in kijkt is mogelijk door één van 
hen in jouw brievenbus gestopt, ze zullen straks je 
kaartjes scheuren, de artiesten ontvangen en denken 
alweer na over volgend seizoen. Dus mocht je een leuk 
optreden hebben gezien, iets missen of gewoon een 
tip hebben laat het ze dan vooral weten.
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PROGRAMMACOMMISSIE 
VAN DE BUURVROUW



Cultuur was nog nooit 
zo dichtbij.

KOOP EEN KAARTJE VOOR 
EEN VAN ONZE 

VOORSTELLINGEN VIA:

www.buurvrouwrotterdam.nl

20 >>> THEATER

theater
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BUURVROUW EN BUURVROUW
zo 17 november 2019 / 15:00 uur
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theaterprogrammering

Ooit begonnen in Rotown in 2008, en nu te zien bij De 
Buurvrouw. Een middag in The Stand-Up Club bestaat uit 
een line-up van drie comedians en een MC (Tim Hartog). 
De host presenteert de beste comedians uit binnen,- en 
soms buitenland op diverse plekken (clubs, theater en 
festivals) in Nederland. 

Met niets meer dan een microfoon brengen zij hun beste 
grappen en verhalen op het podium. Dan weer hard en 
meedogenloos, dan weer licht en ontroerend. Wordt 
er gelachen? Zeker! Moet je soms nadenken? Ook dat! 
Stand-up comedy in optima forma.

Voorverkoop
€15.00

zo 24 februari 2019 / 15:00 uur
STAND UP
Een middag vol humor

Richard van der Keur neemt het publiek mee in een muzikale tocht van 
verhalende luisterliedjes. Zelfgeschreven liedjes over het leven in de volle 
breedte, zoals Alleen voor haar, Zo blauw als de hemel en In vrijheid. 

Afgewisseld met ‘eigenwijze’ covers van inspiratiebronnen als Stef Bos en 
ABBA. Begeleid op piano door Hjalmar Rosing.

Richard is zanger- en liedjesschrijver en maakt al jaren kleinschalig theater. 
Met onder andere zijn formatie Emellan maakte hij drie cd-albums en een 
tour door Engeland. Hjalmar Rosing is musicus en arrangeur.

“Richard zingt met heel zijn ziel en zaligheid, maar ook met zijn lijf en 
sterke mimiek”, schreef de Dordtse dichter Wim Jilleba. “Dat allemaal met 
een prachtige stem. Een concert met niet te missen culturele warmte.” De 
Rotterdamse PopUnie over zijn composities: “De nummers zijn sterk en 
goed doordacht en geven blijk van puur vakmanschap.”

Zang, tekst en muziek: Richard van der Keur

Piano, zang en arrangementen: Hjalmar Rosing

Voorverkoop
€6.00

zo 10 maart 2019 / 15:00 uur
RICHARD VAN DER KEUR - SINGER SONGWRITER
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KOOP KAARTJES VIA: www.buurvrouwrotterdam.nl

Arie Vuyk, toekomstig winnaar van de Nobelprijs voor het cabaret, maakte een spirituele feel good voorstelling.

Want je kwam gratis ter wereld maar bent hier niet voor niets.

Voor wat dan wel? Arie Vuyk legt het aan u uit. Toen hij even 
niets te doen had keek hij voorbij leven en dood en kwam 
terug met een koffer vol conferences, typetjes, liedjes en 
onzin. Bijvoorbeeld: Als je zuinigheid niet koopt, dan kost dat 
geld. Of: Iemand die laat zien hoe het niet moet heeft ook een 
voorbeeldfunctie.

Neem een snelle trendwatcher, de betrouwbare Enkhuizer 
Almanak, een hippe opiniemaker, voeg daarbij een scheut 
hooggevoeligheid en je krijgt Arie Vuyk, die voor u de balans 
opmaakt, de voorraad telt en kijkt hoeveel er nog over is. Arie 
ontspant, ontroert, inspireert, verwondert en verbaast. En hij 
heeft een hekel aan verkooppraatjes.

Wie niet diep kan vallen heeft het hoogste bereikt. In ALTIJD PRIJS 
gaat het cabaret dieper dan ooit. Sterker nog, het is de spirituele 
coming out van iemand met de lach aan zijn kont! Gaat u mee?

Voorverkoop
€5.00

zo 03 november 2019 / 15:00 uur
ARIE VUYK SPEELT ALTIJD PRIJS

Terwijl jij aan je natje en je droogje zit wordt je verrast met vrolijk pop-up theater
De voorstelling is inclusief twee drankjes en tal van lekkere kleine hapjes

Praatjes over de heg van twee Rotterdamse buurvrouwen. 

In korte sketches aangevuld met eigen liedjes van Jong Belegen zijn wij getuige van de alledaagse belevenissen en vrolijke huis-
tuin-en-keuken-filosofieën over de heg van twee Rotterdamse buurvrouwen. Wat groeit daar in de tuin van buurvrouw Veronica 
Martinez… en wat ligt daar nu toch in de heg bij buurvrouw mevrouw Wentinck…? 

Problemen worden op een simpele maar doeltreffende manier opgelost! Tussen de sketches door is er steeds een korte pauze 
waarin de toeschouwers kunnen deelnemen aan een andere activiteit zoals b.v. een brunch, buffet-diner, high tea, workshop of 
korte conferentie. Een speciaal thema kan naar wens in de voorstelling worden verwerkt, zoals een jubileum, afscheid of verjaardag, 
de gezondheidszorg, het onderwijs of de activiteiten van een vereniging.

zo 17 november 2019 / 15:00 uur
BUURVROUW EN BUURVROUW

Voorverkoop
€15.00
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za 23 maart 2019 / 20:00 uur
30-UP: STILL THE YOUNG ONES

Voorverkoop
€7.50

Na het succes van het eerste 30UP feest in september 2018, is het de hoogste 
tijd voor een herhaling! Kom op 23 maart naar de Buurvrouw voor een avondje 
dansen op de leukste muziek uit de 80s, 90s en 00s!
Bereid je voor op een feest van herkenning met je voetjes van de vloer. 
Headbangen, gabberen, discodansen, meezingen met Marco Borsato of de 
Spice Girls, alles kan en mag! Neem vooral je buurvrouw of buurman mee, 
dan maken we er een gezellig feestje van!

dansprogrammering
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za 12 oktober 2019 / 20:30 uur
30-UP: BITTER SWEET SYMPHONY

Voorverkoop
€7.50

We kunnen al bijna spreken van een traditie, hard op weg naar ons eerste 
lustrum.... 30UP dansfeest bij de Buurvrouw! Kom op 12 oktober naar de 
Buurvrouw voor een avondje dansen op de leukste muziek uit de 80s, 90s en 
00s!
Bereid je voor op een feest van herkenning met je voetjes van de vloer. 
Headbangen, gabberen, discodansen, meezingen met Marco Borsato of de 
Spice Girls, alles kan en mag! Neem vooral je buurvrouw of buurman mee, 
dan maken we er een gezellig feestje van!

KOOP KAARTJES VIA: www.buurvrouwrotterdam.nl



Je eigen bioscoop gewoon bij jou in de buurt. Neem plaats op een 
heerlijke zitzak, kruip tegen je liefje aan op de bank of ga zitten 
aan een van de tafels met je drankje en snack. Het kan gewoon bij 
De Buurvrouw tijdens de thematische filmavonden op dinsdagavond. 
We hebben in 2019 de maand van de liefde, maand van het eten, 
Braziliaanse films en de maand van de documentaire.

KOOP EEN KAARTJE VOOR 
EEN VAN ONZE 

FILMVOORSTELLINGEN VIA:

www.buurvrouwrotterdam.nl

26 >>> FILM

film
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LOVELESS
di 26 februari 2019 / 20:30 uur
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filmprogrammering

Iedereen verdient de ware liefde. Maar voor de 17-jarige Simon is het net iets ingewikkelder: hij moet zijn vrienden en familie 
nog vertellen dat hij homoseksueel is én hij weet niet wie de anonieme klasgenoot is op wie hij online verliefd is geworden. Het 
oplossen van beide kwesties blijkt hilarisch, angstaanjagend en zet zijn leven totaal op z’n kop. Love, Simon is een grappig en 
oprecht verhaal over opgroeien, jezelf vinden en verliefd worden.

Voorverkoop
€ 5.00

di 05 februari 2019 / 20:30 uur
LOVE SIMON
Maand van de liefde

Tijdens de Eerste Wereldoorlog krijgen vijf mannen de opdracht zich naar de eerste vuurlinie te begeven. Een krijgsraad heeft 
beslist hen te straffen en in deze verlaten streek achter te laten, zodat ze in de strijd gedood zullen worden. Alleen een jonge 
kreupele vrouw die verloofd was met een van de verdwenen mannen, krijgt informatie die haar doet vermoeden dat hij het 
overleefd heeft. Zij besluit zich dan in te zetten voor een lange, ingewikkelde en vaak frustrerende zoektocht om de waarheid te 
ontdekken. De indrukwekkende film is vol van tegenstellingen. Aan de ene kant de gruwelijkheden van de oorlog, aan de andere 
kant de dappere en bewonderenswaardige zoektocht van een vrouw naar haar geliefde.

Voorverkoop
€5.00

di 12 februari 2019 / 20:30 uur
UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES 
Maand van de liefde

Brokeback Mountain is de geschiedenis van een liefde 
tussen de twee jonge cowboys Jack en Ennis. Tijdens hun 
vakantiebaantje als schaapherder in het natuurgebied 
Brokeback Mountains (Wyoming) worden ze in 1963 hopeloos 
verliefd op elkaar. Toch durven ze niet voor elkaar te kiezen, 
want hun sociale omgeving zou het niet accepteren. Ze keren 
na hun zomerwerk dan ook terug naar hun ‘normale’ leven. 
Beide mannen trouwen en worden vader, precies zoals van 
hen wordt verwacht. Ondertussen blijft het vurige verlangen 
naar elkaar bestaan. De twee zoeken elkaar zomer na zomer 
op, maar hun werkelijke verlangens blijven onvervuld. 
Prachtige film over de tragiek van een verboden liefde.

Voorverkoop
€5.00

di 19 februari 2019 / 20:30 uur
BROKEBACK MOUNTAIN
Maand van de liefde
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Loveless is niet een typische liefdesfilm waarin twee mensen om elkaar heen draaien om aan het einde van de film nog lang en 
gelukkig te leven. Integendeel, de film draait om een echtscheiding. Die van Boris en Zhenya. Ze maken voortdurend ruzie en 
tussen de ruzies door krijgen ze ook nog eens voortdurend bezoekers over de vloer die interesse hebben om hun appartement 
te kopen. Temidden van al dit tumult verdwijnt hun zoon Alyosha en moeten Boris en Zhenya hun krachten bundelen om hem te 
vinden.

Voorverkoop
€5.00

di 26 februari 2019 / 20:30 uur
LOVELESS
Maand van de liefde

KOOP KAARTJES VIA: www.buurvrouwrotterdam.nl

Een film waarin je een groot deel van de tijd Indiaas eten bereid ziet 
worden. Wie kan dat nou weerstaan? The Lunchbox neemt je mee 
in het ingewikkelde en beroemde bezorgsysteem van lunchboxes 
in Mumbai. Dit systeem, waar je je als buitenstaander over verbaast, 
lijkt feilloos te werken, maar er vinden ook weleens verkeerde 
leveringen plaats. Eėn van deze verkeerde leveringen verbindt een 
jonge huisvrouw met een oude man die zich in de herfst van zijn 
leven bevindt. Ze bouwen samen een fantasiewereld op door briefjes 
naar elkaar te schrijven via de lunchbox. Geleidelijk aan dreigt deze 
fantasie hun werkelijkheid te gaan overheersen.

di 02 april 2019 / 20:30 uur
THE LUNCHBOX
Maand van het eten

Voorverkoop
€5.00

An is een Japanse film uit 2015, geschreven en geregisseerd door Naomi Kawaseen en gebaseerd op het gelijknamige boek van 
Durian Sukegawa.
Sentaro is een ex-crimineel maar nu eigenaar van een bakkerij. Hij serveert “dorayaki’s”, koekjes gevuld met zoete rodebonenpasta. 
Een oudere dame, Tokue, biedt aan om hem te helpen. Ze blijkt fantastische rodebonenpasta’s te kunnen maken! Mede dankzij 
haar oude, geheime recept. De bakkerij van Sentaro wordt een succes. Langzaam maar zeker groeien Sentaro en Tokue verder naar 
elkaar toe en komen oude geheimen aan de oppervlakte.
Misschien vind je voor de film rodebonenpasta niet zo lekker klinken, na het zien van An, moet je de neiging onderdrukken om niet 
direct naar Japan af te reizen en je vol te gaan eten..

di 09 april 2019 / 20:30 uur
AN
Maand van het eten

Voorverkoop
€5.00
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Wie kent hem niet, Remy, de rat uit de animatiefilm Ratatouille? Als je hem nog niet kent, sluit je hem na het zien van deze film 
zeker in je hart. Remy droomt ervan om een beroemde Franse kok te worden. Zijn familie is hierop tegen en zoals je weet zijn ze 
in keukens echter niet zo dol op ratten. Onze kleine vriend heeft dus behoorlijk wat obstakels te overwinnen. Komt het goed met 
de droom van Remy? Ga het zien in deze heerlijke film voor jong en oud, die je doet watertanden!

Voorverkoop
€ 5.00

di 16 april 2019 / 20:30 uur
RATATOUILLE
Maand van het eten

Jon Favreau speelt chef-kok Carl Casper, die zijn ziel en zaligheid legt in zijn werk. Hij kan zich echter niet schikken naar de 
wensen van zijn werkgever en wordt ontslagen en moet een nieuwe baan vinden. Hij gaat naar Miami waar zijn ex-vrouw hem op 
het idee brengt een food truck te kopen. Carl hoopt hiermee zijn passie voor koken en zijn levenslust terug te vinden. Samen met 
zijn beste vriend en zijn zoon knapt hij een oude wagen op waarmee ze door het zuiden van de VS gaan reizen. Wordt de food 
truck een doorslaand succes? Ga het zien in deze feel good movie!

Voorverkoop
€5.00

di 23 april 2019 / 20:30 uur
CHEF 
Maand van het eten

Arme sloeber Raimundo bestelt wat te eten 
in een eettentje in de sloppenwijk van een 
grote Braziliaanse stad, maar hij heeft niet 
voldoende geld. De rekening betaalt hij met 
afwassen. Dan blijkt dat hij heerlijk kan koken. 
Als Raimundo arriveert in de gevangenis is zijn 
status onmeetbaar laag. Tot blijkt dat hij kan 
koken als de beste. Sterke, speelse film over 
een mysterieuze kok, goddelijk eten, macht en 
hiërarchie, pure passie en erotiek.

Voorverkoop
€5.00

di 03 september2019 / 20:30 uur
ESTOMAGO
Maand van de Braziliaanse film
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In de Braziliaanse stad Petrópolis runt de ongeveer veertigjarige Irene een huishouden van Jan Steen, met vier drukke kinderen, 
een inwonende zus (ook met kind) en een lieve lapzwans van een man. Hun woning valt letterlijk uit elkaar en er is chronisch 
geldgebrek, maar liefde komt niemand tekort. Regisseur Pizzi schreef het scenario van deze warmbloedige karakterstudie samen 
met hoofdrolspeelster Teles – tevens zijn echtgenote. Heel knap hoe ze met allerlei treffende details een compleet leven weten te 
suggereren.

Voorverkoop
€5.00

di 10 september 2019 / 20:30 uur
BENZINHO
Maand van de Braziliaanse film

Meeslepende film over twee jongens (Rocket en 
Zé) die opgroeien in één van de meest beruchte 
buurten ter wereld: de “Cidade de Deus” in Rio 
de Janeiro. In hun pogingen de armoede te 
ontvluchten nemen ze beiden een ander pad: 
de één wordt fotograaf, de ander drugsdealer. 
De teloorgang van de wijk wordt getoond in drie 
tijdsvakken, de jaren zestig, zeventig en tachtig, 
waarin de kleuren en de muziek steeds illustreren 
dat alles veranderd is. Het verhaal is dieptriest, het 
geweld keihard en genadeloos, een uitweg is er 
niet. Maar dankzij de humor en knappe montage, 
zit je gegarandeerd de hele film op het puntje van 
je stoel.

Voorverkoop
€5.00

di 17 september 2019 / 20:30 uur
CIDADE DE DEUS
Maand van de Braziliaanse film

De laatste 40 jaar heeft de Braziliaanse sociaal fotograaf Sebastião Salgado reizen gemaakt op alle continenten. Hij is getuige 
geweest van een aantal van de belangrijkste gebeurtenissen van onze recente geschiedenis. Zoals internationale conflicten, 
honger en exodus. Dit is een portret van de Braziliaanse fotograaf, die acht jaar lang ongeciviliseerde werelden vastlegde voor 
zijn project ‘Genesis’.

Voorverkoop
€5.00

di 24 september 2019 / 20:30 uur
THE SALT OF THE EARTH
Maand van de Braziliaanse film
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Blackfish is het aangrijpende verhaal over 
onder andere orka Tilikum die in 1983 op 
jonge leeftijd gescheiden wordt van zijn 
ouders en vervolgens de rest van zijn leven in 
gevangenschap doorbrengt. Eerst in Sealand, 
en daarna in Seaworld. Eind 2016 is Tilikum 
overleden, na 33 jaar gevangenschap.

Deze documentaire uit 2013 heeft ervoor 
gezorgd dat mensen wereldwijd kritischer 
tegenover pretparken zoals Seaworld of het 
Dolfinarium staan. Het plaatje dat jarenlang 
geschetst werd van gelukkige dieren en dus 
een gezellig familie-uitje, komt door deze 
indrukwekkende documentaire in een ander 
daglicht te staan.

Voorverkoop
€ 5.00

di 05 november 2019 / 20:30 uur
BLACKFISH
Maand van de documentaires

Spaanse en Afrikaanse invloeden, gecombineerd met een flinke dosis Cubaanse passie… wie de klanken van de Buena Vista Social 
Club hoort, zal ook vandaag de dag niet lang stil kunnen zitten.
In 1997 lieten de muzikanten van de Buena Vista 
Social Club de wereld kennis maken met de 
levendige Cubaanse cultuur en de Son-muziek 
door middel van hun gelijknamige album. De 
Buena Vista Social Club, waarvan de bandleden 
destijds allemaal ruim op leeftijd waren, scoorde 
wereldwijde hits en tourde de hele wereld over.

In de documentaire Buena Vista Social Club: 
Adios uit 2017, kijken de bandleden terug op de 
bijzondere jaren en vertellen ze hun persoonlijke 
verhalen waar nog altijd de passie vanaf spat. 
Gecombineerd met de beelden van toen zorgt dit 
voor een bijzondere, muzikale ervaring!

Voorverkoop
€5.00

di 12 november 2019 / 20:30 uur
BUENA VISTA SOCIAL CLUB: ADIOS 
Maand van de documentaires

DOCUMENTAIRE

DOCUMENTAIRE
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Inside Job is een documentairefilm uit 2010 geregisseerd door Charles H. Ferguson over de financiële crisis die ontstaat aan het 
einde van het eerste decennium van de 21e eeuw. De film gaat volgens Ferguson over “de systematische corruptie van de Verenigde 
Staten door de sector financiële dienstverlening en de gevolgen van die systematische corruptie”.
De docu laat zien hoe veranderingen in politiek beleid en bankpraktijken bijgedragen hebben aan het ontstaan van de financiële 
crisis en is nog opvallend actueel! Inside Job werd door de filmrecensenten geprezen om het degelijke onderzoek en de goede 
uitwerking van deze complexe materie. De film won in 2010 de Oscar voor beste documentaire.

Voorverkoop
€ 5.00

di 19 november 2019 / 20:30 uur
INSIDE JOB
Maand van de documentaires

Before the Flood uit 2016 werpt een blik op hoe de klimaatveranderingen invloed hebben op onze omgeving. En dan vooral wat de 
samenleving kan doen om het uitsterven van bedreigde soorten en inheemse gemeenschappen een halt toe te roepen en om de 
ecosystemen te beschermen. De documentaire volgt Leonardo DiCaprio, de vredesambassadeur voor de Verenigde Naties. Hij reist 
de wereld rond als getuige van de klimaatveranderingen die men niet meer kan ontkennen en roept op om actie te ondernemen.

Voorverkoop
€5.00

di 12 november 2019 / 20:30 uur
BEFORE THE FLOOD 
Maand van de documentaires

DOCUMENTAIRE

DOCUMENTAIRE
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“Als popkoor gebruiken 
wij bekende nummers 

en geven hier onze eigen 
draai aan!”  

Jan: “ We zijn met 30 mensen, waarvan het grootste 
deel vrouwen. In totaal hebben we nu 8 mannen en 22 

vrouwen. 

We zingen van alles, van oude klassiekers tot nieuwe 
hits. Denk bijvoorbeeld aan: “I say a little prayer” van 
Aretha Franklin, of “Superstition” van Stevie Wonder, 

maar bijvoorbeeld ook “Uptown Funk” van Bruno 
Mars en “Umbrella” van Rihanna. Dit houd ik lekker 

gevarieerd en zo is er voor ieder wat wils! Ook voor het 
publiek!

Vorig jaar hebben wij mee gedaan 
aan het Nederlands Koren Festival 
in Middelburg, beter bekend als het 
Vólkoren festival. Hier kwamen in 
totaal 180 koren op af. Erg leuk om 
mee te maken, we doen het niet voor 
de winst, maar voor het plezier. In 
november houden we ook altijd een 
“Lounge Middag”. Hiervoor nodigen 
we de buurt, kennissen, familie en 
iedereen die het leuk vindt, uit om 
te komen kijken naar ons optreden. 
Vorig jaar hebben we dit bij De 
Buurvrouw gedaan en dat doen we 
dit jaar waarschijnlijk weer! 
In de zomer doen we altijd een aantal 
open avonden. Daarnaast staat onze 
deur standaard open voor iedereen 
die interesse heeft. Je kant drie 
keer gratis meedoen, alvorens je 

een kleine test ondergaat met onze 
dirigente of je stem goed is. Daarna 
kan je deelnemen aan het popkoor. 
Dit kost wel een kleine contributie per 
jaar, voor de huur van een locatie, het 
betalen van professionals, inhuren 
van bussen, entreekosten voor 
festivals, koffie/thee, etc. 
Iedere maandagavond oefenen wij 
bij De Buurvrouw. Tanja of Gilad zijn 
vaak aanwezig dus tussendoor doen 
we ook altijd een gezellig drankje. 
Daarnaast biedt het theater de ideale 
gelegenheid voor ons om eens op een 
podium te kunnen oefenen wanneer 
wij ons voorbereiden op een festival. 
In de zomer gaan wij ook met enige 
regelmaat BBQ’en bij Natuurtalent 
en hebben we eens een optreden 
gedaan.”

JAN AERTS
Penningmeester en coördinator van popkoor Paper Moon
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Je kunt je raam open zetten en hopen dat je iets opvangt 
van de geweldige live muziek die we programmeren bij De 
Buurvrouw. Leuker is natuurlijk als je gewoon langskomt en 
een leuke avond beleefd in jouw eigen buurttheater. 

KOOP EEN KAARTJE VOOR 
EEN VAN ONZE 

MUZIEKVOORSTELLINGEN VIA:

www.buurvrouwrotterdam.nl

36 >>> MUZIEK

muziek



MUJERES LATINAS
za 11 mei 2019 / 20:30 uur
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A live tribute to James Taylor

Laat u meevoeren door de prachtige songs van singer-songerwriter James Taylor.
Naast de hits “Fire and Rain” en “You’ve got a friend” valt er nog zo veel meer moois te ontdekken in de teksten en de muziek van 
deze meervoudig Grammy-Award-winnaar.

Initiatiefneemster Wijke Visker brengt samen met andere bevlogen muzikanten uit het hele land een ode aan de inmiddels 70-jarige 
zanger en songwriter.

Van kleine intieme gitaar-ballads tot songs uitgevoerd met band en backing-vocals.
Kom genieten van een avond vol verrassende bewerkingen, onbekende pareltjes en mooie verhalen!

Line up:
Wijke Visker, Marijke Reddish Nuchelmans, Ruud Bakker (Bakersongs), Nanko Meiborg (NA:RU) Marlou Vriens, Wilco Stronks, Thomas 
Florusse en Natalia Magdalena. 

Band:
Gerben Lodder (keys), Paul Davids (gitaar), arina Hulspas (bas), Paul Scheepmaker (drums&percussie)

Backing Vocals:
Nanko Meiborg, Sven Keet, Mirte Weller, Wijke Visker en oline Gofers

Voorverkoop
€12.50

za 09 februari 2019 / 20:30 uur
JAMES TAYLOR TRIBUTE
“Line ‘em up”

T-Time is een vijfkoppige band die al in vele formaties en op evenzoveel 
gelegenheden met elkaar hebben gespeeld.
Deze middag brengen ze een combinatie van jazzstandards en eigentijdse song 
die ze aan dit thema hebben aangepast.
De middag is niet alleen voor de luisterend oor maar ook de voetjes kunnen van 
de vloer.

Voorverkoop
€5.00

zo10 februari 2019 / 15:00 uur
T TIME
Jazz in de Foyer
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Radiosophi staat garant voor een sfeervolle avond 
met verrassend entertainment.

Deze coverband kenmerkt zich door een moderne 
mix van pop, rock en jazz die u zeker niet stil laat 
staan. Denk aan een gewaagde combinatie van Stevie 
Wonder, Daft Punk en Muse! Tijdens een optreden 
krijgt u zowel de herkenbare nummers te horen als de 
nummers die iets meer ... ‘sophisticated’ zijn.

Onze band staat voor veel enthousiasme, muzikaal 
hoog niveau en een bak aan ervaring. Radiosophi is 
allround inzetbaar, verfrissend, vernieuwend en een 
feest voor elke gelegenheid.

za 09 maart 2019 / 20:30 uur
RADIOSOPHI
Michael Straver

Voorverkoop
€5.00

Vocalisten Hanna, Theresia, Culmore en pianist Jan hebben alle vier al op vele podia gestaan, elk met hun eigen formaties 
of soms tezamen. Na wat optredens als kwartet startte de echte samenwerking in 2018 bij een editie van de ‘Passie Van Pasen’ in 
‘s Gravendeel. Met ongeveer 1200 enthousiaste bezoekers smaakte dit naar meer en is Fource ontstaan. De vocalisten van Fource 
creëren een loepzuivere close-harmony waarbij de 3 stemmen een prachtig geheel vormen. De ware inspiratiebron is uiteindelijk 
de gospel, maar Fource bleek meer in zich te hebben. 

Op dit moment bevat de uitgebreide setlist ook vele popnummers, 
natuurlijk overgoten met een smaakvol meerstemmig sausje en 
voorzien van verrassende arrangementen. Fource is met recht een 
muzikale kameleon en treedt op bij diverse gelegenheden (o.a. 
huwelijken, recepties, begrafenissen, enz.) en sfeervolle concerten. 
Speciaal voor een nieuwe serie concerten is Fource uitgebreidt met 
Jeffrey Mayer op slagwerk en Marcel Perik op contrabas: FourceXL 
dus! 

Het publiek mag deze middag een rijke verzameling van (pop)songs 
en sfeervolle close-harmony verwachten.

Voorverkoop
€7.50

zo 24 maart 2019 / 15:00 uur
FOURCEXL
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Mihael Hrustelj is een componist, een 
performer, en bovenal een gitarist. 
Oorspronkelijk komt hij uit Slovenië, maar 
hij heeft zijn tweede thuis gevonden hier in 
Rotterdam.

Mihael heeft het unieke vermogen om het 
geluid van een klassieke gitaar te combineren 
met guitar drumming, een zelfgemaakte 
foot drum, en de warme klanken van zijn 
stem. Deze bijzondere combinatie maakt 
hem herkenbaar en geliefd onder een breed 
publiek zowel binnen als buiten Nederland. 

Het is moeilijk om op deze muziek een 
genre te plakken, maar in ieder geval zijn 
er duidelijk invloeden uit de jazz, klassiek, 
wereldmuziek, pop, folk en Balkan te vinden.

Afgelopen november is zijn eerste solo 
album uitgekomen, en nu tourt hij ter 
promotie van ‘Fallen Leaves’ door Slovenië 
en Nederland.

zo 07 april 2019 / 15:00 uur
MIHAEL HRUSTELJ
Wereldmuziek

Voorverkoop
€5.00

Explosieve sax solo’s, swingende hammond sounds, groovende baslijnen en funky drums.
Vermuyen Jazz Fusion staat bekend om de catchy stukken die ze spelen, soepele speelstijl en aanstekelijk enthousiasme.

Eigen stukken afgewisseld met stukken van grootheden als The Brecker Brothers, Herbie Hancock en Pat Metheny komen aan bod. 
Kortom, een muzikale reis voor de luisteraar.

Bezetting:

Johan Vermuyen / saxen
Matthijs Geerts / toetsen
Nick Kerkhoff / bas
Jurriaan Vermuyen / drums

Voorverkoop
€5.00

za 13 april 2019 / 20:30 uur
VERMUYEN EN FRIENDS
Jazz fusion



Mujeres Latinas is een zeskoppige damesband bestaande uit sterke, krachtige vrouwen. Ze spelen vrolijke, tropische Latijns-
Amerikaanse muziek gevuld met zonneschijn en goede vibes. De leden komen uit alle windhoeken van de wereld van Zuid-
Korea tot Spanje. Mujeres Latinas bestaat uit: Lami Lam (piano), Isabel Bermejo (zang), Marta Gonzales (cello-bas), Lauriane Ghils 
(percussie), Ebba Asman (trombone) en Fanny Zahár (fluit).

Voorverkoop
€7.50

za 11 mei 2019 / 20:30 uur
MUJERES LATINAS
Latijns-Amerikaanse muziek
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ODELIEN
Zang
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La Lucciola is een ensemble dat zich bezighoudt met muziek uit de renaissance en de barok. De elf enthousiaste leden van het 
ensemble spelen blokfluit en viola da gamba. Het ensemble beschikt over blokfluiten in allerlei maten, van heel klein (25 cm) tot 
heel groot (2 meter) en bereikt daarmee een omvang van heel hoog tot heel laag. De basgamba’s zorgen voor extra diepte in de 
klank. Door enkele leden van het ensemble wordt er ook gezongen. La Lucciola voert elk jaar een nieuw programma uit, in 2018 
was dat Spaanse en Italiaanse muziek van omstreeks 1550.

Deze keer draait het programma helemaal om de Engelse barokcomponist Henry Purcell (1659-1695) en dan vooral om zijn 
semiopera Dioclesian, waarin het leven van de Romeinse keizer Diocletianus, die ongeveer 300 jaar na Christus leefde, op luchtige 
wijze op muziek is gezet. Er komen veel vrolijke dansen in voor en eigenlijk is het hele stuk een loflied op de overwinning van de 
liefde. La Lucciola speelt een selectie uit deze vrolijke semiopera, die in 1690 in Londen in premiere ging.

La Lucciola is een ensemble van de SKVR en staat onder leiding van Willeke de Boer. Voor deze gelegenheid wordt het ensemble 
begeleid door klavecinist Henk Bruisten.

Voorverkoop
€4.00

zo 19 mei 2019 / 15:00 uur
LA LUCCIOLA
Oude Muziek



Bij Gouwe Ouwe gaat u op reis door de sixties in de sfeer van de kroeg van weleer. Onze huisband speelt de hits van Cliff Richard, 
Elvis en Wim Sonneveld.
Zing, dans en sjans op dit muzikale feest van herkenning! De entree is slechts een piek. Bent u ook van de partij?

Voorverkoop
€1.00

wo 10 april en zo 26 juni / 20:30
GOUWE OUWE

muziekprogrammering

Kalinka viert dit jaar haar 50-jarige bestaan en komt daarvoor ook naar De Buurvrouw. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis heeft 
Kalinka het repertoire uitgebreid met nieuwe liedjes uit Oekraïne en Rusland en oude liedjes opgefrist met nieuwe arrangementen 
en dansen. In de afgelopen jaren heeft Kalinka vele malen opgetreden in De Buurvrouw, dat toen natuurlijk nog de Castagnet 
heette, altijd met veel plezier. Dus als u zin heeft om de kennismaking met de vrolijke en melancholieke muziek uit Oekraïne 
en Rusland, te hernieuwen, bent u van harte welkom op vrijdag 13 september 2019. Zo’n 40 enthousiaste zangers, dansers en 
muzikanten zullen u dan een heerlijke avond bezorgen.
En als u nooit eerder kennis heeft gemaakt met Kalinka, dan even wat meer over dit Rotterdamse ensemble. Kalinka is 50 jaar 
geleden opgericht door een aantal Russische en Oekraïense vrouwen die na de tweede wereldoorlog niet meer in hun moederland 
maar wel in Nederland welkom waren. Met hun Nederlandse echtgenoten, hun kinderen en andere liefhebbers van de Slavische 
cultuur zongen zij en dansten zij hun liedjes, en dat zijn ze blijven doen. Van de medewerkers van het eerste uur staat natuurlijk 
niemand meer op het podium, maar wel een paar van hun kinderen.

Voorverkoop
€7.50

vr 13 september 2019 / 20:30 uur
KALINKA
Russisch en Oekraiens Zang- en dansensemble
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De afgelopen 2 seizoenen veroverde 
Margriet Nederland met A Tribute to 
Eva Cassidy. Meer dan 80 keer speelde 
ze met dit project in uitverkochte 
zalen. Het startschot hiervoor was een 
optreden in Vrije Geluiden, gevolgd 
door het North Sea Jazz Festival en 
een afgeladen Concertgebouw. De 
Telegraaf concludeerde: ‘Sjoerdsma 
is van wereldniveau, haar Eva Cassidy 
Tribute doet denken aan de te jong 
overleden Amerikaanse zelf.’**** De 
Stentor schreef: ‘Sjoerdsma is extravert, 
charmant en een beetje ondeugend.’****

Nu keert ze terug naar haar eerste 
liefde: eigen liedjes maken. De liedjes 
kwamen tot leven in Odelien, een huisje 
in Noorwegen, ver weg van de waan van 
alledag: de stress, drukte en chaos van 
het moderne leven. Ze zat er 3 maanden 
lang, in haar eentje. Odelien staat midden 
in een overrompelend landschap, waar 
de natuur nog heer en meester is en 
de stilte oorverdovend. Voor Margriet 
het ideale decor om te schrijven over 
tijdloze thema’s als los- en achterlaten, 
durven springen, eenzaamheid, liefde 
en verwondering. De naam ODELIEN 
is geïnspireerd op dat kleine huisje dat 
voor zoveel inspiratie zorgde.

Margriet nam begin 2017 haar 5e 
album op, samen met producer Tobias 
Fröberg (o.a. Ane Brun) in Fattoria Studio 
in Osnabrück. Samen met haar voltallige band maakte ze album met een groots geluid. Het album komt in 2019 uit. Voor de 
huiskamerconcerten houdt ze het kleiner, subtieler, avontuurlijker. In haar eentje of met zijn twee. De liedjes gestript tot de essentie, 
met alle aandacht voor de tekst. Avontuurlijke arrangementen met harmonisch spannende wendingen, melancholische melodieën 
met onverwachte afslagen en hobbels. Geïnspireerd door Scandinavische artiesten als Ane Brun, José Gonzáles en Teitur.

Margriet won onlangs de prestigieuze Nederlandse Oeuvreprijs Kleinkunst en Cabaret. Die wordt op 2 februari 2019 met een 
Bronzen Leeuw verzilverd in het Schillertheater (vorige winnaars o.a. Lenny Kuhr en Herman van Veen). Maar nu presenteert 
Margriet Sjoerdsma nu haar 1e soloplaat als ODELION tijdens een huiskamertour.

Voorverkoop
€10.00

zo 06 oktober 2019 / 15.00 uur
ODELIEN
Russisch en Oekraiens Zang- en dansensemble

KOOP KAARTJES VIA: www.buurvrouwrotterdam.nl
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Tjerk & Liquid Sunshine spelen zomerse muziek: reggae met af en toe een jazzy, ska of folk-achtig singer-songwriter uitstapje. In 
2012 deed Tjerk mee aan X-Factor. Tjerk en zijn relatief nieuwe band Liquid Sunshine stonden o.a. al op Zwarte Cross Festival 2015.

Biografie
Gitarist/zanger Tjerk Schoonheim is sinds 1994 actief in de muziekwereld en heeft sindsdien verschillende muziekpaden bewandeld. 
Hij speelde in diverse bandjes en maakte in 2001 een crossover tussen afro-cuban / rap / reggae met de band Youngblood. Datzelfde 
jaar won hij de Grote Prijs van Zuid Holland en werd in de finales van regio West verslagen door Ali B. 
Van 2002 tot 2004 werkte Tjerk samen met de Duitse dance 
producer Mark ‘Oh, met wie hij verschillende malen de top 10 
van de Duitse charts behaalde. Hij trad op in o.a. Oostenrijk, 
Duitsland en Ibiza. Tjerk speelde van 2003 tot 2008 in de 
Marokkaanse band Kasba, van 2006 tot 2011 in de reggae band 
Tribute 2 Bob Marley en ging met beide bands regelmatig op 
tour in het buitenland. Hierdoor kwam Tjerk in contact met de 
meest uiteenlopende muzikanten en ontwikkelde hij zich verder 
als zanger/gitarist.

In 2010 werkte Tjerk samen met Kayaman aan zijn solo album 
Tulpenmanie en hij had in 2011 een bescheiden zomerse 
radiohit die pas in het najaar werd opgepikt door radio 538 
(Edwin Evers). Tjerk besloot mee te doen aan de X-Factor in 2012, 
behaalde de eerste drie eliminatierondes, maar bleef steken in 
de eliminatieronde vlak voor de liveshows. Sinds 2015 betreedt 
Tjerk het podium met zijn band Liquid Sunshine, zij stonden o.a. 
op Zwarte Cross Festival. Laat je betoveren door de warme vibes 
van Tjerk & Liquid Sunshine, surf mee op de geluidsgolven en 
laat de stroming het werk doen.

Voorverkoop
€7.50

vr 11 oktober 2019 / 20:30 uur
TJERK & LIQUID SUNSHINE

De Van Hoytema Band staat al vele jaren garant voor goede feesten. Geruime tijd geleden begonnen als een studentenband in 
Delft is het credo altijd geweest het leveren van professionele kwaliteit met sfeer en enthousiasme. Het repertoire omvat heel veel 
stijlen muziek, van jazz, blues en dixieland tot pop, rock, latijns-amerikaans, soul en disco. Een breed repertoire met iconische hits 
“van 1920 tot 2020” staat garant voor herkenbaarheid bij zowel jong als oud. De bezetting met twee zangeressen, een saxofonist en 
een ritmesectie met piano, gitaar, drums en basgitaar kan de typische sound van de verschillende tijdperken uitstekend vertolken. 
In de lange historie van de band zijn als hoogtepunten de tournees naar het verre buitenland te noemen, zoals bijvoorbeeld naar 
Bruneï, Singapore, Oman, Thailand, Indonesië en (niet te vergeten) Frankrijk.

Voorverkoop
€7.50

vr 08 november 2019 / 20:30 uur
VAN HOYTEMA BAND
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KALINKA
RUSSISCH EN OEKRAIENS ZANG- 

EN DANSENSEMBLE
vr 13 september 2019 / 20:30 uur



Theater bij De Buurvrouw voelt echt 
als theater bij de buurvrouw.

Dichtbij en vertrouwd.

KOOP EEN KAARTJE VOOR 
EEN VAN ONZE 

JEUGVOORSTELLINGEN VIA:

www.buurvrouwrotterdam.nl
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zo 26 mei 2019 / 11:00 uur
DANSENDE DIEREN DEUNTJE
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Actrice en zangeres Marianne van Houten neemt de kinderen mee in het verhaal van nijntje die een dagje gaat fietsen. Nijntje is 
thuis en heeft zin om erop uit te gaan. Ze pakt haar fiets en gaat op pad, ze fietst langs het bos, de boerderij, de speeltuin en naar 
opa en oma Pluis. Nijntje op de fiets is gebaseerd op verschillende verhalen uit de nijntje-boekjes. De voorstelling wordt gespeeld 
in een herkenbaar decor waarin de wereld van nijntje, leuke liedjes en de iconische tekeningen van Dick Bruna op een verrassende 
manier een rol spelen.

Over Marianne van Houten
Marianne van Houten studeerde in 2005 af aan het Artez conservatorium (zang), maar wist toen al dat theater voor haar onlosmakelijk 
verbonden is met zang en ze volgde daarom verschillende workshops. O.a. clowning, improvisatie en kleinkunst. Direct na haar 
afstuderen speelde ze in verschillende kindertheaterproducties. Ze schrijft en speelt ook haar eigen kindervoorstellingen. Marianne 
specialiseerde zich vooral in het lesgeven en theatermaken voor de allerkleinsten.

zo 03 februari 2019 / 11 uur
NIJNTJE OP DE FIETS
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar

Voorverkoop Pannenkoek + Limo + Voorstelling
€7.50 €10.00
Uitverkocht! Uitverkocht!

In deze intieme voorstelling zien we Harry; een tevreden huiskat die graag binnen is. Het huis is groot genoeg en Harry heeft niet 
zo veel nodig. Maar wist je dat er maar één vlinder nodig is om dat te vergeten?!

Met veel plezier neemt De Toren van Geluid de kinderen mee in dit kleine, muzikale avontuur over het grote (on)bekende. Over het 
uitslaan van je vleugels. En het terecht komen op je pootjes. Om te zien wat je eerder niet zag.. Het gezelschap maakte met veel 
succes eerder o.a. voorstellingen rondom de bekende poezen Pim & Pom en de voorstelling Ssst! De tijger slaapt (prentenboek van 
het jaar 2018).

Voorverkoop
€5.00

zo 17 februari 2019 / 11 uur
EEN HUIS VOOR HARRY
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar

zo 17 maart 2019 / 11 uur
KOLDER OP ZOLDER
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar

Oom Gilles is Dikkie Dik kwijt. Keet en Kaatje gaan helpen zoeken. Dikkie Dik waar ben je.....? Waar zit hij dan toch? Zullen we met 
z’n allen Poesje Mauw zingen? Dan horen ze een geluidje op de zolder. Zullen ze Dikkie Dik daar vinden?
Als Keet en Kaatje op zolder komen, weten ze niet wat ze zien. Dozen, manden, oude kranten en koffers. Nieuwsgierig als ze zijn 
neuzen ze eens flink rond. Wat ze daar allemaal tegenkomen... Het wordt een uur vol muzikale verrassingen en liedjes uit de oude 
doos. Ook opa en oma zijn welkom bij deze vrolijke interactieve muzikale voorstelling.

Voorverkoop
€5.00
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Een stoere, energieke en beeldende voorstelling over drie mannetjes, een kooi en een vogel. En heel veel plannetjes.
De mannetjes zijn op weg. Ze zijn onderweg naar hun favoriete plek in het bos. In hun armen hebben ze takken, planken, touw, 
dekens... Ze gaan namelijk een hut bouwen! Tenminste, dat denken ze. Maar op hun favoriete plek in het bos vinden ze iets wel heel 
erg vreemds. Een kooi! Een kooi met een vogeltje erin! Naast de kooi ligt een briefje.
“Wat fijn dat jullie mijn vogeltje hebben gevonden! Ik kan er niet meer voor zorgen en daarom moeten jullie dat voor me doen. 
Liefs, Oma. PS: wat je ook doet, laat de vogel niet uit de kooi!”
De plannetjes van de mannetjes veranderen! Nu hebben ze geen hut maar een kooi met een vogel! Te gek! Wat zullen ze daar eens 
mee gaan doen? Niet uit de kooi laten zegt oma, maar vogeltjes horen toch te vliegen? Hij komt heus wel weer terug! Of niet? De 
mannetjes gaan aan de slag.

Voorverkoop
€5.00

zo 31 maart 2019 / 11 uur
MANNETJES MET PLANNETJES
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar

KOOP KAARTJES VIA: www.buurvrouwrotterdam.nl
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Een spannende, muzikale voorstelling met heel veel dieren en prachtige klassieke muziek van o.a. Saint-Saëns, Rossini en 
Tchaikovsky.
Mark schrikt wakker! Hij heeft een vlieg ingeslikt! Wat moet hij nu doen? Die vlieg blijft maar rondjes vliegen in zijn buik! Hij kijkt 
rond in zijn slaapkamer en begint te fantaseren hoe allerlei dieren hem te hulp schieten. Als je goed luistert hoor je ze stuk voor 
stuk in de muziek. Maar zou het ze lukken om de vlieg uit zijn buik te krijgen?

Klassieke muziek is Mark van Vliet met de paplepel ingegoten. 
Zijn vader speelde jaren in het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en zo raakte hij zelf ook verslingerd aan muziek. In deze 
voorstelling laat hij kinderen op een speelse manier in aanraking 
komen met de prachtige klanken en beeldende kracht van 
klassieke muziek.

‘Help! Ik heb een vlieg ingeslikt’ is een speelse manier voor 
kinderen (en volwassenen) om in aanraking te komen met de 
prachtige klanken en beeldende kracht van klassieke muziek.

Voorverkoop Pannenkoek + Limo + Voorstelling
€6.00 €8.50

zo 14 april 2019 / 11 uur
HELP, IK HEB EEN VLIEG INGESLIKT!
Kindervoorstelling vanaf 4 jaar

Dikkie Dik is jarig. Op tafel staat een grote taart. Dikkie Dik neemt een hapje van de taart. Wat is dat lekker! Hij neemt nog een hap 
en nog één... Dikkie Dik hou op, je wordt nog ziek. Maar Dikkie Dik luistert niet... De taart is op en Dikkie Dik moet zelf op zoek 
naar melk, eitjes en appels voor een appeltaart. 

Maar ondeugend en nieuwsgierig als Dikkie Dik is, gaat er van 
alles mis. Kan het feest wel doorgaan? Is er wel taart voor de 
vriendjes van Dikkie Dik?

‘Dikkie Dik en de taart’. Een kleine, sfeervolle muziekvoorstelling 
voor peuters, kleuters en hun ouders. Het publiek wordt actief 
betrokken bij de voorstelling. Er mag volop gezongen en 
geroepen worden bij nieuwe originele liedjes over Dikkie Dik. 

Het verhaal wordt opgebouwd rond een levensgroot boek met 
originele Dikkie Dik-tekeningen van Jet Boeke.

Voorverkoop Pannenkoek + Limo + Voorstelling
€5.00 €7.50

zo 12 mei 2019 / 11 uur
DIKKIE DIK & DE TAART
Muzikale voorstelling voor peuters en kleuters



Een beestachtig leuk muzikaal feestje voor alle kinderen vanaf 2 jaar met de meest bekende en ook de meest onbekende peuter- en 
kleuterliedjes over dieren.

Rosanne kent heel veel liedjes. Zoveel liedjes dat ze wel uren kan zingen. Ze zingt over allerlei dieren. Over beren, over pinguïns, 
het lijkt wel een dierentuin. Alle kinderen en papa’s en mama’s mogen meezingen en meedansen wanneer Rosanne komt zingen. 
‘Dansende Dieren Deuntjes’ is een prachtige muzikale ontmoetingen tussen de allerkleinste kinderen en artiest Rosanne de Graaf. 
We zitten gezellig in een kring, sommige kinderen bij papa of mama op schoot en anderen heel stoer, alleen, naast Rosanne. Met 
grote ogen wordt er gekeken en geluisterd! Zelf meebewegen, dansen of zingen zorgt voor een waanzinnige eerste theaterervaring.

Muziek was nog nooit zo leuk en dichtbij!

zo 26 mei 2019 / 11 uur
DANSENDE DIEREN DEUNTJES
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar

Voorverkoop
€4.50

In SSST! zijn drie jagers op pad in het bos. Door de ruisende bladeren zien ze een vogel met de mooiste, meest kleurrijke veren die 
ze ooit hebben gezien. De twee grote jagers bedenken een geniaal plan om de vogel te vangen. Ze sluipen dichterbij. Heel zachtjes. 
En dan... HOI! Het kleinste jagertje zwaait vrolijk naar de vogel. Maar de grote jagers zeggen: ssst! Ze zwaaien met hun netje en… de 
vogel vliegt weg. Ze zetten door. Steeds meer obstakels komen er op hun pad. De vogel laat zich niet grijpen en de jagers worden 
steeds wanhopiger. Behalve het kleinste jagertje, die heeft een eigen plan bedacht.

SSST! is een muzikale en uitdagende voorstelling waarin kinderen en ouders plaatsnemen in een decor van zachte natuur. Met 
fysiek spel, dierenpoppen en veel kiekeboe-effecten nemen de twee acteurs en hun peuterpop je mee op een avontuur dat je 
fantasie prikkelt.

Een voorstelling waarin kinderen en dieren ouders te slim 
af zijn. Over het belang van een verwonderde blik op de 
wereld.

Studio Figur is het jonge gezelschap van Noufri Bachdim 
en Pluck Venema. Met een verrassend samenspel van 
poppen, live-video en muziek, nemen ze kinderen, maar 
zeker ook volwassenen, mee in prachtige, beeldende 
voorstellingen. Een nieuw, poëtisch geluid in het 
Nederlandse (jeugd)figurentheater. SSST! wordt gemaakt 
met begeleiding van René Geerlings (BonteHond) en 
in coproductie met ROSE stories. Deze tevens jonge 
organisatie is met MELK & DADELS en NOUMI, ZUSJE 
ZEVEN snel uitgegroeid tot een stevige speler, bekroond 
met de Gieskes-Strijbis Podiumprijs.

Voorverkoop Pannenkoek + Limo + Voorstelling
€7.50 €10.00

zo 15 september 2019 / 11 uur
SSST
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar
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De Kinderboekenweek is hét moment voor een voorstelling bij de Buurvrouw. In de Kinderboekenweek draait het immers 
om verhalen. Verhalen lezen en... naar verhalen kijken! Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is Op reis. Een prachtig 
uitgangspunt voor een voorstelling.

In de nieuwe Keet en Kaatje-voorstelling gaat Oom Gilles op reis. Tante Keet en tante Kaatje willen met hem mee. Met hun koffer 
in de hand zijn ze er helemaal klaar voor. Hoe zullen ze op reis gaan? Waar zullen Keet en Kaatje nu toch weer terecht komen? Het 
wordt een muzikale ontdekkingsreis onder begeleiding van live muziek.

Voorverkoop
€5.00

zo 13 oktober 2019 / 11 uur
TANTE KEET EN TANTE KAATJE RAKEN VAN DE WIJS
Kindervoorstelling vanaf 4 jaar

Ik wil er steeds weer in kijken, in mijn favoriete boek. Het liefst zou ik het 
nooit meer dicht doen. Erin kruipen zoals een eekhoorntje in een boom. 
Soms maak ik spaghetti van de letters of trek ik thee van de bladzijde. Dan 
doe ik net alsof ik in mijn boek woon en leg mijn hoofd neer op het zachte 
papier. Ik verstop me in het verhaal en niemand kan mij vinden. Als het 
je leuk lijkt, kan ik je wel een keertje meenemen. Dan lees ik je een stukje 
voor. “Er was eens een boek...”

In De Boekeling (2+) zie je een vrouw die gek is op boeken. Ze heeft een 
bijzondere verzameling boeken, die ze met de hele wereld wil delen. In 
haar handen kunnen de boeken alles worden. Bladzijdes vliegen, kaften 
kiften en boeken zingen. Er ontvouwen zich figuren die kinderen laten 
schaterlachen of honden laten huilen. Aan het einde van de voorstelling 
mogen de kinderen samen met mevrouw Boekeling alle voel-, luister- en 
geurboeken ontdekken in een speelwereld die ontstaat uit de boeken van 
de voorstelling.

Deze productie voelt zich thuis tussen de boeken van de bieb, bij de 
kinderopvang en in peuterspeelzalen, kleine theaterzalen of in het 
speellokaal op school. Kortom: overal waar peuters en kleuters zijn!

Deze productie voelt zich thuis tussen de boeken van de bieb, bij de 
kinderopvang en in peuterspeelzalen, kleine theaterzalen of in het 
speellokaal op school. Kortom: overal waar peuters en kleuters zijn!

Voorverkoop Pannenkoek + Limo + Voorstelling
€4.50 €7.00

zo 29 september 2019 / 11 uur
DE BOEKELING
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar
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Kinderen hebben genoeg dingen aan hun hoofd die grote kleinkunstliedjes verdienen. En dus zingt Jasper over iedereen moeten 
zoenen op verjaardagen (getver). Over doen alsof je slaapt wanneer je vader je ’s nachts uit de auto naar bed draagt. En over 
moeders die hun chocolade voor je verstoppen. 

Jasper maakt al ruim twintig jaar liedjes voor volwassenen (winnaar Utrechts Cabaret Festival, finalist Cameretten Festival) en richt 
nu al zijn energie, blijheid en podiumervaring op een jong publiek. Met een vlijmscherp randje en een enorm hart.

Met de liedjes van Jasper mag je meteen meezingen. En je onthoudt ze de rest van je jeugd. En natuurlijk leer je wat er rijmt op 
‘stoep’! Zoals… soep! En snoep! En YouTube! En hoelahoep! Enzo.

Deze voorstelling kan geboekt worden voor kinderen vanaf 6 of vanaf 8 jaar. Er wordt dan een andere samenstelling van liedjes 
gekozen.

zo 10 november 2019 / 11 uur
IK HEB EEN HEEL VIES WOORD GELEERD, DAT RIJMT OP STOEP
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar

Voorverkoop
€7.50

Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept wordt. Kak! Wat goor! Mol gaat op zoek naar de 
dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat zij het in ieder geval niet waren... Maar dan zijn er gelukkig 
twee strontvliegen die hem kunnen helpen.

Over een kleine mol... is een fysieke bijna woordloze Meneer Monster productie. Een hilarische slapstickvoorstelling voor 2 jaar en 
ouder naar het bekende boek van Werner Holzwarth en Wolf Elbruch.

Over Meneer Monster

MENEER MONSTER is een stoer en fris jeugdtheatercollectief dat internationale jeugd-bestsellers bewerkt tot volwassen 
jeugdvoorstellingen die zich kenmerken door hun oprechte toon en toegankelijkheid. Meneer Monster is cultureel ondernemend 
en creatief en staat te springen om met hun monsterlijke producties de harten van hun jonge én volwassen publiek te veroveren.

Als geen ander weet MENEER MONSTER internationale jeugdliteratuur op het podium tot leven te wekken voor jong en oud. Het 
collectief maakt ‘PIXAR theater’ vol humor, fantasie en verbeeldingskracht. De voorstellingen hebben een stoer en ongepolijst 
karakter; energiek, fysiek en vol spelplezier.

Meneer Monster is onder meer bekend van de hitvoorstellingen ‘Over een kleine mol’, ‘Fantastische Meneer Vos’, ‘De Gruffalo’ en 
‘De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen (winnaar Zilveren Krekel 2018)’.

Voorverkoop Pannenkoek + Limo + Voorstelling
€10.00 €12.50

zo 24 november 2019 / 11 uur
OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN WIE ER OP ZIJN KOP GEPOEPT HEEFT
Kindervoorstelling vanaf 2 jaar

KOOP KAARTJES VIA: www.buurvrouwrotterdam.nl



 
Pak je plezier op zondagmorgen bij De Buurvrouw. Lekker creatief bezig zijn, met je handen aan de slag. Gezellig samen met een 
(klein)kind of vriendin. Een kans om nieuwe inspiratie op te doen. Moeilijk? Nee hoor! Wel een kans om wat extra paassfeer in je huis 
te brengen, de vakantie te vieren en te knutselen voor de Sint. De rommel? Die ruimen wij voor je op. Ideaal toch? Wat we precies 
gaan doen? Dat zie je op facebook.

 

Entree
€7.50 inc. materialen

Op 14 april en 24 november 2019 14:00-16:00
WORKSHOP PAK JE PLEZIER
Leeftijd: 4-99.

HINDA
Stagiaire uit de 
plusklas van 
Zadkine startcollege

MANJA
Vrijwilliger

De Buurvrouw
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Tamara van 
is eigenaar van Today 
Training en geeft bij De 
Buurvrouw Yogalessen 
aan 60-plussers.

“Voor deze groep 
probeer ik de 

twee vormen wat 
te combineren, 

maar neig ik vaak 
meer richting de 
Yin kant. Dit om 

ook voor hun wat 
rust te generen, 
terwijl ze toch 

fysiek bezig zijn. 
Deze combinatie 
werkt erg goed.” 
Vertelt Tamara 

enthousiast. 
Wie ben je? 
“Ik ben Tamara van Today Training en ik 
geef hier Bij de Buurvrouw Yogalessen 
aan 60-plussers. Voor deze groep 
probeer ik de twee yoga-vormen te 
combineren, maar neig ik vaak meer 
richting de Yin kant. Dit om ook voor 
hun rust te generen, terwijl ze toch 
fysiek bezig zijn. Deze combinatie werkt 
erg goed.”

Wat vind je het belangrijkst aan je 
werk?
“Het gaat er bij mijn yogalessen om 
dat mensen naar hun eigen lichaam 

luisteren. Het gaat erom wat je voelt, 
wat zegt jouw lichaam tegen je. Zegt 
het dat het genoeg is, dan is het genoeg. 
Naar je lichaam luisteren en vervolgens 
handelen is de grootste uitdaging, dit 
heb ik ook bij mijzelf gemerkt. Deze 
boodschap overbrengen tijdens mijn 
lessen vind ik erg belangrijk. Daarnaast 
moet het natuurlijk ook leuk blijven, ik 
probeer altijd lessen te geven waarbij 
iedereen het naar zijn zin heeft.”

Wat geeft je de meeste voldoening in je 
werk? 
“Dit is dan ook wanneer ik zie dat mensen 
hebben geleerd van mijn lessen. Als 
ik zie dat ze eerlijk naar hun lichaam 
luisteren en daar naar handelen. Als ik ze 
bijvoorbeeld op hun eigen moment zie 
stoppen met de oefening; geeft dit aan 
dat het genoeg is voor hun lichaam. Nog 
mooier vind ik het, als ik te horen krijg 
dat ze het ook in hun dagelijkse leven 

hebben toegepast. Als ze in situaties naar 
hun lichaam hebben geluisterd, of als ik 
hoor dat ze merkten dat ze bijvoorbeeld 
niet helemaal lekker in hun vel te zaten, 
en dan wat oefeningen hebben gedaan. 
Ik doe het voor anderen en dat maakt mij 
gelukkig.”

56 >>> INTERVIEW



INTERVIEW <<< 57

Jane Kimani is in
2001 vanuit Kenia naar
Nederland gekomen.
Jane vindt dat je het
leven gezellig moet
houden en vooral
dankbaar moet zijn voor
alles wat het leven jou
brengt. En dat vinden 
de klanten van De 
Buurvrouw ook, want 
die komen graag naar De 
Buurvrouw als Jane er is.

Vijf jaar geleden kwam Jane terecht bij
Talentfabriek010, waarze 4 jaar als 
vrijwilliger gewerkt heeft. Dat heeft ze 
voor ruim drie jaar gedaan. Sinds
een jaar werkt Jane bij De Buurvrouw.

Hoe kwam je bij De Buurvrouw terecht?
Ik werkte al bij het Naaiatelier. Toen
hoorde ik dat hier een restaurant ging
openen. Mireille is natuurlijk eigenaar
van alle locaties, dus zo hoorde ik dat.
Maar ik dacht in eerste instantie om niets
te zeggen. Ik durfde het niet. Gelukkig
werd ik gevraagd om bij De Buurvrouw
te werken. Erg leuk, maar het was wel
een uitdaging, ik was het niet gewend
om elke dag ergens naartoe te gaan om
te werken! Gelukkig woon ik hier wel in
de buurt dus ik kan lekker lopen.

Wat vind je nu van je werk bij De
Buurvrouw?
Ik vind het erg gezellig, ik praat graag
met mijn collega’s en alle gasten die
komen om wat te drinken, eten of voor
een andere activiteit. Ik ben gezellig,
ik maak graag grapjes. Heel veel vaste

gasten komen hier als ik er ben. Dat vind
ik heel erg leuk, dat maakt me aan het 
lachen. Als er oude mensen komen, 
komen ze niet alleen voor koffie, ze 
komen ook voor gezelschap en leuke 
euke verhalen. Ik luister ook graag naar 
wat ze te vertellen hebben, maar ze 
weten het, wanneer het druk is, heb ik 
minder tijd!

Waar krijg je het meeste energie van
tijdens je werk?
Werk is wel leuk, maar kletsen met de
mensen ook. Ik luister gewoon graag.
Het werk verschilt, soms is het druk,  soms 
is het rustig en dat geeft soms een beetje 
stress. Maar zo leer ik daarmee om te 
gaan. Ik vind het fijner werken wanneer
het druk is, want van niks doen word ik
moe!

“Ik ben gezellig, ik
maak graag 

grapjes.
Heel veel vaste

gasten komen hier
als ik er ben. Dat 

vind
ik heel erg leuk, dat
maakt me lachen.”

Heb je nog een doel bij De Buurvrouw?
Mijn doel is om nog verder te groeien.
En dat we steeds meer mensen kunnen
helpen, mensen met een uitkering,
bijvoorbeeld.
Ik wil graag helpen mensen zelfstandig
te maken, doordat ze meer geld kunnen
verdienen dan bij een uitkering. In totaal
hebben we al heel veel stagiaires gehad 
die hier een diploma hebben gehaald, 
dat is echt goed!

Heb jij zelf ook nog een droom?
Ik wil gewoon gelukkig zijn. Al wordt
gezegd dat geld niet gelukkig maakt,
zou ik wel iets meer geld willen hebben,
zodat ik ik mijn familie in Kenia kan
opzoeken. Ik wil mijn kinderen zo graag 
mijn land van herkomst laten zien. Dat 
zou ik heel fijn vinden, dan kan ik dingen 
doen die mij gelukkig maken!
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Een ruimte 
huren bij de 
Buurvrouw

De ruimtes van De Buurvrouw zijn allemaal prachtig ingericht door Stichting 
Kinderopvang Mundo en buiten de buitenschoolse opvang uren (tussen 
08.30u - 14.30 en na 19.00u) of in het weekend ook te gebruiken door andere 
organisaties en wijkbewoners, bijvoorbeeld voor het geven van een workshop, 
een vergadering, of een feest. De Buurvrouw verzorgt de catering die ze bereidt 
met verse streekproducten en groenten en fruit uit het seizoen van Natuurtalent. 
De kosten voor het gebruik van de ruimtes staan in het overzicht hieronder. 
Voor de catering, van een eenvoudig kopje koffie tot een uitgebreide borrelhap 
of diner kunt u contact opnemen met: 

buurvrouw@talentfabriek010.nl.
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Bovenzaal 
vergaderzaal, (kook)workshops, flexwerkplek 

40 personen € 33,-/uur

Kleine Huiskamer van De Buurvrouw 
flexwerkplek 

1 - 4 personen € 15,-/uur

Balletzaal 
beweegactiviteiten

20 personen € 27,50/uur

Huiskamer 
vergaderingen, workshops, flexwerken 

±15 personen € 20,-/uur

Atelier 
creatieve activiteiten

± 20 personen € 20,-/uur

Kleedkamers 
1 op 1 coaching 

2 - 3 personen € 15,-/uur

Grote zaal 
theater activiteiten, dans, yoga, bridge 

200 personen € 66,-/uur

Techniek € 55,-/uur
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www.buurvrouwrotterdam.nl


