De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting RED AMSTERDAM NOORD en komt elke vier
weken uit. In verband met de zomervakantie komt de volgende nieuwsbrief uit op 9
augustus.
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Kennismaking wethouder aanpak Noord
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Asterdorp-podcast: Schoremstad
Kernteam RED AMSTERDAM NOORD
RAN-er van de Maand

KENNISMAKING WETHOUDER AANPAK NOORD
Op woensdag 1 juni werd het collegeakkoord in de gemeenteraad vastgesteld en werden de
nieuwe wethouders geïnstalleerd. Twee dagen later was de Melanie van der Horst, de
nieuwe wethouder die Aanpak Noord in haar portefeuille heeft, op ons kantoor op het
Mosveld om kennis te maken met onze voorvrouw Eva Bollen. Eva heeft haar boekjes van
historisch centrum Amsterdam Noord overhandigd en het boekje van Red Amsterdam
Noord. Kernboodschap aan de kersverse wethouder: doorgaan op oude beleid en geen
nieuw beleid. Bijvoorbeeld de voorrang van Noorderlingen bij nieuwbouw. Hier moet nu
uitvoering aan worden gegeven.

SNIKHEET
Theatergroep Parels voor de Zwijnen maakt voorstellingen waarin acteurs samenspelen met
mensen die in werkelijkheid ook in de verbeelde situatie zitten. Actuele maatschappelijke
thema’s staan centraal. En vanuit dat idee speelt Parels voor de Zwijnen het stuk
SNIKHEET.
De voorstelling gaat over Noord dat heel snel van het gas af moet. Maar de energietransitie
verdeelt de bewoners van Noord. Mensen met een kleine beurs kunnen de energierekening

nu al amper betalen. Dus hoe moet dat dan straks? Daartegenover staan vooruitstrevende
bewoners die de plannen niet groen genoeg vinden en voor wie het allemaal veel te
langzaam gaat. Dat belooft een knetterende voorstelling te worden en niet in de laatste
plaats door een van de spelers: Eva Bollen.
Feestelijke openbare repetitie:
Datum en tijd:
Vrijdag 8 juli 2022 20.00 – 21.30 uur
Zaterdag 9 juli 2022 20.00 – 21.30 uur
Zondag 10 juli 2022 (matinee) 15.00 – 16.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk de Meeuw, Motorwal 300, 1021 PH Amsterdam Noord
Tickets: € 5,- (geen servicekosten) Tickets zijn hier te vinden:
https://parelsvoordezwijnen.com/agenda/
Tip: doneer ook een kaartje voor iemand die het minder breed heeft via
https://parelsvoordezwijnen.com/vrienden/
De SNIKHEET try-outs en voorstellingen zijn in oktober 2022 op diverse locaties in Noord.

VOLKSOPERA
Op 1, 2 en 3 juli wordt het feest op het Purmerplein: de Volksopera wordt uitgevoerd. Een
aantal van kernteam zingt mee en ook hier heeft Eva een prominente rol. Zij mag het geheel
namelijk inleiden.
De overstromingen ruim 100 jaar geleden, de overkomst van de eerste tuindorpers uit
krotwijken in het centrum, de frisse huizen in het groen, de oorlog en het verzet, het rijke
verenigingsleven, huurhuizen die stilaan koop werden, de oude Noorderling die zich niet
meer gezien voelde, lood in het drinkwater, dreigende sloop van de Kleine Die en een
nieuwe overstroming van Noord 100 jaar later door massale bouwprojecten: dit alles komt in
de Volksopera aan bod, en dat gaat Red Amsterdam Noord na aan het hart. Over liefde in
tijden van tweedeling zal het gaan, over alles wat verdween en wat ervoor terugkwam. Meer
informatie vindt u hier: https://www.volksopera.nl/volksopera-2022-nieuwendam-en-blauwezand/

ASCENDING
Op de NDSM-werf hebben drie kunstenaars een grote installatie gemaakt: ascending. De
opening van een dergelijk kunstwerk wordt vaak gedaan door een stadsdeelbestuurder maar
de makers kozen in plaats daarvan voor Red Amsterdam Noord. Sylvia Fennis verrichte
namens RAN met alle liefde de opening vorige week dinsdag.
Ascending is een grote en groene kunstinstallatie van staal, jute en 220 winde planten die
samen een gemeenschappelijke ruimte worden voor reflectie, bewondering en troost.
Voor wie geïnspireerd is geraakt: bezoeken is mogelijk tot oktober. Zeven dagen per week
gratis te bezoeken in de NDSM Loods op de NDSM werf.

PODCAST ASTERDORP
Een stuk geschiedenis over een deel van ons stadsdeel. Op een industrieterrein in
Amsterdam-Noord staat een oud, wit poortgebouw. Het is de enige herinnering aan
Asterdorp, de woonschool die in 1927 opende om 'ontoelaatbare' en 'onmaatschappelijke'
gezinnen te huisvesten en op te voeden.

Wat bezielde de gemeente om mensen weg te stoppen in een ommuurd dorp? Twee
podcastmakers, waarvan er een in noord woont, duiken in de geschiedenis van dit vergeten
dorp en zien de gevolgen van het doorgeslagen maakbaarheidsideaal. Wat gebeurt er als
beleidsmakers huisvesting gebruiken om goede burgers te kneden?
Link naar de podcast: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/ovt/fd8dad51-5a3f-4734-bd2e905c27367d9b/2022-06-17-het-spoor-terug-schoremstad

WIJ ZIJN
Wat is Red Amsterdam Noord? Wie zijn dat? Wat doen jullie eigenlijk?
Maak kennis met het kernteam van RED AMSTERDAM NOORD. Dat kan op het Mosveld
waar je kunt horen en zien wat we tot nu toe gedaan hebben en wat de plannen zijn. En
misschien heb je keigoede ideeën of hoe op welke manier je kunt bijdragen.
Bijvoorbeeld flyers komen ophalen als je wilt helpen RED AMSTERDAM NOORD bekend(er)
te maken in je buurt.
De mensen achter RED AMSTERDAM NOORD

RAN-ER VAN DE MAAND
De komende nieuwsbrieven staat een lid van het kernteam van RAN in de schijnwerpers: wie
ben je en waarom ben je actief voor RAN? Om zo kennis te maken met de mensen achter de
organisatie.
Dit keer: Fatima Ouahou

Ik ben de oprichter van Stichting Malak en lid van Vrouwennetwerk Amsterdam. Ik ben ook
initiatiefnemer voor een ‘Samen naar School-klas’ in het regulier primair onderwijs voor kinderen met
een beperking. Ik droom van een Amsterdam-Noord waar iedereen, met of zonder beperking, naar de
school in de buurt mag. Ik sta voor een inclusieve samenleving waarin wij niet blind worden voor
eigenheid van mensen met een beperking. Ik woon al 20 jaar in Amsterdam Noord. Het is mijn

stadsdeel geworden die mij dagelijks inspireert door haar diversiteit. Ik wil mij graag inzetten voor de
thema’s participatie en onderwijs.

WAAR IS RED AMSTERDAM NOORD TE VINDEN
U kunt ons bezoeken in ons pand aan het Mosveld 121.
Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee kunt u met van ons praten over wat wij
doen. Of binnenlopen als u een goed idee heeft voor ons.
Ons adres: Mosveld 121
Openingstijden:
Woensdag van 12.00 – 16.00 uur en
Zaterdag van 12.00 - 16.00 uur
Of op afspraak via info@redamsterdamnoord.nl
*We doen ons best om het kantoor zoveel mogelijk volgens de vaste tijden te bemensen.
Soms zijn we ook op kantoor op vrijdag van 12.00 tot 15.00 uur.
U kunt ons ook bereiken via email: info@redamsterdamnoord.nl.
Kijk ook op onze site: https://www.redamsterdamnoord.nl/
Hierop is een mooie film te zien die we speciaal hebben gemaakt om te presenteren aan de
burgemeester en wethouders. In de film vertellen Noordelingen hun verhaal over hun liefde
voor Noord en hun zorgen.
Met vriendelijke groet,
Namens het kernteam RED AMSTERDAM NOORD
Eva Bollen

