Nieuwsbrief juni 2022
10 jaar Tuin op de Pier

TOP FEEST
VAN DE BUURT, VOOR DE BUURT, DOOR DE BUURT
ZONDAG 3 JULI, VAN 13.00 TOT 18.00 UUR
Jubileumfeest: 10 jaar Tuin op de Pier
Een mijlpaal om te vieren. Met een feest van, voor en door de buurt. Muziek, kunst, workshops,
kinderactiviteiten, geschiedenis, eten en drinken: Ontmoet aan de Maas, naast de moestuin, de
verrassende en creatieve bewoners van het Lloydkwartier, oude en nieuwe, mensen die hier ooit een
voet aan de wal zetten en die zich hier gevestigd hebben. Een impressie van het programma volgt
hieronder, check Facebook voor het definitieve programma en de tijden.

Kunst uit het Lloydkwartier
Natuurlijk, wonen aan het water is inspirerend. Maar wie had gedacht dat er zulke fantastische
kunstenaars in onze buurt wonen? Tijdens het TOP feest zijn er exposities van Osman Akin, Nicole
van Spronsen, Marie Louise Dekkers, Ankie Bakker en Anneco van der Toorn. Bekijk de website van
Osman, www.owa.exposed en herken in de werken met titels als Waterdragon, Whirlwind en Splash,
de invloed van onze woonomgeving op zijn werk.
Nicole van Spronsen, digitale identiteit

Nicole van Spronsen is niet
te missen met haar werk op
acryl van meer dan 2 meter
breed.
En Marie Louise Dekkers laat
ons met een andere blik
kijken naar de ‘left-overs’
van jongeren die in de kleine
uurtjes gebruik maken van
de Tuin.

Weer een heel andere invalshoek heeft
Ankie Bakker. Wie herkent in het logo van haar
tassenmerk Anna Bakker Bags,
niet het waterrijke Rotterdam?
De koppen die Anneco van der Toorn maakt zijn
indrukwekkend. “Ik ben maar een amateur…”,
zegt ze zelf.
Anna Bakker Bags
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Marie Louise Dekkers, Olieverf op doek

MUZIEKPROGRAMMA: Ten Years Later in the Garden: need we say more?
Nou, vooruit, een tipje van de sluier:
Trio ‘L Een jazz-trio met op de drums Pier-bewoner Ron Vught met
zijn maten op orgel en tenorsax.
RUBY TUESDAY: Only on Sundays! Popmuziek van alle tijden met
op altsax van de Pier: Marianne van der Waal!
D.J. Vulcan Fiber Een andere mysterieuze bewoner van de Pier die
het veld in vuur en vlam zal zetten!
Ten Years Later in the Garden De uitsmijter van het festival. Een band van 6 bewoners van de Pier
aangevuld met twee vrienden van de Pier op bas en tenorsaxofoon. Muziek vanaf de jaren dertig tot
2022. Wat precies? Dat blijft een grote verrassing.

Ten Years Later in the
Garden
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TOP KIDS
Tuin op de Pier is een fantastische en creatieve plek voor kinderen. Ook tijdens
het TOP feest! TOP-Tuinders Suzanne en Tanja hebben leuke activiteiten
bedacht voor de kinderen, zoals:
DE TOP LEMONADE BAR: zelf je limonade te maken, met ingrediënten uit de
tuin.
DUURZAME WATERRACE breng het water zo snel mogelijk in een kruiwagen
naar de moestuin zonder te knoeien.
HAPPY STONES beschilder je eigen geluksteen.
SPEURTOCHT ontdek alle geheimen van Tuin op de Pier.
CHILLEN in de tuin met een spannend voorleesverhaal over
een Voedselbos.

AANKOMST, EEN NIEUWE TOEKOMST?
Voor nieuwe landgenoten was (en is) het Lloydkwartier een plek
van aankomst. Vorig jaar was het 70 jaar geleden dat Molukse
gezinnen op de Lloydkade voet aan wal zetten, toen nog in de
vooronderstelling dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou zijn.
Op 3 juli is er een luistervoorstelling, waar we via koptelefoons
naar de verhalen van Molukse Rotterdammers (ook uit het
Lloydkwartier) kunnen luisteren. Het is een compilatie van een half
uur van de mooiste, meest betekenisvolle en ontroerendste
momenten uit een luistervoorstelling van een uur.
Sinds dit jaar verblijven er ook vluchtelingen uit alle windstreken
in het Lloydkwartier, voor kortere of langere tijd. Uiteraard is er
ook voor hen een plek om mee te doen met het TOP feest.

Judith Limahelu: “Wat ik me bijvoorbeeld heel erg
realiseerde, ik ben zelf 51 en dat mijn oma dus
vijftig was toen ze naar Nederland kwam. Dat je
dus uit een totaal ander land hier komt en dan
meemaakt wat je meemaakt, dat kan me iedere
keer nog wel raken.”

TOP ETEN EN DRINKEN
Met zoveel horeca in ons gebied zijn we natuurlijk goed voorzien van eten en drinken. Bij de stand
van Buurtbakker Aapnootbrood vind je heerlijke broodjes, lekkernijen en een goede kop koffie.
GOUD zorgt voor cocktails en hun eigen versie van de Kapsolon. Bij Sophia kun je terecht voor een
heerlijke pizza uit de houtoven. Strijk neer op het terras naast de tuin met een drankje van Verhip en
luister intussen naar Ten Years Later …. Tot slot, de Kookfabriek verzorgt de catering voor onze eigen
medewerkers en muzikanten.

DIY:
Zin om eerst zelf de handen uit de mouwen te steken, voordat je begint aan de cocktails van GOUD
of de biertjes van Verhip (of daarna, als dat beter is voor de creativiteit):
❖ Ankie Bakker (van de tassen, zie bij kunst uit het Lloydkwartier) verzorgt een workshop
leerbewerken, met het thema ‘plant’.
❖ Kunstenaar Ernst Baumann, nee niet die uit Zwitserland, die is al lang dood maar de ‘onze’
van de Mullerpier, biedt een workshop tekenen aan. Voor een idee van zijn werk, zie
www.ernst.baumann.
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VERRASSINGEN IN PETTO
Al met al een prachtig programma, met voor iedereen wel iets leuks. Maar waarschijnlijk zal er nog
meer te doen en te beleven vallen. Dat blijft een verrassing! Check daarom regelmatig onze
Facebook pagina, waar de laatste updates te vinden zijn.

SPONSORS
Dankzij de spontane inzet van alle buurtbewoners, kunnen we dit feest voor een niet al te groot
bedrag organiseren. Maar zonder onze sponsors zou het niet mogelijk zijn. We hebben bijdragen in
natura of in geld ontvangen van:
- De gebiedscommissie Delfshaven
- Cultuurscout Delfshaven
- Fonds Elise Mathilde
- Albert Heijn
- Scheepvaart en Transport College
- Goud, Verhip en restaurant Sophia
- De Kookfabriek
- Dudok
- ORGANISATIONSKUNST, Susann Willems, Idee | Trend | Design

ALS VRIEND BIJDRAGEN? GRAAG!
De beste bijdrage die jullie kunnen leveren is natuurlijk om massaal het TOP feest te bezoeken! Maar
een financiële bijdrage is zeker ook nog van harte welkom. Zodat we helemaal de puntjes op de i
kunnen zetten en een tip TOP feest kunnen organiseren!
Een bijdrage kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL 51 TRIO 0254 8107 48 tnv
Stichting Tuin op de Pier, ovv TOP feest 3 juli.
NB Stichting Tuin op de Pier is een ANBI instelling. Uw gift is belasting aftrekbaar.
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