
Projectenbureau Het Jonge Noorden

Uitnodiging  
Koninklijk Feest



Koninklijk Feest

Projectenbureau Het Jonge Noorden bestaat vijf jaar! 

In haar relatief korte bestaan heeft Het Jonge Noorden samen met 

anderen veel spraakmakende en geslaagde projecten voor de stad 

opgezet zoals Mentoraat op Maat, Talk of the Town en Onverklaarbaar 

Bewoond. Studenten hebben al die jaren, samen met de opdracht

gevers, samenwerkingspartners en deelnemers, resultaten geboekt  

om trots op te zijn. Ontmoeting, verbinding en inzet van jong talent zijn 

woorden die passen bij het Jonge Noorden. Het is dan ook de hoogste 

tijd om op deze woorden en op ons gezamenlijk succes te proosten.

Daar Het Jonge Noorden destijds startte als de Koninklijke Stallen  

van INHOLLAND zal het feest, georganiseerd door studenten, binnen 

Koninklijke sferen plaatsvinden. 



Programma

Op 8 november staat u na een vorstelijke ontvangst een verrassend 

feest te wachten. We lichten alvast een tipje van de sluier op:

     

•  Rotterdamse jongeren laten hun talenten zien op gebieden als dans, 

muziek en kunst 

•  Onder leiding van de Rotterdamse(!) wereldkampioen debatteren 

gaan o.a. jonge politici en studenten in debat over Rotterdamse 

vraagstukken 

•  Burgemeester Opstelten ontvangt het boek ‘Vijf jaar Het Jonge 

Noorden in woorden’

•  Er is een zeepkist voor iedereen die ideeën heeft over hoe je 

studenten aan de stad Rotterdam kunt binden

•  Aan het eind van het feest zal uit de zeepkistsprekers een  

‘Wijze Mensenclub’ samengesteld worden. Deze club gaat Het  

Jonge Noorden van advies voorzien.

Wilt u door middel van bijgesloten antwoordkaart of via email

(HetJongeNoorden@INHOLLAND.nl) laten weten of u komt.

Om toegang te krijgen tot het feest heeft u uw persoonlijke wachtwoord 

nodig.



Cafe De Beurs

Kruiskade 55

3012 EE Rotterdam

Tijd:
16.00-19.00 uur

Meer informatie:
Brenda van de Brug

HetJongeNoorden@INHOLLAND.nl

010 - 265 68 68

Versie Datum

Kleuren

Lettertypen

0001 08-03-06

Geometric 415 Medium
corps 13,5 pt / spatiëring 30

Arial MT 
corps 9 pt / spatiëring 0 

PANTONE 
Rho CV

PANTONE 
021 CV

0c100m0y0z 0c70m100y0z

Feestlocatie: 

Uw wachtwoord:  
Talk of the Town 

Routebeschrijving Cafe De Beurs

Cafe De Beurs ligt in het centrum van Rotterdam 

tegenover het oude Luxor theater. De Kruiskade is 

een zijstraat van de Coolsingel. Vanaf het Hofplein 

is de Kruiskade de eerste zijstraat rechts. 

Openbaar Vervoer 

Metrohalte Stadhuis, tram 4, 5, 7, 20, 23, 25 en  

bus 38.  Vanaf het Centraal Station is het  

5 minuten lopen: Weena, rechtsaf Karel  

Doormanstraat, linksaf Kruiskade.

Met de auto

Vanaf de A20 uit de richting Den Haag en Utrecht:

afslag centrum, richting centrum aanhouden. 

Vanaf RotterdamZuid/Maastunnel: 

rechtsaf Rochussenstraat, rechtdoor Westblaak, 

linksaf Coolsingel. 

Vanaf Brienenoord (A16): richting centrum,  

Maasboulevard volgen, rechtsaf bij Hotel Inntel, 

rechtdoor Coolsingel. 

Parkeren 

Rondom Café De Beurs zijn 3 grote parkeer

garages binnen 150 meter. Deze parkeergarages 

zijn 24 uur per dag geopend. Hou er verder  

rekening mee dat u in Rotterdam bij de parkeer

automaten alleen met Chipknip kunt betalen!


