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 armoede kan niet De Noorderzon 

is ook online! 
www.
noorderzon
online.nl
Op de digitale versie van de 
Noorderzon vind je, naast de 
inhoud van deze krant, nog veel 
meer foto’s en filmpjes. Deze site 
wordt om de 14 dagen vernieuwd. 
Raadpleeg De Noorderzon online 
voor de actuele agenda en 
activiteiten in het Oude Noorden 
en de Agniesebuurt. 
Heb je een bericht, foto of filmpje 
voor de Noorderzon online, laat 
het ons weten! 
E-mail: info@noorderzononline.nl

Stageplekken 
en moeilijke keuzes 
Op school spelen groepsdruk, pesten 
en accepteren van discipline. De jonge-
ren vinden het belangrijk dat de leraar 
een goede methode van lesgeven heeft, 
waarbij humor niet onbelangrijk is. 
Er zijn gelukkig ook huiswerk klas-
sen in Noord o.a. in buurthuis de 
Propeller. De buurthuizen stellen ook 
computers beschikbaar. De VO markt 
voor de groepen 7 en 8 in Humanitas 
Bergweg wordt door de jongeren zeer 
gewaardeerd. Later bij de profielkeuze 
(16 jaar) ondervinden ze te weinig 

steun. De school staat te los van het be-
drijfsleven. Bedrijfsbezoeken en stages 
worden noodzakelijk geacht. Startende 
Mbo’ers vinden groepsbuilding bij de 
start noodzakelijk. Op oudere leeftijd 
wordt er minder gepest. Kiezen in ons 
ingewikkelde schoolsysteem blijft een 
behoorlijke klus. 

Jongerenpool voor de pleinen
Jongens spelen veel voetbal in hun vrije 
tijd. Drugs en het snelle geld blijven 
aanlokkelijk. Toch vinden de meesten 
dat ze sterk in hun schoenen staan. 
Groen in de buurt wordt gewaardeerd. 

De meiden zitten meer binnen. Als ze 
uitgaan is het om te winkelen en met 
elkaar te chillen. Laat komen ze niet op 
straat, ze worden te veel lastig gevallen. 
Bioscoop bezoek en lezen zijn bij hen 
ook populair. Opvallend is dat de jon-
geren vaak een bijbaantje hebben, ze 
staan op de markt of zitten achter de 
kassa in de supermarkt. De pleinactivi-
teiten worden zeer gewaardeerd, maar 
er is een gebrek aan continuïteit in de 
vorm van gevarieerde, kleinschalige 
sportactiviteiten of uistapjes. Hiervoor 
is begeleiding nodig, het liefst door 
oudere jongeren zelf. Een vrijwilligers-

vergoeding zou hier tegenover kunnen 
staan. Het is belangrijk dat er een soort 
jongerenpool voor begeleiding wordt 
gevormd. Het jeugdaanbod in Noord 
is nog te weinig bekend. De jongeren 
waarderen de buurthuis activiteiten als 
een springplank naar een betere toe-
komst.

Vrienden en oudere zussen
Thuis is niet alles bespreekbaar. Op wie 
verliefd bent, een ander geloof, homo-
filie, zijn gevoelige onderwerpen. Dit 
soort intieme dingen en problemen 
bespreek je eerder met je vrienden of 

vriendinnen, met je oudere broer (voor 
de jongens) of je oudere zus (voor de 
meisjes). In veel gezinnen wordt wel 
gediscussieerd over veel andere onder-
werpen. Ouders willen het beste voor 
hun kind. Gepleit wordt voor ouder-
avonden, geënt op de betrokkenheid 
van de opvoeders. Het debat is voor de 
jongeren voor herhaling vatbaar. 
De jongeren wilden weten wat de leden 
van gebiedscommissie en de abtenaren 
voor hen konden betekenen. Hun idee-
en zijn opgeschreven en meegnomen 
door de ambtenaren. Ze zijn benieuwd 
wat er met hun ideeën wordt gedaan.

Jongeren uit Noord kwamen aan het woord in een intensief gesprek met ambtenaren en leden 
van de gebiedscommissie van Noord in wijkgebouw het Klooster. Het werd een ambitieus en 
druk bezocht jongerendebat geleid door Richard Scalzo, hoofd Jeugd bij de gemeente. Het 
debat ontspon zich rond drie thema’s, school, vrije tijd en thuis. Elk thema werd ingezet met 
een sketch door het talentrijke theaterteam van het Rottekwartier. 

Noord aaN het woord
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Op mijn 16e van mijn katho-
lieke geloof gevallen. De pas-
toor kwam onder het genot 
van een jonge jenever en een 
dikke sigaar vertellen dat de 
homoseksualiteit van mijn 
weggelopen broer verboden 
was. Weet het nog goed, als-
of er een soort ijslaag in mijn 
rechterbrein brak, hoe kon dat 
nou? Ik hield van mijn broer…
wat moest ik kiezen? Ik kon 
het niet langer lijmen. Het in-
stituut kerk verloor de geloofwaardig-
heid. Dat maakt me nog geen atheïst, 
bezoek kerken op vakantie, waardeer 
rituelen als Kerst en begrafenissen 
ook. En dan nu 2015: Parijs / Char-
lie Hebdo. Gezien de leeftijd staat 
het volgende Europese geweld op het 
netvlies: Baader Meinhoff, RAF, Rode 
Brigade, Eta, Ira, Macro-branden, 
Heineken en Hein-ontvoering, de 
moorden op Pim en Theo, Breivik, 
Madrid, London, Brussel, Mh17. Zal 
vast nog wat vergeten zijn. Het pa-
troon raakt mijn brein. Want voor mij 
is de vraag wie het recht heeft op ba-
sis van een (gods)beeld een ander te 
doden. In 1966 ondervond katholiek 
Nederland een soortgelijke religieuze 
schokgolf. Gerard van het Reve kreeg 
een proces tot godslastering aan de 
broek over Nader tot U. Hij zag God 
als een ezel, bedreef de liefde met 
het dier. In het proces verdedigde 
hij zich met: iedereen heeft recht op 
zijn eigen godsbeeld. Wie kent de ge-
daante van God? Wie weet hoe God 
eruit ziet? Hoe weet ie dat zo zeker? 
Het is onmogelijk om een ander jouw 
godsbeeld op te dringen, daar is reli-
giositeit een te individuele zaak voor, 
te persoonlijk. Er zijn zoveel gods-
beelden, als er mensen zijn. Door die 
veelheid is hét godsbeeld niet meer 
van toepassing.  Voor zover als ik de 
huidige Europese culture shock be-
grijp, ziet de Islam geen scheiding 
van kerk en staat. Geloof gaat dus bo-
ven de wet? Het is een botsing tussen 
‘schuld’ en ‘schaamte-eer’-culturen. 
Als iemand van mening is dat de Pro-
feet niet afgebeeld kan en mag wor-
den, dan begrijp ik die geloofsregel. 
Daar houden de Islam-gelovigen zich 
dan aan, neem ik aan. Dan is natuur-
lijk de volgende vraag of dit ook voor 
niet-gelovigen opgaat. Mag iemand 

met een ander wereld- of godsbeeld 
een spotprent maken? Ook begrijp 
ik goed dat de Charlie Hebdo-spot-
prenten iets afbeelden dat iemand 
niet leuk kan vinden of als respectloos 
kan ervaren. Maar is dat belediging 
of vernedering? Het naar de gewelds-
kaart grijpen, snap ik dus helemaal 
niet. Waarom? Omdat dat ik ben op-
gevoed met “slaan is een gebrek aan 
woorden”. Je praat met elkaar. Geloof 
dat niet bestand is tegen confrontatie 
met de werkelijkheid, lijkt me een 
lastig geloof. Het afdwingen met ge-
weld van godsbeelden wringt met 
het democratisch systeem. s’Lands 
wijs, s’lands eer: voor belediging is 
daar de gang naar de rechter. Die 
doet uitspraak. Daar leg je bij neer. 
Zo staat ook hoe Geert Wilders voor 
de rechtbank. Sonja Barend consta-
teerde destijds in de jaren zestig al dat 
het leek of alleen gelovigen het recht 
op gekwetstheid hebben. Heb je geen 
geloof, dan mag je ook niet gekwetst 
voelen? Laatst beweerde een pooier 
op tv dat vrouwen net honden zijn, 
slaag verdienden en gehoorzamen 
moeten. Los van dat ik het ook met 
hondsbeeld van deze mijnheer niet 
eens ben, is zijn vrouwbeeld ook niet 
zo ‘enlightened’. Dan maar naar de 
Wallen, daar alle toeristen en pooiers 
neermaaien? Zo werkt het toch niet? 
Voor mij zit de oplossing ook niet in 
“een cartoontje lager zingen”, maar 
in bewust-wording dat religie een on-
dergeschikte rol heeft in een Westerse 
seculiere samenleving. We koesteren 
vrijheid van meningsuiting en vreed-
zame co-existentie tussen gelovigen 
en niet-gelovigen. (Religieuze) Tole-
rantie vraagt om een ‘high tolerance 
of difference, a high tolerance’. Ge-
loof is een moeilijk zaak: geloof is 
de zekerheid van de dingen, die men 
hoopt en de overtuiging van de din-
gen die men niet ziet, het niet concre-
te of tastbare. Humor maakt dingen 
duidelijk. Een spotprent dient om een 
zwakke plek te duiden, redeneringen 
te ont-roesten, om te ont-zekeren, za-
ken uit het verband te halen. Humor 
vraagt om emotie-regulatie. Eren valt 
te relativeren. En valt te leren. 

Anja Berkelaar

De Noorderzon is als wijkblad 
verzelfstandigd in de vorm van 
een stichting. Het blad is een 
echt bewonersinitiatief met 
hart voor het Oude Noorden en 
de Agniesebuurt. 
Tal van artikelen worden aangeleverd 
door bewoners en organisaties uit de 
buurt. Men weet de weg te vinden 

 
eigen stichting
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Relativ/eren 
De muur is opgebouwd met oude 
afgebikte stenen afkomstig van de 
doorbraak en is kwaliteitsvol en 
puur ambachtelijk gemetseld. Op 
de stenen zijn de legendarische Fey-
enoord voetballers afgebeeld met 
in het centrum de kleurrijke Coen 
Moulijn. 
Jules Deelder deed de onthulling. 
Als Sparta supporter wees hij erop 
dat ook Sparta (West) en Noord Fey-
enoord groot hebben gemaakt. 
Bijna alle collega spelers van Coen 
waren naast zijn echtgenote Adrie 
aanwezig. Uiteraard was dit goed 
voor een unieke foto. Herinnerin-

muuRtJE COEN mOulIJN ONtHulD 

Wijkgebouw het Klooster is 
bijzonder toegankelijk. Dat is 
niet het minst te wijten aan 
een open en gezellig Balie-
team, Het gezicht van het 
Klooster. 
Drie vaste buurt bewoners, vrijwil-
ligers en vijf stagiaires zorgen voor 
doorverwijzing, invullen van eenvou-

Het gezicht van 
het Klooster

dige formulieren, afspraken met de 
raadslieden. Het Team beantwoordt 
de telefoon en benaderd instanties 
als ENECO, IZA CURA in verband 
met overstapregelingen, Woonstad 
en Havensteder voor huurproble-
matiek. betalingsregelingen worden 
begeleid en kwijtscheldingsformu-
lieren ingevuld. Het Team staat ook 

paraat voor aanvragen van bijzon-
dere bijstand. Ze maken afspraken 
met het maatschappelijk werk. Ook 
voor de voedselbank verwijzen ze 
door. Van 9:00 tot 13:00 uur is de 
balie open. DOCK zorgt voor de be-
geleiding. Om de zes weken is er een 
balieoverleg. Het BalieTeam straalt. 
We zijn blij met ze.

naar de redactie. De fotografen dui-
ken overal op en schrijvers zitten in 
de haarvaten van de wijk. De redactie 
wil een steun in de rug zijn van de cor-
poraties en gebiedscommissie waar 
deze aan de weg timmeren, terwijl 
ook kritische noten niet geschuwd 
worden. Tijdens gebiedscommis-
sievergadering in de Bergsingelkerk 

werd ingestemd met de subsidiëring 
van de Noorderzon. Ook Woonstad 
en Havensteder dragen hun steentje 
bij. U kunt dit jaar weer 7 kranten ver-
wachten en uiteraard een maandelijk-
se update van de Noorderzon online. 
Heeft u iets voor ons info medium 
neem dan contact op met: 
info@noorderzononline.nl

De Chinees smaakte heerlijk. Het vrij-
willigersteam had de ruimte spic en 
span gecleaned en aardig versierd. DJ 
Ferdie draaide en zong als geen een, 
geassisteerd door buurtfenomeen 
Chris. De jongelui bleven natuurlijk 
tot het laatst met een terecht uitpuf-

Nieuwjaarsreceptie Rottekwartier

Het muurtje van Coen Moulijn staat er weer en is zelfs 

veel mooier dan het eerste muurtje ook van de hand van 

beeldend kunstenaar Hans Citroen.

Het kwam wel langzaam van 
start, maar rond 17.00 uur 
stroomde Noordplein 12 vol en 
werd er vier uur lang gedanst 
op michael Jackson, Surinaam-
se songs en een 80-er jaren re-
pertorium.

fende Wil die ook geen seconde van 
de dansvloer was weg te slaan. Kun-
stenares Paula van Elshout gaf een 
workshop met gelukssleutels voor 
2015 met een hele greep van crea-
tieve technieken. Opbrengst van de 
workshop is voor een goed doel.

Op 14 februari opent een Voedselcentrum in Rotterdam 
Noord en wel in de Jacob loisstraat 24-30. Het initiatief 
is van de stichting Isaak & de Schittering. De stichting wil 
hiermede de armoede bestrijden. Elke dag kan je er gratis 
verse groente halen, gratis een brood en tweedehands 
kleding voor €1,00 per stuk.

Voedsel
ceNtrum 
opeNt

gen werden opgehaald en Hand in 
Hand werd gezongen onder begelei-
ding van Pierre van Duyl. 
Gebiedscommissie voorzitter Tho-
mas sprak ook zijn waardering uit 
voor een uniek speler als Moulijn en 
voor het geslaagde kunstwerk.
Naderhand belandde het gezelschap 
in de galerie aan de Zaagmolenkade 
waar men filmpjes van Coen’s voet-
balcapriolen kon bewonderen en 
dichter Ponse de lof zong van de 
voetballer. De dichter had een pro-
bleemjeugd en trok zich op aan zijn 
idool Coen die hij in zijn poëzie ge-
vleugelde voeten gaf.



Agniesebuurt
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Professioneel geregisseerd door Ma-
riëlle van de Griendt en Kenneth 
Asporaat overtuigden de jonge ama-
teur acteurs. Het was uit het leven 
gegrepen. De verslaafde op het plein, 
de geld problemen van de jongeren, 
de verleiding van het snelle geld, de 
vooroordelen, het vruchteloos zoe-
ken naar stage of werk, de inspira-
tie van het rolmodel, de onderlinge 
solidariteit en het verlangen iets te 
betekenen. 
Het stuk werd voor het eerst opge-
voerd tijdens de Cultuurmix in aan-
wezigheid van de wethouder en de 
gebiedscommissie. Een klein panel 
met ook jongeren werd samenge-
steld ten behoeve van een publieks-
discussie. 15 procent van de Rotter-
damse jongeren tussen de 18 en 25 
jaar heeft schulden. Het landelijk 
gemiddelde is 8 procent. 300 jon-
geren lopen bij de Kredietbank. Dat 
kan alleen als er een aflossingscapa-
citeit is. De schulden bestaan uit te-
lefoonrekeningen, onbetaalde zorg-
verzekering, onbetaalde rekeningen 
bij webwinkels, huur en ENECO 
achterstand. De discussie met het 

De naaimachines van de An-
tilliaanse vereniging mira luz 
ratelden weer om de fantasie 
jurken en kostuums van de 
kinderen in overleg vorm te 
geven. Twee presentatoren van het 
Zomercarnaval moedigden de kin-
deren aan om hun talent te tonen en 
zich ongedwongen te presenteren. Er 
werd naar hartenlust gedanst. Om te 
zorgen voor een ontspannen families-
feer, werden in de middaguren kerst-
stukjes gemaakt. Met de kerstmust op 
werd er hartelijk gelachen. De show 
zelf mocht er zijn. Alle durvers kre-

gen een presentje. Vrijwilligers van de 
Banier zorgden voor belichting en ge-
luidservice voor de Antilliaanse DJ. We 
proefden heerlijke kip in de gezellige 
wijkgebouw keuken. All in the Family! 
Richie Emelina wist haar vrijwilligers 
modistes, visagistes, kooksters en op-
ruimers te enthousiasmeren.

Uniek jongeren Theater 
in de Nieuwe Bannier 

Little Miss in Banier

Het Ammersooiseplein gaat 
op de schop. Architecte Ri-
ette van de Werff maakte 
het ontwerp na intensieve 
inspraak rondes. Duimdrop 
wordt verplaatst naar de Nieuwe 
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Banier zijde toe. Er komt een mooie 
ronde tennistafel. Een voetbalveld 
met lage borders vormt het hart 
van het plein. Er komen ook groene 
pleintjes met schommels en klim-
rek voor de kleintjes. Aan de zijkant 

Ammersooiseplein 
vernieuwd en strakker

zullen bont beplante bloemenbor-
ders verschijnen. Het geheel is 
stukken strakker geworden maar 
wel aantrekkelijk.

15 jongeren aangemoedigd door buurtmoeder Wil van Vugt 
brachten een mooi theaterstuk op de planken in de Nieuwe 
Bannier. 

publiek spitste zich nogal erg toe op 
schulden. 
De Gebiedscommissie wil een lans 
breken voor jongeren en werk. Voor-
zitter Thomas vindt het theaterstuk 
een goede vorm van jongeren in-
spraak, het legt de problemen bloot. 
Ook Sanne Lansdeal, cultuurscout, 
vindt deze werkvorm een verade-
ming. Vanuit het Jeugd Informatie 
Punt wordt aangedrongen op meer 
geldlessen in de scholen. Nu geeft 
slechts 25 procent van de basisscho-
len dergelijke lessen. 
Het JIP (Zomerhof kwartier, Tei-
lingerstraat) helpt jongeren om 
schulden op een rijtje te zetten en te 
zoeken naar een oplossing. De  ING 
Bank geeft alleen krediet tot duizend 
euro aan 18 plussers. Dit bedrag is 
dan ook een maximum. Wethouder 
Stuyvenberg wil jongeren banen cre-
eren door bedrijven te lokken en ze 
minder regels te stellen. Via kunst 
en cultuur wil men bewustwording 
brengen bij de jongeren en hen hel-
pen hun talent te ontwikkelen. Veel 
jongeren zijn ZZP-ers. Ieder indi-
vidu heeft talent. Je moet geloven in 
eigen kracht en je eigen weg vinden. 
Bewoonster Selana ook ZZP-er en 
cultuur promotor verwacht van de 
politiek meer steun voor jonge crea-
tievellingen uit Noord. De jonge spe-
lers hebben veel geleerd en hebben 
een weg gevonden naar het publiek. 
Ze hebben talent “WATCH THEM!” 

Met dank aan Mariëlle van de 
Griendt en Kenneth Asporaat de re-
gisseurs.

Wilgen-
plantsoen
Het Wilgenplantsoen met zijn 
stadslandbouw ligt er mooi bij. 
In het nieuwe seizoen willen 
de begeleiders Daniël en Rut-
ger, naast het verzorgen met 
de kerngroep van bewoners, 
een stapje verder gaan. Met 
leuke activiteiten wil men extra men-
sen aantrekken om de kerngroep te 
versterken. Samen met de Vrienden 
van het Klooster worden tuinmaaltij-
den georganiseerd en themadagen om 
tuinierkennis (voorzaaien,snoeien) 
over te dragen. In de binnentuin van 
het Klooster wordt een glazen kast ge-
plaatst waarin jonge plantjes gekweekt 
worden die dan vervolgens richting 
plantsoen gaan. Geveltuinen liggen 
er soms verwaarloosd bij, niet wegens 
desinteresse van bewoners maar door 
gebrek aan kennis. De lessen in tuinie-
ren worden booming!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Charlie Chaplin 
De prachtige muurschildering 
van Charlie Chaplin, een mix 
van kindertekeningen en se-
niorenromantiek werd tot  on-
genoegen van de buren van 
de Kloostermuur verwijderd. 
De buurt rekent erop dat financiering 
wordt geregeld voor herplaatsing dicht-
bij. Bewoners van de Blommerdijksel-
aan hopen daarnaast op een artistieke 
behandeling van het electrahuisje. 

Stedin heeft geen bezwaar. Voorheen 
waren op het huisje reklameborden 
aangebracht waarvan de sporen nog 
te zien zijn. Bewoners voelen voor 
Jugendstil. Je zal maar tegen een kale 
muur aankijken! Een aantal bewoners 
zijn al drie jaar bezig met dit electra 
huisje. Jonge kopers nieuwelingen on-
dersteunen hen volledig.

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

Een knap stuk restauratiewerk uitge-
voerd door Jurriëns, gespecialiseerd 
in de restauratie van monumentale 
gebouwen. Om dit Rijksmonument 
weer zijn oude glorie terug te geven en 
weer bruikbaar te maken, moesten de 
loslatende betondelen worden verwij-
derd. Besloten werd dit te doen door 
water onder hele hoge druk tegen het 

betonoppervlak te spuiten. Het beton-
herstel is uitgevoerd door het bedrijf 
Vogel B.V., gespecialiseerd in betonre-
novatie. Het spuiten ging met zeer veel 
lawaai gepaard en gaf - 12 weken lang - 
onvermijdelijk overlast voor de omwo-
nenden. Ondanks excuserende rond-
schrijfbrieven bleven omwonenden 
klagen. Mechanisch verwijderen van 

het oude beton was geen optie volgens 
de aannemer. Inmiddels is de rust her-
steld en wordt er nu nog gewerkt aan 
het isoleren en afdichten van het dak 
en worden er plannen gemaakt voor de 
inrichting van het dak door Buro Zus 
in overleg met omwonenden. 
Voor de gevels aan de Raampoort-
straatzijde is gekozen voor hoogwaar-
dige renovatie. De ornamentiek en 
gevelafwerking is in overleg met de 
Rijksdienst voor Cultureel erfgoed 
in originele staat teruggebracht. Een 
aantal krulversieringen is opnieuw 
gegoten. Om kosten te drukken is aan 
de Katshoekzijde van Station Hofplein 
gekozen voor een strakkere afwerking. 
Het schilderwerk aan de Raampoort-
zijde kan pas worden uitgevoerd bij 
een temperatuur boven de 10 graden. 
Noord heeft weer een prachtig monu-
ment ‘terug’! 
De eerste huurders zijn inmiddels 
bezig hun bogen in te richten, zoals 

Station Hofplein fraai gerestaureerd
Het afgelopen jaar is het gehele complex van Station Hofplein 
grondig onder handen genomen. Na de eerdere restauratie van 7 
bogen zijn nu de overige 10 bogen na grondige restauratie bruik-
baar gemaakt voor verhuur en is de gevel aan de Raampoort-
straat weer in haar oude glorie hersteld. 

Kevin.Murphy die drie bogen huren. 
Andere huurders zijn Oporto, een Por-
tugees visrestaurant, een platenzaak 
en BIRD neemt er een boog bij.
Op Noord010inbeeld is een uitge-
breid beeld en tekst verslag van de 
monumentale restauratie van Station 

Hofplein. Meer informatie vind je op 
Station Hofplein van Projectgroep 
Hofbogen. Interessante weblinks over 
de Hofbogen (geschiedenis, toekomst-
plannen en activiteiten) vind je op het 
blog van Vrienden van de Hofpleinlijn. 
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Een ontroerend nieuwjaarsconcert van Muziekcentrum Noord luidde het Kloosterjaar 2015 in, een jaar volledig gericht 
op de ontwikkeling van kindertalent. De kinderen zetten een uniek concert neer voor een volle kloosterzaal. Wil je een 
instrument leren bespelen, kom dan naar het muziekcentrum Noord gevestigd in het Klooster.

De groepen 7 en 8 van het ba-
sisonderwijs met hun ouders 
konden weer terecht op de VO 
scholenmarkt bij Humanitas 
Bergweg. Het was weer een 
gonzende bijënkorf en er was 
zoveel te kiezen. 
Tientallen scholen presenteerden hun 
pakket en hun zorg voor de leerlin-
gen. “Het is moeilijk” zucht Youssef. 
Er valt ook zoveel te kiezen. Zo biedt 
het Scheepvaart en Transport col-
lege kansen aan leerlingen om aan de 
slag te gaan in de haven, om yachten 
te bouwen of te varen op Rijn en bin-
nenvaartschepen. Het lyceeum Rotter-
dam richt zich op leerlingen die liever 
buiten de lijnjes kleuren. De Horeca 
vakschool maakt van je een bakker of 
een kok. De markt biedt ook opvoe-
dingstips. Zo afficheert Welzijn  Noord 
de Loesje poster “liefde is... een goede 
opvoeding”.  In de Nieuwe Banier is 
ook een plek waar ze werken aan ta-
lent, stage plekken en toeleiding naar 

werk. Ook Noord Plus functioneert in 
De Nieuwe Banier met huiswerkbege-
leiding, talentontwikkeling en ouders 
voor ouders. De mavo Delfshaven 
geeft international business basics, 
terwijl Toorop mavo inzet op media 
disign en Theater. De vmbo Thorbec-
ker is er voor de sporters en dansers. 
Wolvert geeft tweetalig onderwijs. “It’s 
an influence, a way of life” staat op 
hun prentkaarten. Melanchton combi-
neert aandacht met een kwaliteitspro-
gramma. Dit is maar een kleine greep 
uit het enorme keuzepakket. Zoals de 
vorige jaren wordt duidelijk gemaakt 
dat je met techniek behoorlijk wat kan 
verdienen. Technische banen doen 
niet onder voor zorg, medische, juridi-
sche of administratieve jobs wat betreft 
het salaris. Veel te kiezen is misschien 
moeilijk maar ook leuk. Je kan zelf 
je toekomst kleuren. Kies wat je leuk 
vindt en waarin je goed bent. Veel suc-
ces voor de jonge studenten en hun 
families.

SCHOlENmARKt

Zeker honderd cursisten leren 
dagelijks Nederlandse taal 
en inburgering bij tornante 
trainingen. De taallessen ken-
nen diverse niveau’s. Tornante 
trainingen heeft veel vluchtelingen 
in haar bestand en partners uit het 
buitenland. De lesgevers werden aan-
genomen om hun empathie met de 
trauma’s van de vluchtelingen. Eige-
naresse Tornante Trainingen is Lia 
Trum getrouwd met de Kievit. Lia ver-
telt een enthousiast verhaal. Tornante 
betekent haarspelbocht. Alleen zo kan 
je een taal leren, via heel wat bochten-
werk bereik je de top en niet via een 
rechte weg omhoog. Vijf jaar geleden 
startten de twee taal vrijwilligers hun 
bedrijf. Drie jaar geleden werd buurt-
huis Het Kopblok gesloten. Het koppel 
startte er taallessen en zorgde voor een 
buurthuis functie via diverse werk-
projecten. Met de taallessen wordt het 
geld verdient voor de werkprojecten 
waar de cursisten een vak leren. De 
werkprojecten werden ondergebracht 
in een stichting. Toen Lia in het lege 
Kopblok kwam waarde er de geest van 
haar moeder Corrie, maatschappelijk 
werkster zo’n 40 jaar geleden. Ieder-
een kwam bij Corrie voor formulieren, 

problemen, financiële knelpunten en 
een kopje koffie met het krantje. “Bij 
Corrie” werd dan ook de naam van de 
stichting. Recht over  het kopblok had 
opa ook een kapperszaak avant la let-
tre. Hoe is het mogelijk! De gemeente 
was over Tornante zo enthousiast dat 
ze vroeg om  iets dergelijks in Noor te 
starten.  Aanvankelijk werd gedacht 
aan een etage in het Woonstad pand in 
de 1ste Pijnakkerstraat 64. Maar Lia’s 
man is een durver. Hij heeft een visie: 
beneden kleine werkplaatsen waar de 
cursisten een vak kunnen leren en bo-
ven de taallessen. Lida van Adrighem 
van de Willem de Kooning accademie 
heeft een modeatelier en binnenkort 
komt er een fietsenmaker bij. Het 
mode en naaiatelier voert ontwerpen 
uit en levert producten op bestelling. 
Ook al heb je niet direct een baan, je 
kan de kleertjes van je kinderen ma-
ken. De ruime keuken in het pand 
wordt de start van een catering project. 
In maart opent burgemeester Abou-
taleb het bedrijf dat nu 60 enthousi-
aste vrijwilligers heeft. Iedereen uit 
de buurt kan binnenkomen voor een 
gratis kopje koffie en een krantje. In 
de werkateliers kan je zo aan de slag. 
Tornante maakt het waar!

tornante traint 
in haarspelbochten

Nieuwjaarsconcert 
door kinderorkest

Vrijwilligers-
feest DOCK
De kapelzaal van het Klooster zat he-
lemaal vol. DOCK wilde haar vrijwilli-
gers in het zonnetje zetten en dit is aar-
dig gelukt. Gastvrouw was de bekende 
cabaretière “Tante”. Het Dockteam in 
feestelijke outfit werd even gepresen-
teerd, waarna menigeen de dansvloer 
opzocht. We mochten een aantal bij-
zonder leuke outfits opmerken. Klap-
per op de vuurpijl was ongetwijfeld 
Amanda die met roze pruik de bingo 

leidde. Het was wel een bijzondere 
bingo met als thema “Ken de talenten 
van de vrijwilligers”. Mooie prijzen 
werden gewonnen. Vice voorzitter van 
de Gebiedscommissie Theo Coskun 
moedigde de vrijwilligers aan om nog 
meer en vooral originele initiatieven 
in te dienen. De Gebiedscommis-
sie, een soort ondernemersraad voor 
Noord, beloofde alle steun. De avond 
werd afgesloten met Afrikaanse dans 
en heerlijk eten dat bijzonder werd ge-
waardeerd. Hop naar een actief 2015!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Conversatie-
groep (mannen) 
Iedere donderdagmiddag van 13.30 - 
15.00 uur komen verschillende man-
nen in wijkgebouw Het Klooster bij 
elkaar om samen te oefenen met de 
Nederlandse taal. De onderwerpen die 
besproken worden zijn door de groep 
bedacht. Verbeter je Nederlands door 
samen te praten. Info: Amanda Arthur 
06-48462161, Mimoun Hmoumou 
06-18964450, DOCK Participatie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Digikanjers 
inloop
Iedere dinsdagochtend van 09:30 - 
13:00 uur is in het Klooster een Digi-
kanjers inloop. U kan er terecht met 
al uw vragen over uw laptop of tablet. 
Een vrijwilliger zit klaar om uw te 
helpen! Neem je laptop of tablet mee.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Computer-
cursus
In wijkgebouw het Klooster draait 
een computercursus van 10 lessen 
op woensdagavond van 19:30 - 21:30 
uur en op vrijdagochtend van 9:30 - 
11:30 uur. De kosten zijn €2,50 per 
keer. 
Voor vragen of aanmelden: Amanda 
Arthur 06-48462161 of kom langs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het Architectuurfeest op het Johan 
Idaplein waar kinderen kastelen 
bouwden met reuze dozen en wil-
gentakken. De wetenschapsweek 
waar Willy Wortel’s het labo in do-
ken en spannende elektrastunts 
werden uitgehaald. Het kleurrijke 
Carnaval du Nord dat nu weer ver-
der de Zwart Janstraat in trok. Het 
ontroerende Keti Koti met expo, su-
perband en schitterende mama’s. 
Het overvolle Pinksterfeest op het 
binnenterrein Hofdijk met buurt-
zangers en twee reuze zwembaden. 
De avondvierdaagse een compleet 
volksfeest vol sportievelingen. De 
fabriek van de democratie waar een 
tiental scholen aan deelnamen en 
kinderen interactief bezig waren met 
conflictoplossing en overleg. De lit-
tle miss World show waar families 
landen uitbeelden met zelfgemaakte 
originele kleding begeleid door de 
modeacademie. De hondenshow 
en de kids als circusartiesten op het 
Snellemanplein. 

Feestival
Het alles overdonderende Feestival op 
het Noordplein waar zowat alle instel-
lingen aan deelnamen met de Com-
pany of Balls, patat Boem, percussie, 
het enige echte Volkstheater en een 
inspirerend Kinderparadijs. Daedalus 
en Icarus in wijkgebouw het Klooster. 
Een monsterlijke stier in een labyrint 
en een jongen met smeltende vleugels. 
De kinderen brachten het op de planken 
met trommels, vleugels en bouwdozen. 
De Turkse Bazaar die drie dagen lang 
het Pijnackerplein overspoelde met 
heerlijke hapjes, grote pannenkoeken, 
traditionele thee en een enorme variatie 
van muziek- en dansgroepen. Een ori-
ginele Ottomaanse optocht verraste de 
buurt. Het bruisende Ammersooiseplein 
met jonge rappers, modistes en break-
dancers. Het Jongerentheater in de Ba-
nier waar de buurt tieners het straatleven 
en zijn bekoringen in beeld brachten. De 
Jonge Honden superactief op het Pijnac-
ker- en Snellemanplen. Ze organiseren 
alles van begin tot eind. Zomermuziek 

EEn tErugblik op 
eVeNemeNteN

2014 is voorbij, een gelegenheid om even terug te 
blikken op enkele highlights die het Oude Noorden 
en de Agniesebuurt sfeer gaven. 

op de Rotte, met een eigen bewoners-
stichting, dat elk jaar mooier en drukker 
wordt. Een jongerenpodium gedragen 
door de buurt. Wat opvalt is de bijzon-
dere spreiding van evenementen over 
de pleinen en wijkgebouwen. Een rode 
draad die we moeten vasthouden.
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COlOFON 
Noorderzon informeert over initiatieven, 
evenementen en ontwikkelingen in het Oude 
Noorden en de Agniesebuurt. De Noorderzon 
verschijnt 7 keer per jaar. 
Uitgave februari 2015.
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OpmAAK: Bureau404 
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Buurthuis mozaïek
Schommelstraat 69
3035 lg rotterdam
tel. (010) 466 37 34

Stichting Kinderparadijs 
meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC rotterdam
tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• kinderkunstClub
  insulindestraat 248
  (do. 15.30-17.00 uur)

Wijkgebouw Klooster 
Oude Noorden  
ruivenstraat 81  
3036 DD rotterdam
info@kioosteroudenoorden.nl
tel. 010 - 466 15 44
contactpersoon: 
guido de groot en Coskun Dag

Jongerenwerk 
Stichting Buurtwerk Alexander
Hammerstraat 51 (ingang om 
de hoek ruivenstraat)
3036 MC rotterdam
tel. (010) 266 87 52
info@buurtwerk.nl 
(o.v.v. oude noorden)

gebiedscommissie
Contactgegevens commissie-
leden zie: www.noorderzonon-
line.nl/?page_id=8737

Centrum voor 
Jeugd en gezin Noord
Eudokiaplein 31
3037 bt rotterdam
010 44 44 611
www.cjgnoord.nl

Dock participatie
ruivenstraat 81
3036 DD rotterdam  
tel. (010) 443 06 00

Servicepunt 
Oude Noorden - Agniesebuurt
ruivenstraat 81
3036 DD rotterdam
tel. (010) 466 15 44

maatschappelijk Werk Noord
Eudokiaplein 33a
3037 bt rotterdam
tel. 010 - 443 07 00

Stichting Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33 a
3037 bt rotterdam
tel. (010) 244 82 40
inloopspreekuur: 
Ma., di. & do. van 10.00-12.00 
uur. op dinsdag zijn turkse & 
Marokkaanse cultuurtolken 
aanwezig.

Wijkgebouw 
De Nieuwe Banier
banierstraat 1 
3032 pA rotterdam
tel 010 8460341 

Woonstad
prins Alexanderlaan 201 rot-
terdam 
tel. 010 4408800

Stichting Havensteder 
Heer bokelweg 121  
3032 AD rotterdam  
tel. (010) 890 25 25

Sociaal Raadslieden
Servicepunt oude noorden - 
Agniesebuurt
ruivenstraat 81
3036 DD rotterdam
tel. (010) 466 15 44 
(op afspraak)

Stadswinkel
tel. 14010

gemeente Rotterdam  
tel. 14010
Voor al uw vragen, klachten of 
andere meldingen, 24 uur/dag

KindeRdam
Schiekade 34
3032 AJ rotterdam
tel. (010) 443 00 33

Stadswinkel
Eudokiaplein 35
tel 14010
 
Rotterdam gebied Noord
Eudokiaplein 35
rotterdam

pedagoog Opvoedwinkel 
twinkeltje Noord
ruivenstraat 81
3036 DD rotterdam
tel. (010) 467 43 65
openingstijden:
di. 11.00-12.30 en 13.00-16.30
wo. 08.30-12.30 en 13.00-16.30
do. 08.30-14.30
pedagogisch spreekuur:
di. 13.30-15.30 uur (inloop)
wo. 08.30-10.30 uur (inloop) 
en 10.30-12.30 uur (op afspraak)

BASISSCHOlEN

OBS De Klimop  
rembrandtstraat 27  
3035 ll rotterdam  
tel. (010) 466 68 95  

Het plein
benthuizerstraat 101
3035 Cn rotterdam
tel. (010) 465 78 46

Hildegardisschool  
Verbraakstraat 7  
3036 Mr rotterdam  
tel. (010) 465 68 40  

Combinatie ‘70
louwerslootstraat 135
3036 pV rotterdam
tel. (010) 466 35 37

De Fontein  
Hoyledestraat 25  
3036 lp rotterdam  
tel. (010) 465 93 66  

prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 Wk rotterdam
tel. (010) 466 15 51

CSBO Bergkristal
bergsingel 132
3037 gM rotterdam
tel: 010 414 4696

Stichting Noord plus
banierstraat 1
3032 pA rotterdam
tel: 010 467 1870

VOORtgEZEt ONDERWIJS

grafisch lyceum Rotterdam 
Heer bokelweg 255  
3032 AD rotterdam  
tel. (010)  880 25 00  

Horeca Vakschool Rotterdam
noordsingel 72
3032 bg rotterdam
010 4655055
www.hvsr.nl
 
Hildegardis mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC rotterdam
010 4657438
www.hildegardismavo.nl

Accent praktijkonderwijs 
Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH rotterdam
tel. (010) 465 10 36
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Wat we doen? 
We kiezen aan het begin van 
het jaar samen  interessante 
gebeurtenissen of organisaties 
waar we op af gaan. Maar 
niet zonder eerst goed voor te 
bereiden wat we willen weten, 
welke vragen we gaan stellen en 
hoe we de taken gaan verdelen: 
wie houden het interview, 
wie gaat filmen enzovoort. 
Hartstikke leuk om te doen 
en je leert er een heleboel 
van, want we oefenen ook 
veel. De keer daarop gaan we 
op pad, soms met camera’s 
en soms gewapend met een 
schrijfblok. De resultaten 
werken we samen uit tot 
een blog of tot een filmpje. 

Zit er een journalist in jou?

We kijken de filmpjes terug en 
bespreken wat goed ging en wat 
beter kan. Van alle filmpjes samen 
wordt een eindfilm gemaakt die we 
aan het eind van het blok vertonen 
op een groot doek in Studio de 
Bakkerij. Heel spannend om jezelf 
zo groot te zien, maar ….. het 
maakt je ook trots. Dat zeggen de 
Wijktijgers zelf!

De compleet ingerichte woning 
heeft vier woonlagen en een forse 
tuin. Je komt binnen in een leuke 
voorkamer die leidt tot een tweede 
living met breed terras en uitzicht 
op de tuin. Op de eerste etage is 
het relaxte leefgedeelte. De tweede 
etage heeft twee grote slaapkamers 
en een badkamer met ligbad, dou-
che en twee handige wasbakken. 
De derde etage is een spectaculaire 
zolderruimte vrij in te richten, De 
grote steunbalken heeft men natu-
rel en zichtbaar gelaten wat een Rot-
terdamse echtheid uitstraalt. Overal 
is er een zee van licht. Overal zie 
je een kwaliteitslabel. De compleet 

Erwin of Peter zijn dan aanwezig. 
Veel kunstenaars en ontwerpers 
uit de buurt maken gebruik van 
deze specialistische apparatuur die 
ze zelf niet kunnen aanschaffen 
of waar ze geen ruimte voor heb-
ben. De resultaten zien we in de 

buurt in de vorm van kunstwerken 
en plantenbakken. De apparatuur 
is specifiek gericht op houtbe-
werking. Heeft u ideeën voor de 
buurt kom dan even langs bij uw 
buurtklusruimte,de BKR! 
Adres: Kabeljauwsestraat 27

Naar verwachting gaat de verkoop 
fors stijgen nu de woningen aan De 
Heer Vrankestraat en Soetendaal-
seweg zijn opgeleverd. Alleen op 
papier kopen is altijd moeilijker dan 
na een echte rondleiding in een kant 
en klare woning. De appartementen 
aan het Soetendaalseplein zijn klaar 
in april. Ze worden verhuurd in de 
vrije sector. Geïnteresseerde gega-
digden als Vincent en Kellly twijfe-
len nog tussen een appartement of 
een stadswoning. Zoals veel kopers 
zijn ze gek op het Oude Noorden. 
Het is een authentieke en artistieke 

wijk op loopafstand van het Kra-
lingse bos en het Centrum. Een aan-
tal gezinnen bij de Kop van Noord 
heeft zich ontpopt tot promotoren 
van het project. Het is er goed wo-
nen met leuke speelplekken en een 
gemixte basisschool met kwaliteit. 

Bibliotheekkasten,bloembakken 
en muurschilderingen worden er 
gemaakt. Het CVD werkt in de 
ruimte nauw samen met school de 
Fontein en Top van Noord. Opval-
lend zijn de groenactie, de nieuw-
jaarsreceptie, de ontmoetingsfeest-
jes en borrels. De buurtklusruimte 
wordt de plek van waaruit tal van 
activiteiten worden gecoördineerd. 
De werkplek
Geregeld wordt er door buurtbe-
woners gewerkt in de ruimte. Ook 
stedelijk hebben er kunstenaars 
lucht van gekregen. Zo worden 
grote borden met posters voor het 
Internationaal Filmfestival in dit 
zenuwcentrum gefabriceerd. Ze 
komen terecht  bij de Doelen en de 
Schouwburg.

Wilt u ook klussen?
Zorg dat je altijd met zijn tweeën 
bent. De apparatuur is professio-
neel maar ook gevaarlijk en is vvral 
bedoeld voor ervaren klussers. Heb 
je geen ervaring dan kan je er toch 
terecht in overleg en met de nodige 
assistentie. Hulp is altijd aanwezig. 
Dit jaar worden vier workshops ge-
organiseerd in de klusruimte: mo-
zaïek maken,fotografie, repair cafe 
en het maken van een  bellenblaas-
machine met de kinderen. Naast de 
succesvolle klusruimte heeft CVD 
ook een schoonmaak en groen-
ploeg die een pluim waard zijn.

Wanneer kan je terecht?
Als je je zelfstandig wilt klussen 
kan je op woensdag en zaterdag 

terecht. Wil je op een andere dag 
dan kan dit in overleg. Voor actu-
eel nieuws over de klusruimte acti-
viteiten kan je terecht op Facebook 
BKR. De klusruimte met begelei-
ding is elke dag open van 9.00 tot 
16.30 uur behalve op woensdag. 

Buurtklusruimte een geschenk 
uit de hemel

• Stadswoningen 
gaan snel van de hand

• modelwoning Soetendael

wooNstad

Woningbouwvereniging Woonstad stelde voor een jaar een 
gratis klusruimte beschikbaar voor de buurt aan de Kabel-
jauwsestraat 27. Als de werkplaats haar nut bewijst wordt dit 
contract voortgezet. Het ziet ernaar uit dat de buurtklusruim-
te een onmisbaar element wordt in de Kop van Noord buurt.

Schrijf je dan snel in 
want de Wijktijgers 
gaan weer van 
start!
Het team van de 
jonge journalisten 
die op pad gaan 
in Noord om alle 
nieuwtjes te 
verslaan is bijna 
compleet! Er zijn 
nog een paar 
plekjes over. 

Het was gezellig druk bij Studio 
de Bakkerij en zelfs de rode loper 
was uitgerold. Door wie? 
Door de Wijktijgers zelf 
natuurlijk. Op het einde was een 
groot applaus voor alle kinderen 
die hebben meegewerkt aan het 
afgelopen blok. Ook werd Sofia  
in het zonnetje gezet. Zij nam 
afscheid als Wijktijgers, maar is 
de meest trouwe Wijktijger die er 

ooit is geweest. Altijd vrolijk en 
leergierig. Dank je wel voor al je 
inzet!

Het afgelopen jaar waren 
bij de Noord4daagse, bij 
plaswijckpark, hebben we 
de begeleiders van het 
zomerkamp van Kingswork 
geïnterviewd en waren we 
natuurlijk van de partij bij het 

Feestival. te leuk om niet aan 
mee te doen, te leerzaam om 
je niet in te schrijven! Kom 
je ook?
Wijktijgers werd in 2014 mede 
mogelijk gemaakt door Gemeente 
Rotterdam en Woonstad Rotter-
dam. Voor meer informatie kom 
je naar Kinderparadijs Meidoorn, 
ingang Tochtstraat 83 ( Speeltuin 
Wikado).

We bezoeken de modelwoning 
op Heer Vrankestraat 17, een 
schitterende woning in het 
complex Soetendeal. 

ingerichte woning kost € 325.000, 
- maar dan heb je ook wat. Zowat de 
hele buurt komt kijken, ze hebben 
niets dan lof. 

Op dit moment zijn al de helft van de stadswoningen van het 
project Soetendaal- gerealiseerd door Woonstad- verkocht.
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Jeugdprogramma 
ZienInNoord
18/02 De drie rovers
04/03 Loenatik, te gek
18/03 Secret of kells
01/04 Boxtrollen

Workshop 
documentaire maken
In vier keer maak je samen met de 
andere kids van de workshop een 
korte documentaire! En nadat je 
aan je film gewerkt heb kijk je met 
z’n allen naar een film op het grote 
doek. Kijk op www.zieninnoord.nl 
voor meer informatie.

Bezoekersinfo ZienInNoord
start film 15:00 / workshop 13:30
entree film 3,- / workshop 32,- (4 
lessen, inclusief entree films, voor-
af inschrijven verplicht via: 
www.zieninnoord.nl
locatie: Klooster Oude Noorden, 
Ruivenstraat 81, Rotterdam

Avondprogamma
18/02 Ida
25/02 The Wind Rises
04/03 Samsara
11/03 Whore’s Glory
18/03 Night Moves

25/03 Avond van Noord&
Noord& is een nieuw initiatief, 
een filmavond met veel aandacht 
voor het randprogramma, georga-
niseerd door buurtbewoners. De 
invulling wordt op een later tijd-
stip via de website van CineNoord 
bekendgemaakt.

Bezoekersinfo avondfilm 
Zaal/bar open 19:30; Start film 
20:00, Entree 4,- / 65+ 3,50 / Rot-
terdampas 3,-, 
Locatie: Klooster Oude Noorden, 
Ruivenstraat 81, Rotterdam
www.cinenoordrotterdam.nl

De laatste acht jaar zien we dat het 
betalen van de vaste lasten onder 
druk staat door een zwaarwegende 
schuldenlast. Schulden zijn in toe-
nemende mate via deurwaarders 
en loonbeslag opeisbaar,ook bij 
minima. Als de mensen door de bo-
men het  bos niet meer zien heeft 
dit effect op hun IQ(vermindert met 
10 tot 15 punten) en kan dit leiden 
tot sociale onrust. Agressieve deur-
waarders verstoren de prioriteitstel-
ling huur. De hoge huren € 720,- 
worden slechts met € 300,- huur-
subsidie gecompenseerd.  Allerlei 
kwijtscheldingen zijn afgeschaft. 
De meeste schulden liggen op het 

vlak van belastingen en ziektekos-
tenverzekering. Gemeentebelas-
tingen worden ook bij de minima 
afgedwongen. Als je € 1000,- rood 
mag staan,wordt ook hier beslag op 
gelegd. 

Schaarste aan werk
Econoom Tjeerd de Boer stelde dat 
door de toegenomen effectiviteit 
(Machines,robots) het aantal werk-
plekken schromelijk onvoldoende 

is. Rotterdam heeft 20.000 vacatu-
res en 36.000 mensen in de uitke-
ring en 60.000 werkzoekenden. Hij 
pleit voor een basisinkomen van € 
900,- per persoon en voor een 25 
uurige werkweek. Bij zo een werk-
week is er werk voor iedereen,is er 
volledige tewerkstelling. Na een pe-
riode van individualisering moeten 
collectieve oplossingen gevonden 
worden.
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Ruivenstraat 81, 3036 DD Ro�erdam

Activiteitenladder 
Wijkcentrum Het Klooster

4 FEBRUARI CINENOORD
Filmavond (www.cinenoord.nl)
Elke woensdag van 19.30 - 22.00 uur

FEBRUARI

14ZIEN IN NOORD
De leukste kinderfilms
12.00-18.00 uur

NONSENS
�eater van toneelvereniging echte liefde
Za 21 om 20.00 uur/ Zo 22 om 16.00 uur
www.tvechteliefde.nl / entree 5,-

7BOEKEN FOYER NOORD!
Bibliotheek, Wo+Do 09.00-17.00, Vrijdag 10.00-16.00

729 JANUARI T/M 4 FEBRUARI
Poezie week in het Klooster
Poezie voor kinderen en volwassenenen

7VOORLEESUURTJE
Woensdag 15.00-16.00 uur

7COMPUTERLES VOOR BEGINNERS
Woensdag van 20.00-21.30, kosten per les € 2,50

7BREAKDANCE EN STREETDANCE
Van 6t/m 11 en 12 t/m 18 jaar
Donderdag 16.00-17.00 en 17.30-18.30

7SAMEN GEZOND DOOR BEWEGING EN DANS
Voor (jonge) moeders, Maandag 13.00-14.30, 
€1,- per les, meer info: artsforhealth@codarts.nl

3125 FEBRUARI BINGO
Bingo avond, alle lee ijden, Woensdag 19.30 

14 FEBRUARI TANGO MILONGA
Valentijns special! Tango dansavond + workshop, 
www.carlosymirella.com
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CineNoord 
februari+maart 2015

Daarnaast heb je, in welke volgorde 
dan ook, de ‘Rechten van de Mens’. 
Al deze rechten komen er op neer 
dat elk mens op deze planeet het 
recht heeft op een menswaardig be-
staan. Dus een dak boven je hoofd, 

warmte en voldoende te eten en te 
drinken om wederom volwaardig 
de dag door te komen. 
Maar wat stellen de ‘Rechten van 
de Mens’ voor als er voor die-
zelfde mens ‘Geen recht op Werk’ 

bestaat?! Net als de Vrijheid van 
Meningsuiting hoort het RECHT 
OP WERK hier voor elk mens te 
bestaan. Fatsoenlijk werk en fat-
soenlijk betaald. Dit alleen al moet 
het nieuwe thema worden voor heel 

HEt RECHt 
Op WERK

20 miljoen bezuinigd
Carlos  Gonçalves  gemeenteraads-
lid PvdA verweet Leefbaar 20 mil-
joen bezuinigd te hebben op ar-
moedebestrijding (kwijtschelding 
reinigingsrecht en langdurigheids 
toeslag werden geschrapt).

Ingeborg Hoogveld van Leefbaar re-
pliceerde dat het College wil inzet-
ten op schoon,heel en veilig en op 
een goede opleiding voor de kinde-
ren. Met name voor de kinderen is 
8 miljoen uitgetrokken. Armoede-
bestrijding zou de prikkel tot arbeid 
wegnemen. Journalist Jim Postma 
stelde in zijn column dat mensen 
willen werken maar er schaarste is 

aan plekken,een basisinkomen ligt 
dan voor de hand. In een cynisch 
stukje schetste hij dat een ongeluk 
nooit alleen komt.

Niet wachten, 
initiatief nemen
Na de sprekers kwam het publiek 
aan bod.  ‘Als burgers vier tot zes 
weken moeten wachten vooraleer ze 
een uitkering krijgen dan creëer je 
schulden’. ‘Maken veel mensen ge-
bruik van de goedkope basisverzeke-
ring van de gemeente met een klein 
eigen risico van € 50,-?’ . ‘ Waarom 
werden  de ID-functies niet geconti-
nueerd?’ ‘Rijksbeleid van Balkenen-
de 2’ antwoordde Gonçalves.’Geen 
doorstroming naar het bedrijfsle-
ven’ meende Hoogveld. ‘Het be-
drijfsleven nam zijn verantwoorde-
lijkheid niet op ‘meende de Boer. 
Volgens Gonçalves  ging het over 
echt zinnig en nuttig werk. ‘Worden 
schoon, heel, veilig en scholing niet 
bevorderd door een effectieve ar-
moedebestrijding?’ 
‘Is de gemeente bereid WMO geld 
in te zetten voor gehandicapten die 
vaak met hogere lasten zitten?’ Op 

dit punt was de politiek eensgezind. 
‘Kan de gemeente geen promotie 
maken voor de lege bedrijfsruim-
ten in de Spaanse Polder, bijzonder 
geschikt voor distributiecentra die 
werk met zich mee brengen?’ ‘ Moe-
ten we wachten op de politiek, laat 
ons een alliantie smeden en komen 
met tal van bewonersinitiatieven.

Ook zijn ze de strijd met honden-
poep aangegaan. Ze hebben diverse 
buurtbewoners met honden aange-
sproken en met hen willen ze na-
denken over een apart hondenspeel-
terrein.
Creatief Beheer werkt met een rei-
zend groen huisje dat  zorgt voor 
zichtbaarheid in de wijk en vol zit 
met tuingereedschap voor de bewo-
ners. Zodra een project goed loopt 
gaat het huisje weer op reis naar een 
volgend project.  Voor 2015 heeft de 
tuinman samen met buurtbewoners 
via bewonersinitiatieven geld aange-
vraagd voor een buitenkeukentje/
tuinhuisje.

De eerste ontwerpen
De tuinman heeft van te voren een 
grof ontwerp gemaakt, maar wil 
voornamelijk dat de tuin beetje bij 
beetje ontstaat.
Er komen uit verschillende hoeken 
namelijk ideeën die zij weer verwer-
ken in het oorspronkelijke ontwerp-
je. Zo betrek je o.a. de bewoners bij 
het park. Kinderen maakten een 
ontwerp met speeltoestellen en bloe-
men. Natuurlijke materialen maken 
het voor de kinderen ook leuk om 
te helpen. ‘Wat zijn dit?’ vraagt een 
jongetje. ‘Dat zijn houtsnippers van 
een boom’ legt de Tuinman uit. ‘O, 
dan ben ik de Woodman! En ik ga 
deze berg scheppen!’

Activiteiten
Per seizoen zorgt de Tuinman voor 
passende activiteiten. Zo hebben 
ze weken geleden een grote bol-

De tuinman heeft veel mensen ont-
moet en voornamelijk kinderen. 
Elke woensdagmiddag kwamen er 
vanuit verschillende woningen en-
thousiaste kinderen die erg blij wa-
ren dat er iets ging gebeuren op het 
park. 

Wat doet de tuinman 
van Creatief Beheer?
De tuinman ondersteunt de be-
woners in het vergroenen van hun 
straat, wijk of park. Hij of zij ver-
bindt de bewoners door te werken 
in het groen. Vaak zijn er al wen-
sen en ideeën onder de bewoners 
alleen hebben zij ondersteuning 
nodig. De tuinman kan goedkoop 
aan materialen komen door samen 
te werkingen met gemeentewerken 
en andere partijen. Tevens zijn er in 
de wijk vaak onderlinge wrijvingen 
die een neutraal persoon als de tuin-
man kan verzwakken of zelfs ver-
helpen. De bedoeling is dat de be-
woners uiteindelijk zoveel mogelijk 
zelf gaan doen, maar dit gaat helaas 
niet vanzelf. Creatief beheer heeft al 
10 jaar ervaring op dit gebied en is 
ondertussen een professionele par-
tij op het gebied van vergroenen en 
participatie.

Naar een groene, 
kindvriendelijke plek
Het braakliggend  terrein in de Wol-
straat wordt net als andere projecten 
ingericht met natuurlijke, ecologi-
sche materialen; denk aan boom-
stammen, houtsnippers en wilgen-
tenen. 
Er komen verschillende zitplekjes 
op het park waar de mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, plekjes waar de 
kinderen kunnen spelen, bloemen-
velden voor de bijen en vlinders en 
moestuinbakken, waar Creatief Be-
heer een educatief en sociaal pro-
gramma aan kan koppelen.

len plantdag gehouden. Elk kind 
mocht zijn of haar lievelingskleur 
uitzoeken en in de grond plaatsen. 
 
toekomst Wolstraat, 2015
Afgelopen maanden hebben ze 
veel bereikt. Ze hebben bewoners 
gesproken, ze hebben ideeën uit-
gewisseld en visueel grote spron-
gen gemaakt. Maar ze zijn pas in 
de opstartfase. Door wat tegensla-
gen met wegwerkzaamheden van 
de gemeente heeft de tuinman 
veel tijd verloren in het herstellen. 
Tevens is de Tuinman er pas net 
achter hoe de wijk in elkaar steekt 
en waar de knelpunten zitten. 
Denk aan burenruzies en de hang-
jongeren die voor veel overlast ge-
zorgd hebben, de hondenbezitters 
die hun hond op het speelterrein 
laten poepen en kinderen die on-
derling ruzie maken. Dit alles is 
een uitdaging voor de Tuinman en 
door het goede voorbeeld te geven, 
en als neutraal tussenpersoon kan 
veel bereikt worden. In het voor-
jaar wordt het park in bloei gezet 
door de kinderen plantjes in de 
vensterbank te laten kweken, drui-
ven te stekken met de moeders en 
als het bewonersinitiatief goedge-
keurd wordt, kunnen ze met de 
vaders een buitenkeuken bouwen.
Er moet nog flink aan het terrein 
getimmerd en geschept worden 
om deze tot groene en kindvrien-
delijke plek om te bouwen. Maar 
gelukkig zijn er al vele handjes die 
het werk verlichten.

wolpark eeN 
haVeNsteder iNitiatief

CineNoord gaat op 18 februari weer vol van start met een vers 
programma van avondfilms en jeugdfilms en we hebben een 
nieuwtje: Vanaf maart wordt elke laatste avond van de maand 
ingevuld door een groep bewoners onder de naam Noord&.

2015. Daar zullen wij dus met zijn 
allen hard aan moeten gaan wer-
ken.
Maar zie de praktijk, steeds meer 
mensen vanuit onze samenleving 
komen zonder werk te zitten door 
vergaande automatiseren en diep-
gaande bezuinigingen op werkne-
mers. Met name de ouderen. Hoe 
triest is het dat je na jarenlange 
trouwe dienst op straat wordt ge-
sodemieterd. En hoe triest is dat je 
vanwege je leeftijd niemand je in 
dienst wil nemen. In deze ook nog 
regelrechte discriminatie. 
Alleen overheden en bedrijfsleven 
zijn hier blind voor. Zoals Geert 
Beke  bestuursvoorzitter van de 
Pauluskerk onlangs zei in week-
blad Dichtbij en in Rotterdam 

Vandaag & Morgen (www.vandaag-
enmorgen): ‘Naast de wegkijkstaat 
zitten wij nu ook nog opgescheept 
met het nieuwe ‘wegkijkcollege’.
Hoe simpel is toch de oplossing 
voor dit regionale, landelijke en 
Europese probleem. Breng de vijf-
daagse werkweek voor iedereen 
terug naar vier dagen. Samen dus 
het werk en het recht op werk gaan 
delen. En dan hoeft niemand van 
ons ooit nog door dit leven te gaan 
als een ‘werkloze’.
Column uitgesproken door Jim 
Postma bij bijeenkomst van RoSa 
over Armoede en Schulden in 
Dona Daria

De Rotterdamse Sociale Alli-
antie organiseerde in Dona 
Daria een symposium over 
armoede en schulden. Joke 
de Kock verantwoordelijk 
voor de schuldsanering in 
tilburg schetste hoe 17% 
van de Nederlanders te ma-
ken heeft met armoede. 

armoede kaN Niet

Afgelopen maanden is er veel 
gebeurd op de Wolstraat! 
Woningbouwcorporatie 
Havensteder gaf Creatief
Beheer de opdracht met be-
woners het Wolpark te ont- 
wikkelen.

De wereld stond recent weer 
eens op zijn kop met de af-
schuwelijke gebeurtenissen 
in parijs. Voor de ogen van 
haast alle camera’s op deze 
aarde blijkt ‘vrijheid van me-
ningsuiting’ een van de be-
langrijkste aspecten te zijn 
in onze samenleving. En te-
recht!
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RECEptIE EN 
FRIENDS OF 
tHE FAmIly

Expositie 
Het Grote 
Knopenfeest
Zondag 1 februari a.s. opende 
de expositie Het grote Kno-
penfeest van kunstenares 
Sanne Hoek in het Klooster 
Oude Noorden. De expositie is 
een ode aan de Rotterdamse kun-
stenares Sanne Hoek, die afgelopen 
jaar overleed. 
Het Grote Knopenfeest is de ont-
knoping van de vele kunstwerken 
die Sanne tijdens haar leven heeft 

gemaakt. Centraal staat het portret 
van Koningin Maxima, gemaakt 
van 22.500 knopen; een schitterend 
portret van 2,25 bij 2,25 meter en 
het laatste kunstwerk dat zij op 46 
jarige leeftijd heeft gemaakt. 
Naast vele schilderijen, maakte 
Sanne Hoek ook subtiele sieraden, 

De deuren van het Klooster Oude 
Noorden worden opengedaan door 
2 nonnen uit de gemeenschap,  le-
ren het publiek wat de regels van 
het kloosterleven zijn en nemen hen 
mee naar de tuin, de eetzaal en tot 
slot naar de kapelzaal.
Het is lang niet altijd koek en ei 
tussen de in stilte levende nonnen. 
Zij vormen een gemeenschap van 
maar liefst 180 nonnen, als er nog 
een bijzondere non bij komt die wil 
herintreden.
U ontmoet de nonnen, de moeders 
oversten en de abdis en de dingen 
van het kloosterleven waar zij zoal 
tegenaan lopen.
Na verloop van tijd gaat het hard-
nekkig gerucht dat er nonnen zwan-
ger zijn, maar wie is de verwekker? 
Zou het de door de nonnen aan-
beden tuinman zijn? Er volgt een 
zoektocht naar de ware toedracht 
waarbij ook het verleden van de ab-

dis en de tuinman worden opgera-
keld, kortom allemaal nonsens in 
het Klooster.

Data en informatie
Zaterdag, 21 februari 2015
Aanvang: 20:00 uur

Zondag, 22 februari 2015
Aanvang: 16:00 uur

Entree: €5,00
Locatie: 
Het Klooster Oude Noorden
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Reserveren: 
www.tvechteliefde.nl/pages/tickets.
html

waarin haar liefde voor het kleine 
en het tere volledig tot hun recht 
komen. 
De expositie Het Grote Knopenfeest 
is te zien in februari en maart in 
Klooster Oude Noorden, Ruiven-
straat 81, Rotterdam.

Nonsens 
in het klooster
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Gebiedscommissie voorzitter 
Thomas  Roskam bedankte alle 
vrijwilligers voor hun inzet het af-
gelopen jaar. In de kapelzaal trad 
een klassiek strijkorkest op dat 
Mozart vertolkte. Het orkest met 

violen,cello en klarinet bestond uit 
studenten van Codarts die boven in 
het Klooster hun optrek hebben. Na 
het strijkje dat warm applaus kreeg 
was de 15 koppige band Friends os 
the Familj aan de beurt. Ze speelden 

gebaseerd op een tibetaans volksverhaal en het verleden van 
het gebouw “Het Klooster Oude Noorden” brengt toneelvereni-
ging Echte liefde deze hilarische voorstelling.  

Aan het jongerendebat werd een tweede avond gekoppeld 
bestaande uit receptive en spectaculaire optredens.

Pink Floyd en 70-er jaren rock. Het 
publiek ging uit zijn dak en een aan-
tal van hen sprong de bühne op met 
rauwe rock en het succesnummer 

Shake Baby Shake. Wat een door 
bewoners gerund wijkgebouw toch 
als verrassing kan bieden! Een debat 
als dit verhoogt de betrokkenheid 

en geeft de jongeren een plek,van 
essentieel belang in deze ‘Parijse’-
tijden.

     Bingo met 
tante Greet
Jong en oud namen na het 
debat ‘Noord aan het Woord’ 
deel aan een spectaculaire 
bingo in het Klooster vlot ge-
organiseerd door Husnia. Tante 
Greet van Studio de Bakkerij prees 
de prijzen aan: het borrelplankje 
van Zino, de wijn van Chateautjes, 
een konijn, een Robijnassortiment 
en heel veel chocola. Voor veel jon-
geren was het hun eerste Bingo. Er 
werd vreselijk gelachen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Speel-
middagen
tijdens de voorjaars vakantie 
op 25 en 26 februari organise-
ren bewoners gezellige speel-
middagen voor kinderen in 
het Klooster. Er zijn diverse crea-
tieve workshops en acrobatiek. ‘Het 
worden gezellige middagen zoals je 
bij je oma kan beleven speciaal voor 
onze talentjes’, meent initiatief-
neemster Natasja.

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


