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 rotterdam oogst 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

Met open armen
In ’76 kwam Aboutaleb naar de Noord-
polderkade in den Haag, waar oudere 
vrijwilligers hem de kneepjes leerden 
van de Nederlandse taal voor een contri-
butie van een kwartje. Hij vergeet nooit 
hoe ze hem open armen ontvangen. 
Achteraf blijken ze te behoren tot een 
christelijke club. Als moslim vindt hij 
het verschrikkelijk dat in Syrië een ka-
tholiek priester die tot zijn laatste cent 
alles weggaf werd neergekogeld door 
IS. Een Marokkaanse jongen van 17 jaar 
vertelt de burgemeester dat hij meer be-
ledigd is door de moordenaars dan door 
de karikaturen van Charlie Hebdo.

Iedereen is gelijk
Na de inleiding komen enkele state-
ments van gebiedscommissieleden en 
bewoners. Zo bepleit mevrouw Ver-
straten meer dialoog, zet de stap naar 
elkaar. Karin Patmos citeert de woor-
den van haar vader: ’Wat je wil dat u 
niet geschiedt, doet dat ook een ander 
niet’. Ook een aantal jongeren uit het 
Rottekwartier komen aan het woord: 
Iedereen is gelijk, respect voor elkaar is 
belangrijk’. Zij voelen zich in het Rot-
tekwartier in een warm nest. Dan spin-
nen zich aan diverse tafels discussies af. 
Volgens Wil van Vugt is onbekend ook 
onbemind. De diverse activiteiten in het 

Rottekwartier brengen Jong en oud bij 
elkaar. Een bewoner maakt duidelijk 
dat hij echt bang was voor de gevolgen 
van de moorden. Komen wij tegenover 
elkaar te staan? Een Marokkaans buurt-
bewoner vindt dat je de brand voor 
moet zijn. Is de Nederlandse gemeen-
schap niet te gesloten? Is onze samen-
leving niet te zakelijk, niet te virtueel? 
Begin met goede dag te zeggen en ver-
volgens ook wat meer.

Gezamenlijk tuinieren
Gezamenlijk tuinieren en de buurt 
brengt diverse bewoners meer tot el-
kaar. Ook deelname aan het vereni-

gingsleven wordt als remedie tegen 
radicalisme gezien. Suggesties volgen 
elkaar op. Waarom niet meer gemeng-
de huwelijken? Een cursus omgaan 
met belediging is actueel. Mix zoveel 
mogelijk de kinderen. Breng de poli-
tiek dichter bij het volk. Zoek elkaar 
op, wees tolerant,accepteer verschillen. 
Een Turks buurtbewoner heeft het ge-
voel zich steeds te moeten verantwoor-
den. Aboutaleb besluit in regelrechte 
Obama stijl de bijeenkomst. De Neder-
landse moslims zijn geen slachtoffers, 
ze zijn zelfbewust en gaan met hun 
tijd mee. Ze zijn niet verantwoordelijk 
voor het terrorisme van een heel kleine 

minderheid, maar ze moeten wel hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Imans 
scholen. Deelnemen aan gemixt ver-
enigingsleven. De verschillen maken 
onze samenleving interessant. Je kan 
met elkaar in discussie gaan en je hoeft 
het niet eens te worden. Denk aan de 
Nederlandse spreuk: ’Komt tijd, komt 
raad’. Aboutaleb wil in Nederland be-
graven worden. ‘Dit stukje grond waar 
ik leef en werk is voor mij ontzettend 
waardevol!’.

Verslag over de wij-bijeenkomsten kun 
je lezen op: 
www.rotterdam.nl/wijrotterdammers

Het College van burgemeester en wethouders organiseerde vier bijeenkomsten rond radicalisme, 
waaronder een in Noord. Burgemeester Aboutaleb pleit voor een Wij-samenleving. Wie zich 
uitdrukkelijk afzet tegen zo een maatschappij, in Syrië gaat vechten en vervolgens zijn wil komt 
opleggen met een kalasjnikov die hoort hier niet. Vraag is hoe we jongeren kunnen be-
schermen tegen radicalisme en risico’s kunnen uitsluiten.

Bijeenkomst rond radicalisme



             pagina 2  nr 64 - maart 2014 pagina 3

Heb wel eens een goede net-
werkbijeenkomst gevierd met 
als lokkende titel: het gratis 
crisis feest. De crisis is inderdaad 
kosteloos en legt zonder iemand te 
sparen alle weeffouten in de syste-
men bloot. Banken hebben de ‘lo-
gische’ spelregel dat ze geld vragen 
voor het feit dat mensen onvoldoende 
geld op hun rekening hebben staan. 
Het is meer nemen dan geven bij 
deze lieden, kan het in een wrange 
bui ook aasgieren noemen. Dat je de 
banken op dit moment niet hoort is 
omdat ze continu de rente innen op 
al die leningen die mensen hebben 
uitstaan, tegen hoge percentages af-
gesloten destijds. Er wordt weer meer 
gespaard en de bank investeert ècht 
niet in ondernemers met risicovolle 
plannen. Zo lopen de krijtstrepen we-
derom kalmpjes binnen. Fouten zijn 
vakkundig afgewenteld op de over-
heid & de belastingbetalende burgers. 
Tja, het risico is altijd voor de onder-
nemer, de lasten ook. De lusten zijn 
voor de bank, kort samengevat. Kon 
het anders? Niet als we een herha-
ling van 1929 wilden, waarbij het 
gehele systeem in elkaar kukelde. 
Ons economische systeem is werke-
lijk gebouwd op fragiele afspraken 
van vertrouwen. Heb me wel eens 
laten vertellen door een betrouwbare 
bron dat als een bank van de grootte 
van de ABN AMRO 2 tot 3 dagen 
vakkundig destructief gehackt zou 
worden, dat we dan op het randje 
van een economische oorlog staan. 
Immers al die transacties stopgezet, 
vervolgtransacties ook, al die mondi-
ale (her)berekeningen van economi-
sche posities……het is net zoiets als 
het hart van een lichaam stopzetten. 
Dat kan dus niet, dat gaat onherstel-
baar niet meer werken, ook niet met 
terugwerkende kracht, te veel schade 
aangericht aan de organen! Het lijk 
heet dan economie, zie het aasgieren 
hierboven! Sinds 2013 ben ik dan ook 
een warm voorstander van onze eigen 
Rotterdamse variant van bartertrade: 
de Dam!! De alternatieve munt, de án-
dere verbinding tussen vraag en aan-
bod, waar die tussenschakel bank chi-
rurgisch is uitgesloopt, heerlijk! Een 
soort onzichtbare munt, die heel goed 
werkt! Je Dam is net zoiets als het 
Air Miles systeem, je spaart omdát je 

geïnvesteerd hebt en geld hebt uitge-
geven. Je kan namelijk onderling ver-
richtte prestaties afrekenen. Je ruilt, 
jouw tijd tegen dié dienst, dat product 
tegen dié verdiende Dams. Daarvoor 
heb je dan natuurlijk wel een netwerk 
dat je kan vertrouwen nodig. Zo had 
ik een hoedenplank die opgehangen 
moest worden, door de fantastische 
klusjesman Herman gedaan en af-
gerekend in Dam. Zo koop je lekkers 
bij de Urban Bakery met dammen, of 
doet iemand jouw administratie. Of 
kan je bij het Klooster een activiteit 
neerzetten of een ruimte huren met 
Dam. Of geen vrijwilligersvergoe-
ding voor de uren, maar uitbetaald 
in Dam. Win-win-win-win: goed 
voor de buurt, goed voor het Klooster, 
goed voor de deelnemers, goed voor 
de organiserende partij. Merk alleen 
dat er met het huidige bereik van de 
Dam van zo’n 340 deelnemers er nog 
koudwatervrees is. Terwijl je juist er 
meer omzet door kan gaan draaien. 
Niets mis mee, hoor: een leuk rente-
vrij geldsysteem, online, geen mun-
ten of biljetten, wel een app! Doet 
het niet juist denken aan een heel 
aftands systeem? In de oudheid, mid-
deleeuwen en in dorpen ging het niet 
anders. De biefstuk van de koe naar 
de notaris, voor jouw testament…zo-
iets……  Of jouw kunstwerk aan de 
wand bij de tandarts en jij een nieuwe 
brug in je mond? Of deelnemen aan 
een activiteit en daarvoor dan een ver-
slag schrijven? Of naar het Theater of 
Cine Noord gaan en betalen in Dam? 
Of Rotterdams Kunstbeleid in Dam 
in plaats van in vastgeroeste subsi-
diegelden? De ware kunst is om die 
verrichtte uren goed te berekenen in 
Dam, goed te onderhandelen en het 
verhandelde correct in Dam uit te 
drukken! Gewoon een aanvulling op 
de euro. Lekker netwerken in Noord. 
Hoe meer mensen er meedoen, hoe 
waardevoller Rotterdam wordt. Het 
wordt dus niet rotter door de Dam, 
maar juist beterder, kiplekkerder, wel-
varender. En dat allemaal transparant 
na te traceren op te site. Niettan? Wat 
wil een Rotterdammert nog meer? 
Ken ik betale in Dam dan hier? Dam-
me te makken hebben zonder je het 
leplazerus te betale aan de banke!

Anja Berkelaar

Veranderingen 
Sinds twee jaar is Coskun beheerder 
van het klooster. Hij zorgt voor din-
gen als de verhuring, administratie en 
het behoud van het pand. Ook stuurt 
hij de vrijwilligers aan. ‘’Ik wil ieder-
een een goed gevoel geven en wil dat 
de bewoners zich welkom voelen in 
wijkgebouw het Klooster,’’ vertelt Cos-
kun. Dat is te merken aan de veran-
deringen die het wijkcentrum sinds 
zijn komst, heeft ondergaan. Zo heeft 

              nr 64 - maart 2014

ColuMN

Ken het 
Rotter 
dan de Dam 
dan? 

luxe meubels
Top stoffering kiest er bewust voor 
om alleen meubels te stofferen die 
duurder zijn dan het gemiddelde 
bankstel. ‘’Dan heb je betere kwali-
teit en zijn de meubels het stofferen 
ook waard,’’ vertelt de eigenaar. Ook 
stofferen wij voor bedrijven: ‘’bij-
voorbeeld voor watertaxi’s stofferen 
wij de kussens. Ook hebben we het 
interieur van een paar horecagele-
genheden gestoffeerd, zoals 1nul8 
op de Meent. Het interieur hebben 
wij daarbinnen helemaal veranderd. 

Wij zorgen voor de bekleding van 
elke nieuwe watertaxi. Ook Palace 
Casino’s regio Zuid-Holland hebben 
wij al 10 jaar als een trouwe klant, 

Designmeubelen specialist 
in Noord 

Meiden ontpoppen zich van 
verlegen meisjes die niet voor 
zichzelf kunnen opkomen en 
door de jongens worden over-
vleugeld, tot stoere meiden, 
die hun “mannetje staan” en  
die het afgelopen jaar heel 
wat tot stand brachten. 
Ze doen klusjes in de wijk om de 
leefbaarheid te verhogen. In het ka-
der van NL-Doet knappen ze hun 
buitenruimte op. Maar ze begelei-
den  ook tal van creatieve activiteiten 
in het activiteitencentrum en op de 
pleinen. De meiden doen nog meer!

Kwetsbare groepen
Ze zetten zich in voor kwetsbare 
groepen zowel in het  Jan van der 
Ploeghuis als bij de Nico Adriaan-

stichting (NAS).  Ze koken voor ou-
deren in het Jan van der Ploeghuis, 
zingen met de NAS band en schil-
deren ze met de bezoekers.  Meiden 
durven! 
De meiden hebben een verhalen-
boek gemaakt over wat voor hen be-
langrijk is. Daarin komen zaken aan 
de orde die vroeger taboe waren. Op 
de websites van JIP (Jongeren Infor-
matie Punt)en Welzijn Noord plaat-
sen ze “het verhaal van de maand”, 
waarop de lezer interactief kan rea-
geren. 

Een beter milieu
Duurzaamheid wordt door meiden 
belangrijk gevonden. Ze oriënteren 
zich op onder andere alternatieve 

energie en publiceren een energie-
boek.  Met een  PowerPoint presen-
teren ze dit in de scholen. Ze gaan 
in debat met de jongens. Meiden 
vinden dat ook jongens thuis moeten 
opruimen. De meiden willen geen 
overdreven sociale controle meer die 
hun dromen inperkt. Tijdens een de-
bat over IS weten ze te argumente-
ren. Met IS willen ze niets te maken 
hebben. De meiden boeken ook be-
tere  resultaten op school. Ze zijn blij 
met deze resultaten, maar er zijn nog 
veel andere kwetsbare meisjes die ze 
willen meenemen naar grotere zelf-
standigheid en sterker zelfbewust-
zijn toe. De meiden willen rolmodel 
zijn.

het Klooster nu ook een bibliotheek. 
Sinds twee jaar komen er ook meer 
bewonersinitiatieven binnen, zoals 
de vrouwendag, Noord ongehoord en 
wordt er computerles en breakdance 
gegeven. Ook aan het gebouw is sinds 
zijn komst veel veranderd. Zo zaten 
er voorheen tralies voor de ramen. 

ons kent ons
In de wijk woont Coskun al bijna 
zijn hele leven. Na veertig jaar in Rot-

terdam Noord te wonen, kent hij de 
buurt op zijn duimpje en is hij een 
bekend gezicht voor velen. ‘’Ik heb 
hier vroeger krantenwijken gelopen 
en in de supermarkt gewerkt,’’ zegt 
hij. Er komen steeds meer mensen 
van verschillende culturen mee doen 
aan de activiteiten. ‘’In het Klooster 
zitten ook de sociale raadslieden en de 
buurtbewoners kunnen er ook laten 
bloedprikken. Daar komen heel veel 
mensen voor. Zij zien dan dat er daar-
naast heel veel verschillende activitei-
ten plaatsvinden in het wijkgebouw. 
De buurtbewoners en vrijwilligers 
kunnen allemaal meedenken met het 
organiseren van evenementen. Het 
moet echt hún wijkgebouw zijn; Het 
gebouw moet een weerspiegeling van 
de wijk zijn,’’ zegt Coskun 

Waarom
Dat Coskun het mensen graag naar 
de zin wil maken is duidelijk, maar 
waarom? ‘’Ik vind het leuk en fijn 
als een activiteit goed verloopt. Als 
de mensen na afloop happy zijn, dan 
ben ik ook blij. Het is iedere keer weer 
een uitdaging. Steeds weer komen 
verschillende organisaties die hier 
hun evenementen en workshops or-
ganiseren voor mensen uit de wijk. Ik 
vind het leuk om daar deel van uit te 
maken,’’ aldus Coskun. 

Een beeld van Noord (de wij-
ken van gebied Noord: oude 
Noorden, liswartier, Bergpol-
der, Blijdorp, Provenierswijk 
en Agniesebuurt) in foto’s 
en tekst. Dat is kortweg wat 
je op Noord010inbeeld kunt 
zien.

NOORD010inbeeld is voor brede 
verslaglegging, voor diepgang, voor 
achtergronden. Het is een combi-
natie van samenhangende foto’s en 
tekst waarmee wij verslag doen. De 
ene keer wat luchtiger, de andere 
keer met veel informatie. Het is 
als een historisch document: over 
een lange(re) periode de verande-
ringen in de wijken vastleggen. 
Het heeft geen vluchtig karakter: 
alle berichten blijven online en je 

kunt er makkelijk iets in opzoe-
ken. Wat kun je zoal op dit weblog 
verwachten?: Initiatieven van be-
woners, ondernemers en instellin-
gen; Monumenten en veranderend 
stadsgezicht, veranderingen in in-
frastructuur; Bijzondere feesten 
en manifestaties; Bedrijvigheid in 
Noord. Van nieuwe ondernemers 
tot leegstandsperikelen; Voorne-
mens en praktijk van de (deel)
gemeente; Kunst, cultuur en am-
bachten; Groen, natuur, milieu, 
duurzaamheid, gevel-, dak- en bin-
nentuinen; Sportactiviteiten.

Noord010inbeeld wordt gemaakt 
door fotografen Mick Otten en 
Johannes Odé
http://noord010inbeeld.blogspot.
nl/

waar van wij steeds beschadigde in-
terieurs bekleden, dat geldt ook voor 
Dok99. Dat is nog niet alles wat Top 
stoffering doet. Ook repareren en 
bekleden zij stoelen, banken, jacht-
kussens en auto-interieurs voor par-
ticuliere klanten. “Tussendoor ver-

Het gezicht achter
het Klooster
Een vriendelijk gezicht kijkt me aan. Als hij vraagt of ik iets te 
drinken wil kijk ik naar mijn mede stagiaire. Zij zegt nee waarop 
ik vervolgens ook nee zeg. “jij twijfelt” zegt hij terwijl Coskun 
naar mij kijkt. Het is meteen duidelijk: hij is een mensenmens en 
leest me al door op de kleinste details te letten.

StoERE MEIDEN 

top stoffering is een bedrijf in Noord dat 
zoals de naam het al zegt zich met stof-
feren bezighoudt, voornamelijk van de-
signmeubelen. top stoffering richt zich 
op het stofferen van luxe meubels van 
verschillende merken. De zaak zit sinds 
2012 op de Benthuizerstraat (voorheen 
op de Zwaanshals tussen 1997-2012)en 
per 10 weken lopen er 2 leerlingen van 
de Hout en Meubel College stage.

koop ik ook merk banken en merk 
stoelen, dus ik stoffeer en verkoop 
merk meubels, (zoals Gispen en 
Martin Visser) vervolgens ook weer 
door,” vertelt de eigenaar.
 

oMRING jE MEt BloEMEN 
Bij binnenkomst bij bloemist 
Multi Flora (Bergweg 84B) 
is al meteen te zien hoeveel 
passie de eigenaren hebben 
voor bloemen. Er is geen en-
kel hoekje dat niet is bedekt 
met bloemen of planten. ook 
vazen, potten en standbeeld-
jes ontbreken niet. Al 30 jaar 
zitten echtpaar Willem en Bi-
anca Kiljan in de wereld van 
de bloemen, en ze doen het 
nog steeds met veel plezier. 

Kunstige bloemen
Multi Flora is zelf ook erg creatief 
met bloemen. Ze hebben zelf ont-
worpen boeketten die te koop zijn 
in de winkel. Daarnaast verkopen 
ze een breed scala aan vazen die al-
lemaal in de winkel te bewonderen 
zijn. Ze verkopen onder andere va-
zen van DutZ en de winkel is ook 
een Pol’s Potten Point. Dat houdt in 
dat zij een groot assortiment Pol’s 
Potten verkopen. Ook het vinden van 
goedkopere glazen potten is in deze 
bijzondere winkel geen probleem. 

online
Er zijn een heleboel bloemenwin-
kels in de regio. Maar gelukkig 
heeft eigenaar Willem van Multi 
Flora het hoofd boven water we-
ten te houden doordat hij al heel 
vroeg op het internet te vinden was. 
‘’We zaten eigenlijk al op internet 
voordat het populair was. Anderen 
volgden te laat, sommigen moesten 
toen hun zaak sluiten’’. De websi-
te van Multi Flora is dan ook heel 
mooi. Deze is te bezoeken op mul-
tiflorarotterdam.nl. 

 Noord 010
 in beeld

Speciale stoffen
Heel veel stoffeerders kunnen de-
sign meubels niet stofferen. Een 
stoffeerder heeft daarvoor de ori-
ginele stoffen van het merk nodig: 
‘’Zo hebben wij ook stoffen voor 
de banken van de bekende ontwer-
pers. Dat zijn stoffen die je niet 
overal kan kopen. De grote merken 
hebben altijd met zulke stoffen ge-
werkt. Als jij die stoffen niet hebt, 
heb je pech. Dan kan je de design 
banken niet bekleden want de 
mensen willen de originele stoffen 
terug. In Nederland zijn hiervoor 
maar een paar dealers. Wij zijn 

daar leverancier van die stoffen, om-
dat we daar een keurmerk voor heb-
ben,’’ vertelt de eigenaar. Om het 
recht te krijgen die stoffen te mo-
gen verkopen moest Top stoffering 
eerst dealer worden. Om dat te wor-
den moesten zij een aantal boeken 
met dure stoffen kopen om deze in 
de winkel te kunnen tonen aan de 
klanten. Ook zijn ze langs gekomen 
in de winkel om te kijken wat voor 
werk wij doen. 

Top stoffering is officiële dealer van 
de Ploeg en Kvadrat stoffen collecties.
www.topstoffering.nl



             pagina 4  nr 64 - maart 2014               nr 64 - maart 2014 pagina 5

Codarts 
studenten aan 
de slag
Participatie is troef. Studenten van Cod-
arts wonen in het Klooster voor een 
gereduceerde prijs. Ze doen dan ook 
wat terug voor de wijk in de vorm van 
minimaal 4 uur vrijwilligerswerk per 
maand. Zo gaven ze een klassiek con-
cert rond Nieuwjaar. Momenteel zijn 
ze heel actief in de Boekenfoyer in het 
Klooster. Om de veertien dagen, lezen 
ze voor, doen ze educatieve spelletjes, 
knutselen ze en zingen ze liedjes met 
kinderen van o.a. de locatie het Kwet-
ternet. Dit alles in samenwerking met 
de vrijwilligers van de Boekenfoyer.  Dit 
project met de kinderen heet het Keito-
ffe Kinderkloosteruur.

Fris Projecten is in 2009 opgericht 
door de zussen Roeqiya en Haadjar 
Fris. Fris Projecten organiseert kunst-
projecten en educatieve kunstwork-
shops voor kinderen, volwassenen en 
ouderen en richt zich in het bijzonder 
op talentontwikkeling en het verster-
ken van de eigen identiteit. Roeqiya 
en Haadjar zijn geschoolde kunste-
naars en docenten met veel ervaring 

in het basisonderwijs, op bso’s en in 
buurtcentra. De zussen putten veel 
inspiratie uit hun Egyptisch-Neder-
landse afkomst. Zo was er een optre-
den bij Natur-el, Zwaanshals 255 door 
de leerlingen van Mirjam Bloem van 
Flamenco Rosa de Compás. Natur-

el is een kledingwinkel voor vrouw, 
man en kind en voert ‘organic, fair en 
fashion’-kleding. Zoals ze het zelf zeg-
gen: Organic/biologisch = geitenwol-
lensokkerig? Welnee! In onze winkel 
en webshop vind je eerlijke & mooie 
mode die ook nog eens betaalbaar is. 
In de Vintage Sale winkel van Isis Inc, 
Zwaanshals 247a, kon je terecht voor 

vintage kleding, juwelen, schoenen 
en accessoires en voor een workshop 
djembé door Hans de Vries van Africa 
Percussie.
Kinderen konden meedoen met een 
workshop cartoontekenen verzorgd 
door Vincent van Kitocartoons. Lieke 

van Geek de Chique gaf een workshop 
voor kinderen van Fris Projecten. Om 
17.30 uur werden het zoets vervangen 
door hartige en zeer smakelijke hapjes 
van o.a. Bom Gusto - Casa de pasto, 
een Portugees restaurant om de hoek 
op Zwaanshals 275. Er was genoeg 
voor iedereen.  Als afsluiting trad de 
pop/rock band Abby Lies op. De band 
neemt het publiek mee met sfeervolle, 
catchy nummers.
http://noord010inbeeld.blogspot.
nl/2015/03/noorder-geluk-gevarieerd-
festival-rond.html

Noorder Geluk hartverwarmend
op 4 februari kon je rond het Zwaanshals genieten van ‘Noorder 
Geluk’: een leuk, kleinschalig en gevarieerd festival met kunst, 
workshops, muziek, dans, zoet en hartig lekkers, Kaaps bier en 
andere creatiefs van organisaties uit Rotterdam-Noord. Allemaal 
om gelukkig van te worden.

De verzekeringsmaatschappij VGZ 
schonk de Jacob Vletter prijs aan het 
Humanitas project Noord zegt het 
Voort getrokken door Mieke Sandifort. 
Jacob Vletter was de 19de eeuwse jour-
nalist en onderwijzer die de badhui-
zen in de volkswijken introduceerde. 
Noord zegt het Voort is een netwerk-
organisatie die oplossingen zoekt voor 
mensen die tussen wal en schip vallen. 
In een tijd dat professionele zorg wordt 
verminderd en gekoerst wordt op zelf-
zorg via een familie netwerk zien we 
meer mensen buiten de boot vallen. 
Dit leidt tot vereenzaming en depressi-
viteit. Het project zoekt naar talent dat 
bij eenieder  zit en naar vrijwilligers-

inzet op diverse terreinen. Zo hebben 
we Noord beweegt,Noord leest,Noord 
zorgt en Noord kookt. Noord zegt het 
Voort maakte wandelroutes en zette 
een signaleringssysteem op om vroeg 
in te spelen op problemen. Deze sig-
nalering kan richting vertrouwensper-
sonen. VGZ prees het project om zijn 
veerkracht en enthousiasme. Ok een 
kinderschoonmaakproject uit Croos-
wijk kreeg een prijs. 100 kinderen 
begeleid door buurtbewoners prik-
ken vuil uit de wijk. Een schone wijk 
brengt respect op. De kinderen wor-
den beloond via vouchers voor gratis 
deelname aan het verenigingsleven 
(boksen, dansen , schaakles ). De prijs-
winnaars beloofden een brochure met 
verhalen en tips voor zelfzorg.

Noord zegt het Voort 
krijgt prijs

Woningbouwvereniging Havensteder 
gaf een groep studenten de opdracht 
het Noordplein en omgeving onder de 
loep te nemen en het vooral  te verle-
vendigen. De studenten zijn te rade 
gegaan bij de talrijk opgekomen be-
woners in Noordplein 12. Een aantal 
spetterende ideeën  kwam uit de bus. 
Het opheffen van het fietspad bij de 
cafés om zo grote terrassen in lente 
en zomer te kunnen creëren.  Het deel 
van het plein dat grenst aan het water 
dient een groene ontwikkeling te krij-
gen en biedt ruimte vaar een speeltuin. 
De Marokkaanse fontein is mooi maar 
functioneert niet als fontein. Het wa-
ter dient te spuiten en kleurtjes aan 
te nemen afhankelijk van stedelijke 
thema’s. De fontein aan het Hofplein 
staat hier model. Spectaculair is het 
idee van een boothuisje met terras op 
een ponton en aanlegsteiger voor ka-

no’s,trapfietsen en motorbootjes. Aan-
palend komt ook een vijver voor met 
afstandbediening gestuurde bootjes. 
In de vijver liggen ook eilandjes met 
Rotterdamse iconen als de Erasmus-
brug en de Euromast. De kleintjes 
krijgen een eigen plek op het water. 
Het idee is niet nieuw. Bij de boezem-
bocht lag jachthaven Valkhof met acht 
motorbootjes,waarmee je tochten kon 
maken richting Rottemeren. Wordt 
het dan toch nog gezellig?Hoge ogen 
gooiden initiatieven als Feestival van 
Kinderparadijs en Volkstheater. De 
Rotterdamse Oogstmarkten zijn po-
pulair. En…kan er geen Parade komen 
op het Noordplein?Zomermuziek op 
de Rotte en de trendy horecaontwik-
kelingen bij Zwaanshals zorgen voor 
de artistieke sfeer die bij Noord hoort.

Noordplein verlevendigen

START 
7 MAART 

2015

Agniesebuurt
Na grondige restauratie en 
waterdicht maken van de bo-
gen van Station Hofplein is het 
dak opgevuld met lavakorrels 
en grond. Nog even en er kan be-
gonnen worden met het vergroenen 
van het dak van Station Hofplein. 
In juni zal het dak feestelijk worden 
geopend samen met de officiële ope-
ning van de Luchtsingel.
Eind vorig jaar werden de eerste 
plannen voor de inrichting en pro-
grammering voorgelegd aan omwo-
nenden. Het concept ontwerp is van 
architectenbureau Zus. Omwonen-
den hebben tal van voorstellen ge-
daan voor het groenontwerp, zoals:  
Inheemse begroeiing (lokale planten 
en bloemen, stekken uit eigen tuin), 
Eetbare begroeiing (fruitbomen, 
plukbosjes, kruiden, proeverijtuin, 

Villa Augustus, bijenkorven), Func-
tioneel groen (middelhoge struiken 
i.v.m. schaduw, groen als geluids-
demping).

Dak Station Hofplein gevuld met grond

testdagen
Bewoners uit het Oude Noorden, 
Provenierswijk en Agniesebuurt 
konden op deze testdag op zeven 
onderdelen getest worden o.a. vet-
percentage, kleine conditietest, cho-
lesterol meting, bloedsuikerspiegel, 
bloeddruk en gewicht. Bewoners 
kregen meteen een uitslag tijdens 
een tien minutengesprek waarin de 
bewoner kon aangeven of zij iets aan 

PeuterDans 2-3 jaar

K LeuterDans 4-6 jaar

En  meer !

w w w . h e t d a n s k a n t o o r . n l

Vr i jdags 15:30

Vr i jdags 16:15

i n f o @ h e t d a n s k a n t o o r . n l  
B a n i e r s t r a at  1  

G r at i s  P r o e f l e s

de leefstijl wilden verbeteren. Met 
deze bewoners zullen de leefstijl coa-
ches aan de slag gaan. 

Begeleiding daarna 
De bewoners die verzekerd zijn bij 
IZA Cura krijgen na de testdag een 
uitnodiging voor een bewonersbij-
eenkomst. In deze bijeenkomst wor-
den de coaches gematched aan de be-
woners. Vervolgens worden zij uitge-
nodigd voor een krachtwiel gesprek. 
In dit gesprek worden bewoners op 
acht onderwerpen bevraagd zodat er 
een startpunt vastgesteld kan worden 
waaraan zij willen werken.

Meer weten?
Bewoners die meer willen weten of 
organisaties uit ‘het Oude Noorden’ 
die samen willen werken, kunnen 
contact opnemen met Krachtcoa-
ches Ariëtte Furtado via a.furtado@
wmoradar.nl of 06 52 45 28 36 of 
Esther de Jong via e.dejong@wmo-
radar.nl of 06 22 22 95 42. Talent 
voor gezondheid is te vinden aan de 
Benthuizerstraat 106B in Rotterdam.

Veel omwonenden vrezen wel voor 
geluidsoverlast bij grootschalige eve-
nementen en wensen dat activiteiten 
grotendeels overdag plaats vinden. 
Over wat er allemaal op het dak zou 
kunnen plaatsvinden,  zijn er tal van 
ideeën naar voren gebracht, zoals:  
theetuin, orangerie, proeverij, trein-
stellen, galerie, beeldentuin, samen-
werking CBK, picnic mogelijkheid. 
Daarnaast kunnen wisselende evene-
menten plaatsvinden zoals lezingen, 
debatten, dans, theater, speakers 
corner, kinderen, muziek en expo-
sities. Hofbogen BV en ZUS zullen 
de wensen van omwonenden mee-
nemen en waar mogelijk opnemen 
in de uitwerking van het ontwerp. 
De omwonenden blijven betrokken 
middels verslagen, nieuwsbrieven, 
bijeenkomsten en deelname aan 
werkgroepen.

succesvolle 
gezondheidstestdag
op donderdag 19 februari organiseerden de krachtcoaches Ariëtte 
Furtado en Esther de jong in de Nieuwe Banier een succesvolle ge-
zondheidstestdag.
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Dat is een restaurant dat voornamelijk 
Mediterraans eten voorschotelt, maar 
ook wel eens wat anders probeert. Het 
is een gezellig restaurant dat de bewo-
ners van de wijk verbindt. 

Samenwerking
Akko en Céline kennen elkaar nu 8 
jaar en hebben elkaar ontmoet via de 
horeca. Ze hebben hiervoor beiden al 
veel verschillende baantjes gehad in de 
horeca en wilden nu voor zichzelf be-

ginnen. Ze wonen beide in de Pijnac-
kerstraat en ze vonden de locatie voor 
een restaurant heel mooi. ‘’Ik kon deze 
kans niet laten schieten,’’ zegt Céline. 
‘’Het is super dicht bij huis, dat is re-
laxed. We hebben wel veel dingen ver-
anderd aan het restaurant. Voorheen 
was het een luxe restaurant met hoge 
menu prijzen. Wij vonden dat het voor 
deze buurt wel een stuk naar beneden 
moest. Het is geen hippe nare bedoe-
ning,’’ zegt Céline.  

tosca restaurant,
niet alleen mediterraans

Onder druk
tal van bewonersinitiatieven 
zien in 2014 het licht.Zeven 
straten krijgen sierhekjes met 
beplanting. De perkjes wor-
den door bewoners geadop-
teerd. Tien straten zijn versierd 
met hanging baskets. Dagbesteding 
van Speijk geeft ze water met een 
wonderlijk efficiënt douchesysteem.  
De baskets krijgen een zomer en 
winterbeplanting. Met de bewo-
ners is afgesproken dat ze helpen 
bij het beplanten en bewateren( bij 
toerbeurt). Het budget voor de sier-
hekjes zit sinds 2015 bij Gemeente-
werken en deze geven niet thuis. De 
populaire hanging baskets worden 
door de van Speijkers en bewoners 
gezamenlijk verzorgd. Hierdoor 

ontstaat een continu aantrekkelijk 
straatbeeld dat stoelt op samenwer-
king en onnodige risico’s vermijdt. 
De vrijwilligers worden gecoacht 
door een vakman.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zwaanshalspark 
lange bevalling
Bewoners rond het Zwaans-
halspark vragen zich af waar 
hun bankjes blijven en de no-
dige fietsrekken. Jammer dat er 
geen twee kleurtjes kwamen op het 
gemeenschappelijke wandel-fietspad. 
Vóór Zwaanshals 109 dient een drem-
pel te komen. Op het stenen stuk ver-
wachten ze een speel kunstwerk.

Wijkactiviteiten
In het kader van Nl Doet op 
20 maart wordt met bewoners 
onder begeleiding van Daniel 
en Rutger een daktuin aange-
legd op het Klooster. 

Van 18 tot en met 22 april wordt de 
Lekker Fit week georganiseerd met 
de basisscholen in het Oude Noorden 
en de Agniesebuurt. Zijn jullie er al-
lemaal klaar voor? Op 23 april vieren 
ze in het Klooster de Internationale 
Kinderfeestdag uitgeroepen door de 
Unesco. Op 28 april opent de nieuwe 
skatebaan op het Soetendaalseplein. 
Leerlingen van de basisscholen heb-
ben al een aantal weken intensief ge-
oefend op de skates.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

De zaterdagse boodschap-
pen doe je op de Rotterdamse 
oogstmarkt op het Noord-
plein! De meest feestelijke 
markt voor boeren uit de om-
geving van Rotterdam en bu-
ren uit de stad.

Van kaas uit Streefkerk, mosterd uit 
Goudswaard tot kroten uit eigen stad. 
Van groente uit Strijen tot eieren uit 
de Vierhavens. Producten waar we 
met recht groos op zijn. Ruim veertig 

kramen met regionale en seizoens-
gebonden producten, en niet alleen 
om op te eten. Dat in een lekker Rot-
terdamse omgeving, op de plek waar-
vandaan van oudsher de stad gevoed 
werd: het Noordplein. De Rotterdamse 
Oogstmarkt is meer dan een markt. 
Gezelligheid, creativiteit en ambachte-
lijkheid staan voorop. Er is een terras, 
muziek, vermaak en bijzondere verras-
singen voor jong & oud. Uiteraard af-
gestemd op wat het seizoen te bieden 
heeft!  

RottERDAM ooGSt 
iedere 1e zaterdag van de maand 
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Hoera de lente is weer in het land! Compost is gestort op de 
groentebedden van het Wilgenplantsoen en de Vredestuin. 
Bewoners gaan met elkaar aan de slag.  let op, binnenkort 
worden de groenten en kruiden gezaaid en aangeplant. Dat is 
stadslandbouw.

NIEuW lEVEN 
Vredestuin&wilgenplantsoen

Idee
‘’Wij wilden echt een huiskamer en 
buurtrestaurant zijn. Dat is ook gelukt, 
want ik heb gasten waarvan ik weet of 
ze jarig zijn of dat ze op vakantie ge-
weest zijn. Dat is heel erg leuk en geeft 
een gezelligheid in de buurt. Het is 

juridisch spreekuur

Hij voert een algemene rechtsprak-
tijk, wat wil zeggen dat u met ieder 
juridisch probleem bij hem terecht 
kunt. Stijn neemt met u de zaak door, 
bespreekt de kansen in een eventu-
ele procedure en leg de mogelijke 
vervolgstappen uit. Dit alles natuurlijk 
met het oog op wat u in een procedure 
wil bereiken.
De spreekuren zijn op: 
Dinsdagochtend van 09:00-11:00 uur. 
Woensdagavond van 19:00-21:00 uur.
Wie is Stijn de Goede, even voorstel-
len: Bij het starten van mijn advoca-

tenpraktijk heb ik altijd voor ogen 
gehouden dat ik wil opkomen voor de 
mensen die door financiële en cultu-
rele achterstanden geen uitweg meer 
weten in een juridisch geschil. Het 
proberen om in een situatie als deze 
de juridische problemen voor de men-
sen op te lossen is voor mij het belang-
rijkste streven geweest om als advocaat 
aan de slag te gaan. Nu ik eenmaal 
advocaat ben, wil ik deze boodschap 
verder uitdragen. Ik hoop u spoedig te 
zien in Het Klooster!

Al acht jaar zit Ali van Fiets-
lokaal (Soetendaalseweg 54) 
in het vak. Hoewel hij nooit 
is opgeleid als fietsenmaker, 
is hij van kinds af aan al bezig 
met techniek en had hij altijd 
een groot technisch inzicht 
gehad. Ali is hier geboren en 
getogen en wil hier eigenlijk 
nooit meer weg. 

Hij kent de stad op zijn duimpje en 
vindt dat er nog voldoende te ont-
dekken is. Rotterdam verveelt nooit! 
‘’Mensen die het niet zo breed hebben 
krijgen vaak geen kans. Ik wel, al ben 
ik met heel weinig middelen begon-

nen. Ik zou het zonde vinden om te 
verhuizen nu ik mijn zaak hier opge-
bouwd heb.’’
De techniek van zijn vak spreekt Ali 
het meest aan. ‘’Dankzij techniek is 
de moderne maatschappij waar hij 
nu is. Alles is terug te leiden tot hand-
werk en ambacht. Het hele bestaan is 
gebaseerd op techniek. Iedereen heeft 
zijn eigen sterke punten. Dat vind ik 
mooi.’’ Ali wil de techniek die hij ge-
leerd heeft ook graag doorgeven. Dat is 
één van de redenen waarom hij folders 
heeft laten drukken waarop wordt uit-
gelegd hoe een band kan worden ge-
plakt. ‘’Dan kunnen de mensen eerst 
proberen het zelf te doen, als het niet 

lukt, kunnen ze altijd nog naar mijn 
zaak toe komen.’’
Ali is nu ook aan het kijken of hij on-
derwijs mentor kan worden, zodat hij 
docent kan worden in het technisch 
onderwijs en ook stagiairs mag aan-
nemen. Vooral ‘s zomers heeft hij het 
druk, omdat de fietsenbranche sei-
zoensgebonden is. Veel mensen vin-
den het aannemen van stagiairs teveel 
tijd en gedoe, maar Fietslokaal vindt 
dit juist leuk. Dit ook weer onder het 
mom van het doorgeven van de tech-
niek. ‘’Als ik er straks niet meer ben, 
wil ik fijne herinneringen achtergela-
ten hebben en de generatie na mij iets 
bijgebracht hebben.’’

DE FIEtSENMAKER

een hele leuke buurt waarin mensen 
elkaar soms wel en soms niet kennen. 
Door dit restaurant ken ik nu ieder-
een,’’ vertelt Céline. Het buurtrestau-
rant verbindt de bewoners. ‘’Het leuke 
aan ons restaurant is dat mensen pra-
ten met elkaar die elkaar niet kennen,’’ 
verteld Céline

Antipasti  
‘’De eyecatcher van ons restaurant is 
de antipasti. Dat is een soort tapas. In 
een kast zetten we dan bijvoorbeeld 
Ham, gegrilde groenten en gemari-
neerde garnalen. De gasten kunnen 
vervolgens zelf aanwijzen wat ze als 
antipasti willen. Een soort snoepwin-
kel idee,’’ Vertelt Céline.  

De naam 
De naam is niet afgeleid Toscaans, wat 
veel mensen denken. ‘’We hebben een 
lijst met ongeveer 30 namen voor het 
restaurant opgeschreven en aan onze 
vrienden gevraagd om een top drie te 
maken. Uiteindelijk werd het Tosca. 
Tosca is een opera. We hebben voor 
die naam gekozen, omdat het vrouwe-
lijk klinkt. En dat sluit weer aan op het 
pand; het is meer vrouwelijk dan man-

nelijk. Het betekent niet dat we alleen 
Toscaans eten serveren, we proberen 
ook veel nieuwe en andere dingen 
uit,’’ vertelt Céline.

Verandering 
Bij Tosca komen voornamelijk vrou-
wen een drankje en een hapje doen. 
‘’Dat komt ook door de kaart. Voor-
heen kwamen er bijna helemaal geen 
mannen. We hebben nu meer vlees 
op de kaart gezet, dus nu komen meer 
mannen,’’ zegt Céline. De kaart rou-
leert om de vijf weken. Dan proberen 
Akko en Céline weer nieuwe gerech-
ten en concepten uit. Er staan voor de 
zomer een aantal veranderingen op 
de planning: Het terras zal vergroot 
worden. Tosca begint dan ook met het 
draaien van een lunch. Aan de lunch-
kaart wordt nog hard gewerkt, maar er 
zullen voornamelijk broodjes, salades 
en taarten op staan. Met Pasen zijn ze 
van plan om een grote Paasbrunch te 
doen. Tosca is van donderdag tot en 
met zondag geopend vanaf 16:00 uur. 
De keuken sluit om 22:00 uur maar 
dat neemt niet weg dat u daarna nog 
een drankje kunt nemen!

Voor de mensen uit Het oude Noorden die ’t Klooster regelma-
tig bezoeken en die een juridisch probleem hebben is Stijn de 
Goede daarom een (gratis) juridisch spreekuur gestart.

De bewoners van de 1e Pijnackerstraat zijn sinds zeven maan-
den een restaurant rijker. Céline en haar compagnon Akko zijn 
trotse eigenaren van restaurant tosca. 
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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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BEZoEK VAN WEtHouDER 
HuGo DE joNGE

Door loubna, Connor 
en Aicha
Woensdag 18 februari 
was een belangrijke dag 
voor ons, de Wijktijgers 
van Kinderparadijs Mei-
doorn. De wethouder 
van onderwijs, jeugd en 
Zorg, Hugo de jonge (van 
het CDA), kwam naar het 
Kinderparadijs voor een 
rondleiding, om te kijken 
wat we hier nou allemaal 
doen. Ook heeft hij ‘kunst in de 
kas’ geopend. ‘Kunst in de kas’ is 
een project van het Kinderparadijs 

waarbij we onze eigen kunst maken 
en dan ophangen in de kas. Een kas 
is een hokje in de tuin (meestal van 
glas) waar groenten en fruit in kun-

nen groeien, zoals tomaten, kom-
kommers, radijsjes en sla. Normaal 
hang je natuurlijk geen kunst op in 
een kas, maar we vonden het een 
beetje saai in de tuin en dus hebben 
we de kas een make over gegeven!
We hadden huisjes gemaakt, die 
hebben we daarna geverfd, en 
toen ze klaar waren hebben we ze 
in de kas opgehangen. We hebben 
ook eigen kralen gemaakt met 
klei, die hebben we gebakken op 
een houtvuurtje. Toen ze klaar 
waren hebben we ze aan een 
draad opgehangen in de kas. Hugo 
De Jonge heeft het dus officieel 
geopend. We telden af van10 t\m 
0 en toen was het begonnen. De 
wethouder vond alle kunstwerken 

heel mooi,  maar hij zei dat de 
mijne het mooiste was!
Iedereen vond het leuk en mensen 
waren tevreden over de sfeer die 

Is je niets opgevallen bij de 
Soetendaalseweg? De weg 
krijgt, zoals meerdere straten 
in het oude Noorden (Woon-
stadgedeelte), weer zijn his-
torische uitstraling. 

In opdracht van Woonstad werd 
vooraf een ontwerp gemaakt waar-
bij werd bepaald welke elementen 
nodig zijn om de doelstelling, een 
authentiek gevelbeeld met een 
historische uitstraling, te kun-
nen realiseren. Deze maatregelen 
bestaan uit het vervangen van ge-

velkozijnen (hout of kunststof ) in 
de voorgevel door houten kozij-
nen met authentieke vormgeving. 
Hierbij voldoen de draaiende ele-
menten aan de huidige gebruik- 
en veiligheidsnormen en worden 
ze voorzien van ventilatie. Daar-
naast worden de woningdeuren 
en portiekdeuren aan de straat 
vervangen door deuren met een 
authentieke profilering (het zoge-
heten Rotterdamse model). Deze 
deuren voldoen eveneens aan de 
huidige gebruik- en veiligheids-
normen. De balkonhekken uit de 

Woonstad ziet  al langere tijd 
dat op sommige plaatsen in 
de wijk het aantal schotels de 
spuigaten uitloopt. Bovendien 
hebben de meeste mensen de 
schotels aangebracht op ma-
nieren, die schade aanbren-
gen aan de gebouwen. 

Er is door de kozijnen geboord, 
hekwerken en gevels worden vaak 
ernstig beschadigd. Bovendien ont-
sieren de schotelantennes de buurt. 
In september 2014 heeft Woonstad 
Rotterdam een stagiaire ingescha-
keld om te helpen met het opzetten 
van een campagne om de hoeveel-
heid schotels in de wijk drastisch 
te verminderen. Dit doen ze per 
gebouw of complex, dus ze zijn nog 
wel even bezig. Er is nu een nieuwe 
stagiair bezig met het vervolg op 
de schotelaanpak. Hij maakt foto’s 
en brengt het verder in kaart. Be-
woners krijgen daarna een brief 
van Woonstad Rotterdam. Door de 
uitbreiding van het zenderaanbod 
van kabelmaatschappijen en het 
feit dat veel informatie via internet 
te verkrijgen is, is het gebruik van 
schotelantennes niet noodzakelijk. 
Rechters hebben de afgelopen tijd 
telkens bevestigd dat internet als 
een redelijk alternatief kan worden 
gezien voor het kunnen ontvangen 
van nieuws- en amusementspro-

gramma’s. Als u toch een schotelan-
tenne wilt plaatsen dan moet u dat 
schriftelijk bij Woonstad Rotterdam 
aanvragen. Pas nadat u schriftelijke 
toestemming van Woonstad Rotter-
dam heeft, kunt u de schotelanten-
ne plaatsen.

Waar mag u een 
schotelantenne plaatsen?
Een schotelantenne mag u aan de 
binnenzijde van uw balkon plaat-
sen, daarbij mag de schotel niet 
buiten of boven het balkonhek uit-
steken en ook niet aan de gevel be-
vestigd worden. Een schotelantenne 
mag in uw achtertuin geplaatst wor-
den maar niet boven de schutting 
uitkomen, zodat uw buren er geen 
last van hebben.

Waar mag u geen 
schotelantenne plaatsen?
Een schotelantenne mag niet aan 
de gevels van de woning, van het 
gebouw of van de berging geplaatst 
worden. Er mag geen schotelan-
tenne op het dak van de woning, het 
gebouw of de berging geplaatst wor-
den. Daar krijgt u dus nooit toestem-
ming voor. Daarbij is het verboden 
voor onbevoegden om op het dak te 
komen, omdat het gevaarlijk is en 
om beschadigingen en eventuele lek-
kages te voorkomen. De schotelan-
tenne mag niet in de gemeenschap-
pelijke ruimten, zoals de galerij, van 
het gebouw worden geplaatst.

• Schotels lopen de spuigaten uit

• Soetendaalseweg authentiek

Woonstad

er was. Hugo de Jonge vond het 
ook leuk. Hij heeft er zelfs over 
getwitterd! 
Wijktijgers Connor en Aicha 
mochten hem ook interviewen. We 
hadden persoonlijke vragen, maar 
ook veel vragen over zijn werk. We 
kunnen alvast wat verklappen: hij 
spreekt Nederlands, Rotterdams 
en  Engels. Duits kan hij wel 
verstaan maar niet goed spreken. 
Wij vinden dat Hugo de jonge 
een grappige man is. Wilt u weten 
waarom? Bekijk dan het gefilmde 
interview op ons blog: www.
kinderparadijstijger.wordpress.
com

DE SCHoENEN 
VAN DE WEtHouDER

Door jewel
Hallo ik ben jewel van de 
Wijktijgers. Wethouder 
Hugo de jonge was in het 
Kinderparadijs om ‘kunst 
in de kas’ te openen en 
om te kijken wat er al-
lemaal in Kinderparadijs 
Meidoorn gebeurt. Maar 
ik kon tijdens zijn hele 
bezoek maar naar één 
ding kijken: zijn schoe-
nen. Ze waren zo apart dat ik 
naar niets anders kon kijken. Het 

waren schoenen die eigenlijk niet 
bij een wethouder horen, maar 
toch stonden ze hem heel erg 
goed, bij zijn blauwe pak met z’n 
blauwe blouse en z’n blauwe broek 
en z’n gestreepte sokken. 
Ze waren heel grappig, die 
schoenen van de wethouder. 
Volgens mij waren ze van leer.  
Het leek wel een hele vreemde 
gekleurde slang met rood, geel, 
zwart, grijs, blauw en wit. Hij had 
zelfs een bijpassende riem, even 
leuk als z’n schoenen.

de Wijktijgers WETHOUDER     HUGO DE JONGE

jaren tachtig worden opnieuw ge-
schilderd en soms vervangen door 
meer klassiek ogende hekken. Al-
les wordt gereinigd en geschilderd 
in authentieke kleuren. De nieuwe 
houten kozijnen, ramen en deuren 
worden in hardhout geleverd met 
het FSC-keurmerk. Willems Vast-
goed Onderhoud is in opdracht van 
Woonstad Rotterdam in oktober ge-
start met de werkzaamheden. Over 
een aantal weken verwachten ze dat 
de oplevering plaatsvindt. Zo werkt 
Woonstad Rotterdam aan een beter 
en mooier Oude Noorden.

talrijk zijn de bewoners van 
het jan van der Ploeghuis op-
gekomen en vullen de kan-
tine. In het panel zitten wijk-
agenten, de netwerkcoördi-
nator en theo Coskun van de 
Gebiedscommissie.
Voorzitter van de bewonerscom-
missie Wim Cremer trekt strie-
mend van leer. Men stelt onze 
betrokkenheid niet op prijs! Als 
eerste punt wordt de veiligheid 
aangekaart. Zwervers sliepen in de 
fietsenstalling die niet op slot kan. 
‘We willen cameratoezicht’. De po-
litie wijst erop dat cameratoezicht 
alleen werkt als bewoners direct 
een melding maken. ‘Waarom 
hangt hier geen bord met een ont-
ruimingsplan bij brand?’. Ook het 
snelle verkeer voor de deur krijgt 
een sneer uit de pan. De meeste 
aandacht krijgt de verbouwing die 
nu eind 2015 van start gaat. Twee 
jaar geleden kregen bewoners al; 
het plan te zien. Wegens de crisis 
werd alles afgeblazen, een bijzon-
dere kater voor de bewoners. Theo 
Coskun legt uit dat nu wel alles fi-
nancieel voor elkaar is. Woonstad, 
Gemeente en Humanitas hebben 

de handen in elkaar geslagen. ’Eerst 
zien en dan geloven!’mopperen de 
bewoners. Ze hebben het bijgestel-
de plan even gezien maar een re-
actie is hen niet gevraagd. Volgens 
Coskun is hier nog het nodige werk 
aan de winkel. De geplande win-
kels, het terras en het restaurant 
brengen immers zowel lasten als 
lusten mee. Voorzitter Wim Cre-
mer breekt een lans voor een be-
scheiden budget voor de activitei-
ten commissie. Andre de Jager van 
Humanitas zegt dit toe, maar wil 
het wel oormerken. De bewoners 
hebben twee bewonersinitiatieven 
ingediend en wachten met span-
ning op een reactie. Vooral spellen 
en vertellen, een ontmoeting van 
Oud en Jong is populair. Er is on-
duidelijkheid over het gebruik van 
de kantine, die ook in het weekend 
gesloten is. Volgens Humanitas is 
het belangrijk dat de bewoners de 
zaal reserveren. De bewoners be-
sluiten Woonstad aan te spreken 
voor een gezellige aankleding. Het 
panel belooft maandelijks op de 
koffie te komen. Wellicht is dit een 
nieuw begin.

Bewoners willen 
betrokkenheid

Ik ben de komende maanden re-
gelmatig bij u in de straat om ac-
tieve bewoners met leuke ideeën 
voor hun straat te ondersteunen. 
Opzoomer Mee steunt actieve be-
woners met een kleine bijdrage om 
activiteiten te organiseren. Denk 
aan kinderactiviteiten in uw straat, 
of voorleesactiviteiten voor kinde-
ren en moeders. Wonen er in uw 
straat bewoners die extra aandacht 
of waardering verdienen, zoals ou-
deren, zieken, of bewoners die al-
tijd voor anderen klaarstaan of iets 
bijzonders hebben meegemaakt? 
Deze kunt u tijdens de Lief en Leed 
week in het zonnetje zetten met 
een gezellige uitje, een mooie bos 

bloemen, of een straatdiner dat u 
samen met andere bewoners orga-
niseert.”
“Wat moet u doen? Heeft u een 
leuk idee dan kunt u contact op-
nemen met mij. Ik kan u helpen 
om samen een plan te maken en 
de buurt erbij te betrekken. Ver-
der krijgt u van mij budget om het 
plan uit te voeren. Tevens kunt u 
op de website van Opzoomer Mee 
(www.opzoomermee.nl) informa-
tie over onze andere projecten vin-
den. Ik kijk er naar uit om met u 
kennis te maken.” Fouad Akka is 
bereikbaar op telnr 010-2131055 of 
06-25380377 of per mail: fouad.
akka@opzoomermee.nl

Nieuwe opzoomer 
projectleider
“Mijn naam is Fouad Akka. Ik ben de nieuwe projectleider voor 
het opzoomeren voor Noord en het Centrum.
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leerlingen van basisschool 
De Fontein hebben woens-
dag 11 februari meegedaan 
aan de Mini-Final unihockey 
in gebied Noord. Het jon-
gensteam heeft zich weten 
te kwalificeren voor the Fi-
nal die eind dit schooljaar in 
Ahoy plaatsvindt.  

Het team dat bestaat uit Sam, Emre, 
Ismael, Saifedine, Joni, Mohamed, 
Deshiano en Robbie uit groep 7 en 
8 wist door goed samen te spelen en 
hun tomeloze inzet te winnen van 
de andere basisscholen uit Noord. 
De meisjes (Ceyda, Ouafae, Jihane, 
Chaima, Sevval en Irma, eveneens 
uit groep 7 en 8) speelden eveneens 
goed, maar hebben zich helaas niet 
kunnen kwalificeren.
The Final is een groots schoolsport-
evenement waarbij elk jaar in Ahoy 
leerlingen van zo’n honderd Rot-
terdamse scholen het tegen elkaar 
opnemen in dertien verschillende 
sporten. Behalve unihockey zijn er 
onder andere wedstrijden voetbal, 
streetdance, schaken en basketbal. 
Ook vorig jaar deden de jongens 
van de Fontein in Ahoy mee aan the 
Final Unihockey. Ze eindigden toen 
op de eerste plaats! Zou het ze luk-
ken om dit jaar weer als winnaars op 
het podium te staan?

De Klimop is een ‘lekkerFit!-
school’. Dat betekent dat ze 
extra aandacht besteedt  aan 
het aanleren van gezonde 
gewoontes. Gezond eten en 
drinken is daarbij van groot 
belang. om de kinderen te 
stimuleren om meer water 
te drinken was op maandag 
9 maart de opening van het 
nieuwe waterdrinkbeleid op 
De Klimop genaamd; lekker-
Fris!

Alle ouders/verzorgers en fami-
lie waren door de kinderen uitge-
nodigd voor het grote feest in de 
gymzaal waar de kinderen met 
‘LekkerFris!’ van start gingen. Er 
werd gezongen, gedanst en er wer-
den kinderen op het podium geïn-
terviewd. Dit alles natuurlijk met 
water als hoofdthema. 
Alle kinderen van de Klimop gaan 
vanaf nu beter letten op wat ze 
drinken en proberen om minder 
ongezonde zoete drankjes en meer 
water te drinken.  Om dit goed te 
kunnen doen hebben ze allemaal 

een LekkerFit! bidon waaruit ze 
hun water kunnen drinken. Om 
ze te stimuleren water te drinken, 
mogen zij deze met water gevulde 
bidon mee de klas in nemen en 
ook gebruiken tijdens de  gymles. 
Iedere klas heeft twee kratten  met 
bidons gekregen. Met de daarbij 
horende afspraken  wil  de Klimop 
het water drinken een ‘natuurlijk’ 
onderdeel maken van de school-
dag.

De Klimop nu ook 
‘lekker Fris!’

Fontein-team klaar 
voor the Final

Vrijdag de 13e februari was het 
weer carnaval op de Hildegar-
disschool. In de groepen 1 t/m 
5 werden er allemaal spelle-
tjes gespeeld. Bij de kleuters 
werd er polonaise gelopen in 
de speelzaal. Wat waren de 
kinderen mooi verkleed! In de 
groepen 3 t/m 5 konden de kinderen 
naar verschillende klassen spellen 

spelen:  een bibberspiraal, sjoelen 
om een hoekje, een echt café waar je 
even iets kon drinken en eten.
De sfeer was heel gezellig met over-
al carnavalsmuziek. In de groepen 6 
t/m 8 waren er workshops: bloemen 
maken, tekenen, schminken, sport 
en koken. De leerlingen konden 
twee keer een uur een workshop vol-
gen. Het was weer een feestje!

Carnaval op de Hildegardisschool

Time to Shine in 
Nieuwe Banier
De eerste week van maart 
stond in het teken van de In-
ternationale Vrouwendag en 
dat was goed te merken in 
Noord! Op diverse locaties vonden 
speciale events plaats om alle vrou-
wen volledig in het zonnetje te zet-
ten.  In De Nieuwe Banier was het 
een echte ‘Time to Shine’ op hoge 
hakken, georganiseerd door Merlin 
Meulens. Zo’n 50 vrouwen van zeer 
diverse achtergrond kwamen samen. 
Dat is precies waarom wij er zijn! In 
de Agniesebuurt is er voor iedereen 
een Time to Shine! 
Internationale Vrouwendag is de 
dag waarop de eerste staking van 
vrouwen wordt herdacht, die plaats-
vond op 8 maart 1908 in New York. 
Deze staking vormde het begin van 
de emancipatie van vrouwen en de 
strijd tegen vrouwendiscriminatie.

Vrouwendag in 
‘t Oude Klooster
op 5 maart werd er een vrou-
wendag georganiseerd in ‘t 
oude Klooster. Het thema van 
de internationale vrouwen-
dag (8 maart) is ‘economische 
zelfstandigheid’. Dit onderwerp 
is niets nieuws, want in de jaren ‘70 
stonden de kranten hier ook al vol 
mee. Vrouwen werden toen vooral 

gemotiveerd om ervoor te zorgen dat 
zij het financieel ook zonder manlief 
konden redden.  Anno 2015 laait de 
discussie weer op: De overheid wil 
meer vrouwen aan het werk. Veel 
vrouwen maken de keuzen om niet 
of parttime te werken, en nemen het 
hele huishouden op zich. 
In het oude klooster waren er op 5 
maart alleen maar vrouwen aanwe-
zig. Er waren lekkernijen, er was een 
sportieve opening, een sketch, een 
debat en ook de workshops ontbra-
ken niet. De sketch was de opening 
van het debat. ‘’Ik wil weggaan!’’ 
wordt er geroepen door een me-
vrouw die allemaal bagage bij zich 
heeft. ‘’Ik moet alleen maar schoon-
maken en werken. Mijn man helpt 
nooit. Ik heb nooit eens rust!’’ 
Tijdens het debat werden er verschil-
lende belangrijke zaken aangekaart. 
Moet de man bijvoorbeeld meehel-
pen in het huishouden? Zijn er veel 
vrouwen die zich soms ‘slaafje’ van 
het gezin voelen? ‘’Het is belangrijk 
om met je echtgenoot te praten,’’ 
zegt een vrouw. ‘’Niet dat alleen jij 
praat en hij luistert. Jij moet ook je 
gedachten en gevoelens aan hem 
kunnen vertellen’’. 
Tijdens de workshops werden er on-
der andere kaarten en bewaardoosjes 
gemaakt. Het was vooral een hele 
gezellige boel. Met het oog op het de-
bat kregen de vrouwen nu wat ‘me-
time,’ om te ontpannen en iets leuks 
te doen met vriendinnen. Voor som-
migen was dit al veel te lang geleden!
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Activiteitenladder 
Dekloosterbuurt.nl MAART / APRIL

20 MAART NL DOET 
Aanleg Kruidentuin Klooster
11:00 tot 17:00 uur 
Aanmelden bij NL Doet of kom langs in het Klooster

WOENSDAG CINENOORD EN ZIEN IN NOORD
Filmvoorstellingen 
www.cinenoordro�erdam.nl

14 MAART EN 11 APRIL TANGO MILONGA
www.carlosymirella.com

KLOOSTER BOEKENFOYER
Boeken voor alle lee�ijden

ELKE LAATSTE WOENSDAG VAN DE MAAND 
BINGO IN KLOOSTER
Inloop: 19:30 uur 
Kom langs  in Klooster bij Husniye de Rook

7

7

3 MAART WAAROM JE BROER WIL VECHTEN 
EN JE ZUS EEN HARNAS DRAAGT,
DE IRRATIONELEN

20 MAART ALY N' DIAYE ROSE
Djembe workshop, lezing en jamsessie
Aanmelden: www.afrikapercussie.nl/aly

21 / 22 MAART NONSENS
Toneelvereniging Echte Liefde
za 21 om 20:00 zo 22 om 14:00
www.tvechteliefde.nl / entree €5,-

25 MAART EN 29 APRIL GUERILLA 
GARDENING EN TURKS KOFFIEDIK KIJKEN
Filmvoorstellingen met randprogrammering van 
bewonersinitiatief Noord&
19:30 uur, entree €2,- / kijk voor info op www.noord-en.nl

1 APRIL ZONNEBLOEMDAG
High tea met culturele omlijsting en tombola voor 
deelnemers van Zonnebloem Noord

2 theatervoorstellingen derde jaarstudenten HKU
19:00 uur en 20:30, €2,00 aan de zaal in Klooster 
(€3,50 twee voorstellingen)

Mantelzorgers kunnen gebruik 
maken van speciale verlofregelin-
gen. Verschillende regelingen zijn 
wettelijk vastgelegd. Op deze web 
www.verlofwijzer.szw.nl van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid vindt 
u daar meer informatie over. Daar-
naast worden er in Rotterdam Noord 
verschillende cursussen, workshops 
en trainingen gegeven waar u aan 
mee kunt doen. Een van de (gratis) 
workshops die gegeven wordt is de 
workshop ‘Goed voorbereid op ver-
lies’. De afgelopen maand zijn er 

Wat is hierop uw antwoord?
“Zorgt u onbetaald voor iemand, 
met een ziekte of een beperking, 
waar u een persoonlijke relatie mee 
heeft?” Hebt u hierop met “JA” be-
antwoord? Dan bent u een mantel-
zorger.

Waarom stel ik deze vraag? 
Veel mensen weten niet wat mantel-
zorg is en realiseren hierdoor vaak 
niet dat ze ook zelf mantelzorger 
zijn en krijgen daardoor niet de 
hulp waar ze recht op hebben.

twee van deze workshops gegeven 
in Rotterdam Noord, waaronder in 
het Klooster Oude Noorden wat u 
op de foto kunt zien. Tijdens deze 
workshop worden zowel de emotio-
nele als praktische kant van verlies. 
Wat je vooraf kunt doen en hoe je 
na het verlies kunt handelen. Geen 
leuk onderwerp, maar voor iedereen 
die met verlies te maken krijgt een 
essentiële workshop. De komende 
periode wordt deze workshop nog 
op verschillende plekken in Rotter-
dam gegeven. Houd www.ontzorg-
demantelzorg.nu in de gaten voor 
de agenda.
Wilt u meer weten of op de hoogte 
blijven wat er in Rotterdam Noord 
georganiseerd wordt voor mantel-
zorgers? Neem dan contact op met 
Amanda Arthur, DOCK participatie, 
tel. 06-48462161 email: aarthur@
dock.nl

jeugdprogramma 
ZienInNoord
01-04: Boxtrollen
15-04: Wiplala 
09-04: Zarafa

Nieuwe jeugdworkshop start 
op 15 april
In vier keer maak je samen met de 
andere kids van de workshop een 
korte film! En nadat je aan je film 
gewerkt heb kijk je met z’n allen 
naar een film op het grote doek.
Inschrijven vóór 12 april op de 
website (vol = vol).
Kijk op www.zieninnoord.nl voor 
meer informatie. 

Nieuw: 
Vanaf nu werkt ZienInNoord sa-
men met het Jeugdcultuurfonds.
Locatie: Klooster Oude Noorden, 
Ruivenstraat 81, Rotterdam

Avondprogamma
01-04: Clouds of Sils Maria
08-04: Gone Girl 
15-04: Senna
22-04: Leviathan

29-04 Avond van Noord&: 
turks koffiedik kijken
Een vernieuwend initiatief voor en 
door bewoners van Noord. Eens 
per maand een combinatie van 
een film & een workshop in één 
bepaald thema. Deze keer: Turks 
koffiedik kijken! Met een work-
shop Turks koffiezetten, Turkse 
zoetigheden, een koffiedik-kijkster 
en film.

Voor actuele info en reserveringen 
kijk op  www.cinenoordrotterdam.nl
Word vriend op facebook.com/ci-
nenoord

CineNoord 
04-2015
In april gaat CineNoord vrolijk verder met spannende kinder-
films en mooie avondfilms. Van een jongetje wat wordt opge-
voed door trollen, langs een bizarre documentaire over een 
autocoureur tot een avond met workshop zelf turkse koffie 
maken en koffiedik kijken!

MANtElZoRG

Bent u de 
ouderencoach 
die wij zoeken?
De komende jaren gaat er in 
de ouderenzorg veel verande-
ren. DoCK wil dat oude-ren op 
een prettige manier zo lang 
mogelijk thuis kunnen wo-
nen. 

Daarom zijn wij op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers: de oude-
rencoaches. Draagt u ouderen een 
warm hart toe en heeft u een paar 
uur per week tijd, dan zijn wij op 
zoek naar u! 
Wat doet de ouderencoach? De ou-
derencoach is een vrijwilliger die 
met zijn/haar kennis en kunde een 
oudere wekelijks ondersteunt op 
verschillende gebieden. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan:
- Gezelschap houden en een luiste-

rend oor bieden
- Signalerende functie: ligt er nog 

eten in de koelkast? ziet de oudere 
er gezond uit?

- Helpen met boodschappen doen 
en naar de huisarts gaan

- Helpen met de (financiële) admi-
nistratie

- Helpen met het versterken van het 
sociale netwerk

- Koppelen aan activiteiten in de 
wijk

Interesse? Neem contact op met 
Karen Janssen, kjanssen@dock.nl, 
010 - 401 22 22.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Om zo snel mogelijk aan de buurt te 
laten zien wat de bedoeling zou gaan 
worden van dit tussenterrein heb-
ben ze moestuinbakken geplaatst. 
Verschillende bewoners hadden na-
melijk nog wel wat tomatenplantjes 
en zaden liggen die snel de grond in 
moesten! Ze hebben gekozen om de 
groente in bakken te planten omdat 
ze niet weten hoe vervuild de grond 
hier is. Gewone bloemen en planten 
kunnen wel in de volle grond. Ook 
moest er al snel een containertje 
komen voor al het tuingereedschap. 
Ze hebben gekozen voor een de-
montabele container. 

Na veel geduld, mailtjes 
en afspraken is het de 
bewoners, samen met 
Creatief beheer gelukt, 
om toegang te krijgen tot 
dit braakliggend terrein 
in de jensiusstraat.

Bewoners Paul en Nanneke hebben 
een schitterend peperkoekhuisje 
geschilderd op een van de kale, le-
lijke wanden. Dit huisje heeft dan 
nu een overdekte veranda gekregen 
zodat ze hier altijd droog een bakkie 
kunnen doen. Naast het peperkoek-
huisje is een kas geplaatst. De kas is 
gebouwd van restanten van andere 

kassen. In deze kas willen ze dit jaar 
een kweekprogramma starten. De 
groenten en bloemen voor in de tuin 
moeten hier gekweekt gaan worden. 
Zo is het voor iedereen educatief 
en goedkoop. Ook willen ze met de 
gekweekte bloemen de omliggende 
straten opfleuren.
Trouwe bezoeker en bouwer Steve 
heeft de randen van de lage plan-
tenvakken met restanten van puin 
en stenen gemaakt. Organische 
vormen doorbreken de rechte lij-
nen van de tuin. De plantenvakken 
hebben ze wel nog ingevuld met 
gezonde voedzame tuinaarde.  Een 
van de vakken hebben ze vorig jaar 
ingeplant met verschillende bessen-
struiken. Deze kunnen ze komend 
najaar weer stekken. Ze zijn al be-
gonnen met het stekken van vlin-
derstruiken en salie.

Hoe is afgelopen jaar gegaan?
Er is veel gebeurd afgelopen maan-
den. Ze hebben een grote, schit-
terende start gemaakt in de Jensi-
ustuin. Er is nu een droge zit-plek, 

een fornuisje, een bankje, er zijn 
moestuinbakken, fruitstruiken en 
er is een kas. Het echte feest kan nu 
beginnen! Dit jaar staat in het teken 
van kweken, ontmoeten en heel veel 
bloemen! Wie weet kunnen ze ook 
gaan koken, tekenen of voorlezen 
op de tuin. Alles is mogelijk. Ze 
hebben een aantal vaste bezoekers 
uit de wijk, maar sinds de tuin een 
beetje ingericht is krijgen ze steeds 
meer nieuwsgierigheid van bewo-
ners uit de straten verderop. Ze ho-
pen wel op meer vaste hulp uit de 
buurt, zodat de tuin vaker geopend 
kan worden.

Wat zijn de plannen
voor de toekomst?
Een composthoop, watertonnen, 
koudestek-plek, hoge palen/pergola 
voor klimmers. Daarnaast ook klim-
rekken/draden om de zwart gestof-
feerde gevels te laten begroeien. 
Nog genoeg werk aan de tuin! 

Wat is er tot nu toe gedaan?
Tijdens de eerste Opzoomerdag 
hebben ze een wensenlijst opgesteld 
voor alle bewoners en alvast gezorgd 
voor wat kleur in de wijk! De eerste 
stap was het ruimen van enorm veel 
puin en onkruid! Havensteder heeft 
een puincontainer geleverd, zodat 
ze het terrein gemakkelijk konden 
opruimen. Verwilderde bramen-
struiken zijn ze terug gaan snoeien 
en de bossen onkruid hebben ze uit 
de grond getrokken. De volgende 
stap was het hekwerk vervangen zo-
dat de tuin een open, toegankelijke 
en vriendelijke uitstraling zou gaan 
krijgen. Hiervoor was de binnen-
plaats dichtgetimmerd met grote 
houten platen.

Een schitterende plek midden in 
de straat waar in de toekomst weer 
huizen van Havensteder moe-
ten gaan komen. Tot die tijd, zal 
het terrein gaan functioneren als 
groene ontmoetingsplek. Tevens 
wil Creatief beheer de binnentuin 
gaan gebruiken als kweekplek 
voor de wijk. Zo kunnen geveltuin-
tjes op een goedkope en leuke ma-
nier ingeplant worden!
De Tuinman van Creatief Beheer 
ondersteunt de bewoners met de 
opbouw van dit terrein. Zij onder-
steunt de bewoner in zwaar fysiek 
werk, grote bestellingen, zorgt 
voor continuïteit en draagt haar 
groen-kennis over. Maar het al-

lerbelangrijkste is dat de tuinman 
bewoners verbindt; met elkaar, 
maar ook met groen. Uiteindelijk 
moeten de bewoners de tuin na-
tuurlijk zelf gaan beheren maar 
zelfbeheer gaat niet vanzelf. Door 
de aanvraag van Bewoonster Viola 
is er een budget vrij gekomen bij 
Opzoomeren om materialen van te 
kopen zodat het ook werkelijk een 
groene, eetbare wijk-tuin kon gaan 
worden. 


