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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
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Rotte kRijgt 
histoRische functie 
teRug

Dit water ligt er, vergeleken met de 
dynamiek aan de kade en op het land, 
opvallend vredig bij. Maar ook hier 
komt verandering. Dat is te lezen in 
een nieuwsbrief van Stichting Plezier-
rivier De Rotte. 
De onafhankelijke Stichting Plezier-
rivier De Rotte wil samen met bewo-

ners, ondernemers, particulieren, 
maatschappelijke organisaties en over-
heden de aantrekkelijkheid en bekend-
heid van het gebied rondom de Rotte 
vergroten. Voor de noorderlingen 
betekent dit dat de Rotte, vanuit het 
centrum stromend tussen het Oude 
Noorden en Crooswijk, aantrekkelij-

ker zal worden. Zo zal dit stukje water 
zijn historische functie voor een deel 
weer terugkrijgen. Om de Rotte beter 
bevaarbaar te maken is al een ‘kleine’ 
voorbereiding getroffen. ‘Aansluitend 
op de herinrichting van de Binnenrot-
te is het ponton over het Stokviswater 
bij de Lombardkade weggehaald.’ Het 
is nu mogelijk met een platbodem 
vanuit Noord over de Rotte helemaal 
tot aan de Blaak te varen.   
In opdracht van de gemeente Rotter-
dam brengen momenteel drie organi-
saties (DELVA Landscape Architects, 
Skonk en Ingenieursbureau Witteveen 
en Bos) de Rotte van centrum tot de 
rand van de stad in kaart om te komen 
tot een ambitieus raamwerk waar-

Noord verandert in rap tempo. Er zijn veel nieuwe 
koffietentjes bijgekomen, de Rotterdamse Oogstmarkt 
is een begrip geworden, een oude DDR-treinwagon is 
omgetoverd tot het geliefde biologische restaurant ‘Gare 
du Nord’, oude huizen maken plaats voor nieuwbouw 
en behalve de Zwaanshals is nu ook de Zaagmolenkade 
een aantrekkelijke trekpleister geworden. Dit alles in 
tegenstelling tot de Rotte. 

binnen straks concrete actie kunnen 
plaatsvinden. In de nieuwsbrief van 
Stichting Plezierrivier de Rotte vertelt 
Steven Delva van DELVA Landscape 
Architects over de Rotte: ‘Tijdens de 
wederopbouw heeft Rotterdam de lief-
de voor haar naamgever verloren. De 
Rotte heeft ook in de stad een grote be-
lofte in zich, maar het water ligt er op 
het moment flets bij. Terwijl een rivier 
in de stad er is voor nut en lust. Op dit 
moment is het geen van beide: geen 
nut en geen lust. De Rotte werd vroe-
ger gebruikt voor de handel. Door nut 
en lust te koppelen, verbeter je vanzelf 
de leefkwaliteit in de wijken die langs 
de Rotte liggen. Een mooi voorbeeld is 
om de boerenmarkt op het Noordplein 

deels ook op de Rotte te laten plaatsvin-
den en de producten te laten brengen 
per boot.’
Naast de nieuwsbrieven die Stichting 
Plezierrivier regelmatig verzendt heeft 
de stichting onlangs een tweede edi-
tie van de plattegrond van de Rotte en 
omgeving uitgebracht. In de publicatie 
‘De Rotte beweegt je’ is te lezen hoe de 
Rotte is ontstaan, welke ontwikkelin-
gen gaande zijn en wat de toekomst-
plannen zijn. Meer informatie over de 
Rotte is te vinden op de website van 
Stichting Plezierrivier De Rotte.

Jaco Taal
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Bokelweg. Studenten van de ver-
schillende opleidingen probeerden 
alle vragen te beantwoorden. Tevens 
waren er voorlichtingen waar je kon 
aanschuiven, zo proefde je de sfeer 
die de school uitstraalt. Als student 
van het Grafisch Lyceum heb ik mee-

Op het Grafisch Lyceum kom je te-
recht in een wereld die te maken 
heeft met media, uitvinden en ont-
dekken en vooral creatief denken en 
doen. Zaterdag had je de kans om 
een kijkje te nemen achter de gevels 
van het nieuwe gebouw aan De Heer 

op weg naaR een cReatieve toekomst   

Kleding heeft een symboolfunctie. 
Als ik een niqaab zie, geen respons 
van zoiets als “het is alleen maar  
40 cm extra stof op iemand”, zoals 
geclaimd wordt door S.Lakbiach in 
het NRC. De niqaab is een package 
deal: bedekking van gezicht en ron-
dingen, religieuze uiting van devo-
tie en zelfdiscipline, iemand wil een 
goed Moslimvrouw zijn en - als ik 
de Koran goed begrijp - toont aan in 
Allah de Verhevene te geloven, die 
te vrezen en te gehoorzamen. Het is 
een kledingvoorschrift waarmee de 
vrouw laat zien dat ze menstrueert, 
loyaal is aan de principes van de va-
der, de man en de geloofsgemeen-
schap. Een geloofsoutfit. Het beoogt 
lustgevoelens in mannen te voorko-
men en daarmee zou het een res-
pectvolle behandeling van mannen 
creëren. Een niqaabdame zou zich 
bedekt makkelijker buitenshuis be-
wegen. Immers gesluierde vrouwen 
behoren alleen hun eigen man toe. 
Met de sluier wordt het bezit van 
de man en dus zijn eer door de be-
scherming tegen onbescheiden blik-
ken veilig gesteld. Schrijfster claimt 
zich vrij te voelen en baas over haar 
eigen lijf te zijn mét de niqaab. De 
Oosterse Dame claimt hier het Wes-
terse principe van de godsdienstvrij-
heid te willen en te moeten uiten op 
haar eigen wijze. 
En dan loopt het in mijn Westerse, 
atheïstische - en zoals men wil ook 
- feministische brein vast. Ooit was 
die kleding pragmatisch bedoeld als 
bescherming tegen vliegen?
Die functie is inmiddels zwaar ver-
dwenen in de Nederlandse koude. 
Hoe kan je trots voor onderdruk-
king kiezend jezelf geëmancipeerd 
noemen? Hoezo bezit van de man? 
Vind het meer emancipatie “die de 
klok heeft horen luiden, maar niet 
weet waar de klepel hangt”. Emanci-
patie gaat over gelijke rechten voor 
de vrouw ten opzichte van de man. 
Niqaabvrouwen kunnen andersom 
niet dezelfde morele principes op-
leggen of afdwingen. Wat leeft ie-
mand met gezichtsbedekking uit? 
Wat iemand thuis of in haar kerk 
doet, moet iemand natuurlijk zelf 
weten. Welke ((a)seksuele) func-
tie heeft een niqaab in een klas, 
ziekenhuis of buurtcentrum? Niet 

willen samenwerken met Westerse 
mannen? Waarom deze geloofssu-
prematie? Het is een paradox voor 
Nederland: de vrijheid van gods-
dienst botst met gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen. Voor mij om-
gekeerde emancipatie: terug naar 
“af” en eigenlijk een mentale van 
“het heilige moeten” gevangenis 
in. Eentje van zwarte doeken, waar 
vrouwen zich afschermen, niet zo 
maar de publieke ruimte in kunnen, 
Moslimmannen in hun zogenaam-
de dominante positie bevestigen 
en zo ook vrouwen in de steek laat, 
die zich zonder die kledingkeuze 
vrij willen voelen. Ga je goddelijke 
gang, moet ik dan roepen, dat is nou 
Westerse godsdienstvrijheid! Voor 
mij geen teken van integratie in Ne-
derland, maar segregatie. Niet eens 
met een niqaabverbod? Start een 
proces tegen de Staat, dat kan in Ne-
derland! Precies zoals Gerard Reve 
destijds in 1966, die God beschreef 
als een ezel en vervolgens de liefde 
ermee bedreef. Gewonnen destijds. 
Wat me nogal stoort in het betoog is 
de eenzijdigheid van het niet willen 
aanpassen van Oosters naar Wes-
ters.  Geen wederkerigheid. Wat als 
we Westers naar Oosters doen? Wat 
als een vrouw in bikini in Mekka zou 
willen lopen? Kan een schrijfster in 
een landelijk publiek krantenmedi-
um in het Midden Oosten eenzelfde 
publiek pleidooi opvoeren om de ni-
qaab af te schaffen? Of waarom niet 
alle consequenties van de niqaab 
een poosje meemaken? Een tijdje in 
Ar-Raqqah? Seksslavinnen en zelf-
moordenaars en productie van kin-
deren, de vrouw als broedmachine? 
Wat is dit voor brainwashing? Liever 
progressie a.u.b.. Film Suffragette 
kijken, als democratische  aanrader. 
En ik ga wachten op Dolle Mina 
boerka-tijden, met Beauvoir bor-
duursels “gij wordt niet als vrouw 
geboren maar tot vrouw gemaakt”; 
Mary Quant-style please!    

Anja Berkelaar

COlumN

Omgekeerde 
emancipatie

Trots laten de leerlingen uit 
groep 7 van basisschool De 
Fontein in het Oude Noorden 
een dikke stoere armband 
van aluminium met hun naam 
erop zien. 

Zowel de meisjes als jongens hebben 
er één om. Het is een aandenken aan 
de Techniekdag op de RDM Cam-
pus. Deze dag wordt georganiseerd 
om kinderen kennis te laten maken 
met de verschillende technische be-
roepen. Het leuke is dat ze zelf van 
alles mogen uitproberen. 
Zo worden er proefjes gedaan met 
zwakstroom. Wat geleid stroom be-
ter, een stuk plastic of fruit zoals een 
banaan of een citroen. Even daarvoor 
hebben de leerlingen geleerd dat wa-
ter electriciteit geleid, dus het plastic 
laten ze links liggen. De banaan en 
citroen worden wel onder stroom 
gezet. Trots vertelt Rizlan: ‘mensen 
geleiden ook stroom’.
Armaan vindt vooral het puzzelen 
met grote houten driehoeken erg 
leuk. De opdracht is dan ook om er 
een huis van te maken en het toeval 
wil dat Armaan later architect wil 
worden. Het puzzelen lijkt makke-
lijker dan het is. ‘Je moet behoorlijk 
nadenken’ aldus de toekomstige ar-
chitect. 
De held van de klas is El-Jareau. Hij 
kan het snelst van de hele klas een 
10 cm lange spijker in een stuk hout 

slaan. Maar de meeste indruk maakt 
toch wel een glazen bol. Als je je 
hand er achter houdt, kan je je eigen 
botten zien, vertellen de leerlingen 
vol bewondering.

Maar of er veel kinderen straks na 
de basisschool gaan kiezen voor een 
technisch beroep, is nog de vraag. 
Ali wel, hij wil automonteur worden. 
Maar Lujane weet al zeker dat ze heel 
wat anders gaat doen: ‘het was wel 
heel leuk hoor, maar niet echt iets 
voor mij’ zegt ze. ‘Ik hou van praten 

en niet van werken met machines: ik 
wil journalist worden!’.
Het bezoek aan deze Techniek-
dag sluit aan bij het Rotterdamse 
programma: ‘Leren Loont’. Door 
verschillende bliksemstages bij be-
drijven wil De Fontein in het Oude 
Noorden de leerlingen uit groep 7 
en 8 laten zien welke verschillende 
beroepen ze later allemaal kunnen 
doen. Op deze manier hoopt de 
school dat de leerlingen in groep 8 
een betere keuze kunnen maken 
voor een middelbare school. 

‘je kunt je eigen botten zien’ 
Basisschool De Fontein bezoekt 
de Techniekdag op de RDM campus

Bloem helpt je open te bloeien

geholpen op de open dag. Zelf volg ik 
de opleiding redactioneel medewer-
ker. Hier leer je informatieve teksten, 
artikelen en persberichten schrijven. 
Op de open dag informeerde ik het 
publiek over mijn eigen studierich-
ting. Ik heb veel vragen beantwoord, 
maar de meest gestelde vraag die 
ik kreeg had te maken met het toe-
komstperspectief van de opleiding. 
“Hoe en waar liggen de kansen bin-
nen de arbeidsmarkt?,” vroeg een 
toekomstige student. Daarop gaf ik 
als voorbeeld dat een paar studen-
ten nu al aan het schrijven zijn voor 

de buurtkrant: Noorderzon. Na een 
fronsende blik, verscheen er een 
grote glimlach. 

Naast het schrijven bij een buurt-
krant kan je er ook voor kiezen om 
te werken bij een communicatie 
bedrijf, magazine, televisie of mis-
schien zelfs bij de radio. De keuze 
ligt aan waar jouw interesses liggen. 

De school begeleid hierbij de student 
en staat open voor nieuwe creatieve 
ideeën. Het belangrijkste is dat je iets 
kiest waar jij je goed bij voelt en waar 
je hart bij ligt.  
 
Aisha Abuayyash

Wie mirjam Bloem zegt roept 
daarna Flamenco. Echter roept 
men tegenwoordig ook wat 
anders: empresence empower 
your presence. Oké misschien 
rolt dat nog niet bij iedereen 
lekker over de tong, maar 
Bloem is wel actief bezig om 
dit project net zo een succes 
te laten worden als haar 
danslessen. 

Voor de mensen die een beetje 
duizelig worden van de moeilijke 
Engelse benaming heeft zij het 
ook iets makkelijkers. Non-verbale 
communicatie met invloeden van 
de Flamenco.
Laten we eerst even terug blikken 
op die goede oude Flamenco tijd. 
De tijd waarvan iedereen wil dat hij 
weer terug keert. “Ook de mensen 
in Noord. Ik had ontzettend veel 
inloop van de mensen hier en nog 
steeds hoor ik gemopper dat ik weg 
ben”, laat Bloem weten. Voor een 
lange tijd was Mirjam te vinden in 
haar studio bij de Vijverhofstraat. 
Als waar icoon in Noord staat zij 
bekend door haar expressieve op-
tredens, positieve houding en feil-
loos karakter. “Door een fysieke 
tegenslag kon ik het niet meer 
opbrengen om elke dag intensief 
te dansen, laat staan les geven. 
Natuurlijk is dat jammer, maar 
hierdoor is er ook iets anders heel 
moois ontstaan. Ik krijg nu de mo-
gelijk om weer een ‘kindje’ van mij 
de wijde wereld in de sturen.”

Flamenco als metafoor 
voor communicatie
Ze noemt het zelf: Interactief, ef-
fectief en gebruikmakend van ele-
menten uit flamenco en theater 
voor een optimale houding, presen-

tatie en uitstraling. Maar wat is een 
optimale houding en uit deze hou-
ding zich dan aan de buitenkant 
of hebben we het hier over je in-
nerlijke houding en ‘kracht’? “Het 
geven van training in lichaamstaal, 

daar draait het om, aldus Bloem. 
Hoe presenteert iemand zich met 
zijn houding? Sta je eigenlijk wel 
recht op, slof je niet te veel met je 
voeten? Hierbij wil ik graag te hulp 
schieten en weer lef en zelfvertrou-

Het Grafisch lyceum opende haar deuren voor toekomstig 
nieuw talent. De eerste open dag in het nieuw gerenoveerde 
gebouw. Zaterdag 30 januari kon je vanaf ‘s ochtends half 
tien tot ‘s middags vier uur kennis maken met de opleidingen 
vormgeven, mediamanagement, redactioneel medewerker, 
fotografie en nog veel meer creatieve opleidingen. 

wen kweken bij de mensen.” En dit 
doet Mirjam met succes en erg veel 
plezier. 
“Het is allemaal begonnen bij mijn 
Flamenco lessen die ik al jaren lang 
geef. Het viel mij op dat dezelfde 
mensen altijd vooraan staan en de 
‘grijze muizen’ altijd achter blijven. 
Dit fascineerde mij enorm. Hoe 
komt het dat de meeste mensen 
een (negatiever) beeld van zichzelf 
hebben, wat eigenlijk helemaal niet 
klopt. Veel mensen halen zichzelf 
onnodig naar beneden. Ik moet er 
eigenlijk wel bij lachen, want ik lijk 
soms net een psycholoog.” Zou het 
niet een stuk leuker zijn als men 
therapie volgt bij Mirjam Bloem? Ik 
ben er van overtuigd dat de meeste 
problemen dan als sneeuw voor de 
zon verdwijnen.

Natuurlijke 
vanzelfsprekendheid
“Men moet zelfverzekerdheid niet 
verwarren met arrogantie. Ik wil 
dat de persoon die eerst het pand 
onzeker binnen kwam lopen, na 
een aantal weken weer zelfverze-
kerd naar buiten loopt. Dat in een 
aantal workshops het verschil kan 
worden gemaakt.” Na een dik uur 
met Bloem te hebben gesproken, 
geloof ik ook zeker dat zij dit ver-
schil kan maken. 

met de focus op gezelligheid 
en samenhorigheid organi-
seerde de Hildegardis school 
een echt schoolcarnaval. Alle 
kinderen kwamen verkleed. 

In de klassen werden spelletjes ge-
speeld en veelvormige koeken ver-
sierd. De kinderen gingen hossen 
en er kwam een prachtige mode-
show. Het was heerlijk! Politieagen-
ten, een jungle commando, Cleopa-
tra, Megamini, ze waren er allemaal. 
We beleefden bingo, schminken, 
koekhappen, dansen met ballonnen 
tussen je in. De kok danste met de 
prinses. We zagen pictionary (teke-
ningen raden), stoelendans en Kore-
aanse gangang style. 
De school lichtte nog een tipje van 
de sluier op betreffende komende 
activiteiten. Na de voorjaarsva-
kantie komt er een heus festival 
met ‘sprookjes’ als thema. De hele 
school wordt een sprookjesbos, een 
peperkoeken huis of een Alice in 
wonderland. 
Op 7 maart komt er een verrassing 
op het Johan Ida plein en in mei staat 
het grote school en pleinfeest in het 
teken van de Olympische spelen.

BRaBant 
in de hildegaRdisschool
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Het lied was succesvol door de sui-
kerwater jus die erover heen lag. 
Dit suikerwater is er nu anno 2016 
helemaal af. Zoals in de jaren 30 
wordt de werkloze puur gezien als 
een loser.

Huizen van de Wijk als mix
Manager Chris Noordam en be-
stuurslid van de Nieuwe Banier 
verwacht heil van de Huizen van de 
Wijk, waar hoofd en handen elkaar 
kunnen ontmoeten. Middenklasse 
mixt met marginalen. Jongeren le-

ren er geld verdienen met hun pas-
sie. De zorgen zijn groot: 49 procent 
is eenzaam, 14.000 spookjongeren 
leven zonder adres in de stad. Drie 
groepen Rotterdammers kunnen we 
onderscheiden: de kansrijken, de 
doeners en de overlevers. 1 procent 
bezit 60 procent van de rijkdom, 60 
procent bezit 1 procent. De automa-
tisering leidt tot meer flex banen. 
Jongeren hebben nood aan de sup-
port van ouderen. In Frankrijk ken-
nen ze het contract generation, een 
junior wordt gekoppeld aan een se-

nior en volgt hem op. Jongeren kun-
nen een plek krijgen in de groeiende 
zorg sector en in de sector energie 
besparing. 38.400 mensen zitten 
in de uitkering. Van hen wordt een 
teugenpresentatie verwacht. We zit-
ten niet ver meer af van het basisin-
komen, dat een eind maakt aan de 
controle.

Onnodige stress
Econoom Tjeerd de Boer ziet in onze 
maatschappij een tweedeling tus-
sen hoog productieven  en  minder 

productieven. De eersten treft vaker 
een burn-out, de anderen worden 
bestempeld als losers. Dit kan niet 
langer, ons systeem loopt vast. Nu al 
werkt elke arbeider 1 dag per week 
om de dure zorg voor de slachtoffers 
te betalen. Een 20-urige werkweek 
voor iedereen is geen sprookje.

Ontmoeting 
tussen verschillende mensen
Predikant Jan Willem Stam werkt 
in Barendrecht, gekend om zijn ver-
mogende ex-Rotterdammers en zijn 

witte vlucht uit de binnenstad. De 
mensen hebben er de nette leefstijl, 
maar leven langs elkaar heen. Jon-
geren zijn er gelijk aan overlast en 
verslaafden of vluchtelingen komen 
not in my backyard. Stam zet in op 
ontmoeting tussen heel verschillen-
de mensen. Een dorpskerk heeft ook 
een Paulus kerk nodig. Het goede 
leven betekent solidariteit met de ge-
marginaliseerden. 

Van rechthebber tot verdachte
Sociaal advocaat Ton Rhijnsburger 
constateert een verandering bij de 
Sociale Dienst, van wijkkantoren en 
bijstand maatschappelijk werkers 

aRmoedeplatfoRm tRekt de wijken in

zijn ze overgestapt naar klant mana-
gers die controleren en spioneren. 
De samenwerking met het advoca-
tencollectief staat op een laag pitje. 
Van rechthebber ben je verdachte 
geworden. Om een uitkering te krij-
gen heb je eerst 300 kilogram papier 
nodig. De sociaal advocaten laten 
mensen voorledig meetellen en ge-
ven hen weer vertrouwen Rhijnsbur-
ger wijst op de grote solidariteit van 
buurtbewoners met psychiatrische 
patiënten die de weg kwijt zijn. Hij 
verzet zich tegen de Rotterdam wet, 
een trieste omslag in het denken.

Forumdiscussie
In de forumdiscussie werd gepleit 
voor een degelijke programmering 
van de Huizen van de Wijk. Nog veel 
wijken hebben niet een dergelijke 
voorziening. Moet Rosa de spookjon-
geren niet in beeld brengen en stre-
ven naar een kleine uitkering voor 
hen zodat ze erbij blijven? ‘’Maak 
gebruik van de nieuwe media!’’ Veel 
structuren als een open jongeren cen-
trum, instituut raadslieden, buurt-
huizen zijn afgebroken. Dit leidt tot 
te laattijdige signalering. ‘’Bevorder 
techniek studie bij jongeren!’’ Leuke 
initiatieven zijn de voedingwinkels 
IZAAK en inspring theater Dunk. 
Aarzel niet de kerken, die landelijk de 
grootste vrijwilligers organisatie zijn, 
uit te dagen. Rosa trekt naar de Hui-
zen van de Wijk, in eerste instantie 
naar de nieuwe Banier.

Column
Journalist Jim Postma sprak in zijn 
column over zijn fascinatie voor het 
bedelmeisje met de blauwe kijkers. 
Ze wil een euro voor de snoepwin-
kel. Met vrienden doet hij woord-
spelletjes in de kroeg.  De passeren-
de bereden politie heeft geen jutten 
zak onder de paarden hangen, maar 
ze maken wel duidelijk dat het paar-
denlul is. 

Rosa, het Rotterdamse armoedeplatform, hield in Dona Daria 
in de Gerard Scholtenstraat haar eerste conferentie van het 
nieuwe jaar. Voorzitter Hans Goossen opende met het bekende 
lied Imagine een kreet tegen radicale religie en conventies. 

Over ieders persoonlijke geschie-
denis in Rotterdam en de beleving 
van de stad. Over belevenissen in 
markante (wederopbouw) gebou-
wen of over persoonlijke plekken 
van betekenis. Over het elan van 
de stad, die progressie en conti-
nue vernieuwingsdrift van Rot-
terdam. Het steeds vooruit willen 

gaan lijkt ook in de genen van 
oude en nieuwe Rotterdammers 
te zitten. Belvedère wil de verha-
len van een superdiversiteit aan 
Rotterdammers opnemen, vast-
leggen en doorgeven. De persoon-
lijke verhalen maken een belang-
rijk onderdeel uit van de stadsge-
schiedenis.

Wie wordt gezocht
Heeft u of uw familie een bijdrage 
geleverd aan de nieuwe inrichting 
van de stad na de oorlog? Behoorde 
uw familie tot de plannenmakers 
of ontwerpers? Woont of werkt u 
in één van de markante wederop-
bouwgebouwen of gebieden, zoals 
het Groothandelsgebouw, de Doe-

len, de Lijnbaan, het Hilton Ho-
tel, de Euromast? Misschien heeft 
u een groot feest beleefd in het 
Groothandelsgebouw, de film be-
diend in Kriterion, optreden in de 
Doelen? Of werkte u in warenhuis 
Ter Meulen, de Bijenkorf, bij archi-
tecten of bouwers in de stad, of bij 
evenementen als Rotterdam Ahoy 
en E 55? Beschilderde uw vader de 

In een korte periode van minder dan 
4 maanden  hebben de gevels van 
de Hofbogen tussen de Teilingen-
straat en de Bergweg en het Station 
Bergweg een grondige opknapbeurt 

ondergaan, uitgevoerd door aanne-
mer Jurriëns in opdracht van Hof-
bogenBV. Op 30 december  heeft 
de oplevering plaats gevonden. De 
belangstelling is groot bij onderne-
mers om zicht in een of meerdere 
bogen te gaan vestigen.   

Een uitgebreid fotoverslag kan je 
zien op de facebook pagina van 
Noord010inbeeld.

Fraai opgeknapt
De Hofbogen 
en Station Bergweg
Het zal weinigen zijn ontgaan 
dat er de laatste maanden 
hard gewerkt is aan het 
renoveren en restaureren van 
de Hofbogen en het Station 
Bergweg.

noodwinkels en ging u uit op de 
Lijnbaan? Of hoort u of uw familie 
tot de culturele vernieuwers, de pi-
oniers en nieuwe Rotterdammers 
die de stad mondialer maakten? 
Het Verhalenhuis zoekt de verha-

len van Italianen, Spanjaarden en 
Portugezen, Kaapverdianen, Chi-
nezen, Marokkanen, Turken, Afri-
kanen en andere migranten en hun 
nakomelingen in de stad. 
Zou u uw persoonlijk verhaal wil-

De HuB maakt 
VASTgoed lOS

Een cadeau van Havensteder aan de 
stadsregio Rotterdam ter gelegen-
heid van haar 100-jarig bestaan. 
De HUB is een idee van David Hess 
van Kraaijvanger Architects. Hij is 
winnaar van de door Havensteder 
uitgeschreven prijsvraag: ‘Hoe wo-
nen wij in de toekomst?’ 

De HUB is een snel te verplaatsen, 
demontabel, modulair systeem dat 
in een lege ruimte kan worden ge-
plaatst, zoals een verlaten kantoor 
of fabrieksruimte. Voorlopig staat de 
eerste HUB in het Gele Gebouw aan 
de Zomerhofstraat.

RoTTeRDaM vieRT De STaD
de veRhalen van de stad
In 2016 viert Rotterdam 75 jaar wederopbouw met een culturele 
manifestatie Rotterdam viert de Stad! Hiermee vieren we de stad 
van nu en kijken we vooruit. Tot 20 maart vraagt Verhalenhuis 
Belvédère Rotterdammers in de mobiele Verhalenstudio te 
komen vertellen. 

Foto: Joop Reijngoud

len vertellen? Of kent u iemand die 
wil deelnemen? Meld u aan op tel 
010-7200997. De verhalen wor-
den voor de eeuwigheid bewaard in 
het Stadsarchief en u ontvangt een 
exemplaar van uw verhaal.

Puur is hier om te blijven
Het kersverse echtpaar begon der-
tien jaar geleden met hun galerie: 
Galerie Puur. Niet alleen stamt de 
naam Puur af van de materialen die 
zij gebruiken, ook heeft het met de 
manier te maken hoe zij met hun 
klanten omgaan. “Op een eerlijke 
en pure manier”, aldus Bert. “Ja, 
wij gebruiken echt goud en zilver of 
edelstenen, maar onze manier van 
denken en werken is ook puur. Wij 
zorgen er altijd voor dat de klant te-
vreden en blij de deur uitloopt.’ 

Jullie voorliefde voor het vak, 
waar begon dat?                                                                                                                                  
B: “Bij mij begon het bij mijn oplei-
ding als horloge maker. Het creatieve 
en tegelijkertijd ook technische pro-
ces, vind ik heel erg leuk. Elk horloge 
of sieraad is anders en moet met een 
andere kijk benaderd worden.”
N: “Voor mij is het grotendeels het 
zelfde, als bij Bert. Met mijn han-
den bezig zijn en creativiteit de vrije 
loop geven. Ook het klantgericht zijn 
heeft mij altijd al getrokken. Een idee 
uitwerken wat de  persoon in kwestie 
in zijn hoofd heeft en dat het er uit-
eindelijk nog beter uitkomt dan ver-
wacht, dat is waar ik het voor doe.”

Waar kwam het idee vandaan 
om de Galerie te beginnen?
N: “Bert had een horlogemakersop-
leiding gedaan en ik een opleiding 
tot goudsmeden. En eigenlijk had ik 
al snel door dat ik iets voor mijzelf 
wilde beginnen, maar dit wilde ik 
niet alleen gaan doen. Dus dan maar 

samen. Het idee was en is nog steeds 
om een platform te zijn voor nieuwe 
goudsmeden. Ik merkte gewoon dat 
ik het zelf al moeilijk vond om met 
mijn eigen werk ergens aan te klop-
pen en die stap te maken naar win-
kels of galeries. Dus nu hebben we 
van alles wat we laten zien en wat wij 
mooi vinden.”

mooi is een nogal groot begrip.                                                                                                                                          
N: “Ja klopt, het moet vooral draag-
baar zijn. We leggen echt niet alles 
neer. Kralenkettingen zijn leuk, 
maar op een gegeven moment ben je 
ook op zoek naar ander werk. Verder 
moet het natuurlijk onszelf aanspre-
ken, wij verkopen het immers. En de 
variatie tussen goedkoop en duur-
koop moet aanwezig zijn.”

Wat is vooral het 
leukste om te maken?
B: “Horloges zijn bij mij natuurlijk 
altijd welkom, maar trouwringen 
zijn ook erg bijzonder. Vaak vinden 
ze het nog mooier als verwacht. We 
krijgen dan soms ook de trouwfoto’s 
opgestuurd.”

N: “Of we worden uitgenodigd voor 
de bruiloft, haha. Op een geven mo-
ment hadden wij wel tien bruiloften 
in het jaar.”
B: “Ja klopt! Dat is natuurlijk super 
leuk, maar het werd wel iets te veel.”
Als we midden in het interview het 
hebben over hun succes, merk ik dat 
vooral Bert het lastig vindt om dit toe 
te geven. Terwijl ik ze vertel dat de 
verhuizing van de Botersloot naar 
de Zwaanshals niet voor niets is, zie 
ik Bert gelukkig instemmend mee 
knikken. “Dat klopt wel ja, de Bo-
tersloot werd toch echt wat te klein 
voor ons. En, laat de Zwaanshals nou 
ook ontzettend in opkomst zijn. De 
perfecte plek eigenlijk.”

Tot slot: wat vinden jullie 
belangrijk dat de mensen in 
Noord weten over jullie?                                                       
N: “Dat iedereen altijd welkom is!”
B: “Absoluut. De mensen moeten 
vooral weten dat het niet moet lijken 
dat wij ‘hoogdrempelig’ zijn. Onze 
galerie staat voor iedereen open.”                      
                                                                                                   

Galerie 
 Puur

met deze leuze werd op 20 januari 2016 de eerste HuB gepre-
senteerd in het Gele Gebouw.
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Dit trekt nieuwe bezoekers en be-
woners. Het is ook een wijk die met 
haar voorzieningen, bewoners, jong 
en oud ondersteunt en aanmoedigt. 
Dat leidt tot sociale stijging. Het 
Oude Noorden wil deze sociale stij-
gers vasthouden. Prioriteiten zijn: 
talentontwikkeling, schoon, heel 
en veilig, kunst en cultuur, ontwik-
kelen van het gebied rond de Peni-
tentiaire Instelling, vergroening van 
en bestrijding van leegstand op de 
Noorderboulevard en in Zwaanshals. 
Herinrichting van het Noordplein. 
Variatie in woningen. Ontmoetin-
gen realiseren in Jan van der Ploeg. 
Transformeren van de Blokland-
straat in een gezellige woonstraat.

Hoe reageren de bewoners?
Bezuinig niet op de evenementen 
en versterk de kwaliteit ervan. Zorg 
voor een goede programmering in 
het Klooster en de nieuwe Banier. 

Alleen dan is een sociale mix moge-
lijk. Zorg voor een goed beheer van 
het groen met een groep gemoti-
veerde en enthousiaste vrijwilligers 
en dakloze jongens. Mix in Jan van 
der Ploeg oud en jong via het project 
vertellen, spellen en koken. Breidt 
Picnic island op de Rotte uit en kop-
pel er een zwemplek aan. Organiseer 
een avondvierdaagse voor volwasse-
nen in het kader van ontmoeting. In 
Noord is een Groen Pool opgericht, 
een groen ontwikkelaar die leuk 
kan combineren met het beheer van 
stichting Prasino. Geef verenigin-
gen als de MVCN en Union als ze 
samenwerken een waardering subsi-
die. Beschouw ze ook als bewoners. 
Kan de leegstaande dansschool in de 
Ruivenstraat niet gekocht worden? 
Als intro kan er een Turkse Bazaar 
gehouden worden. Zet een fors on-
derhoudsplan op rond het Pijnacker-
plein. Laat de Hofbogen niet los.

gebiedsplan noord bijstellen

Franse kalksteen
De Kloosterrenovatie is weer een 
stap verder. De theatrale trap met 
Franse kalksteen werd door een 
grote menigte uit de buurt onthuld. 
Bij de grote verbouwing in 1985 
was de trap helemaal weg gesloopt . 
Hierdoor verviel eigenlijk de entree 
in de Herlaerstraat en de natuur-
lijke prestigieuze verbinding met de 
theaterzaal, de vroegere Kapelzaal. 
Architect Onno fotografeerde een 
overgebleven stuk steen. Het was 
prachtig wit met grijze en rode dra-
den er doorheen. Na heel wat zoek-
werk kwam hij terecht bij een Franse 
steengroeve. Woonstad Rotterdam 
was zo enthousiast over het resultaat 
dat ook de drie trappen die leiden 
naar het woongedeelte boven het 
Klooster  in de oorspronkelijke staat 
werden hersteld: de mooie kalksteen 
werd gebruikt en super tegelwerk 
kwam aan de muren.

De band aanhalen
Bij het begin van het nieuwe seizoen 
wisten Margot en Willemijn, de be-
woners beheerders in het Kloos-
ter, met hun crew van vrijwilligers 
waaronder de bevlogen Chahida de 
banden weer aan te halen. Naast de 

buurtbewoners waren ook Woon-
stad, leden van de Gebiedscom-
missie, Dock, de cultuurscout, het 
Kinderparadijs, Welzijn Noord, MC 
Noord, kunstenaars, ambtenaren en 
vroegere projectleiders aanwezig. 
Het was één grote familie. Margot 
refereerde in haar speech naar de 
actieve groepen in het pand: MC 
Noord, de Balie, de Raadslieden, de 
Kunstretraite, Dock, Buikdansen, 
taallessen, computerlessen. ‘Maar er 
kan nog veel meer’ was haar state-
ment. Afscheid werd genomen van 
Mirjam Fokkema na 5 jaar bewogen 
voorzitterschap en een enorme inzet. 
‘Maar ik blijf in de buurt!’. Haar hele 
familie werd terecht in de bloemen 
gezet. Haar man Stefan was samen 
met Raymond en de architect de re-
alisator van de imposante trap. De 
entreehal is zowat 6 meter hoog en 
het driemanschap had hoogtevrees, 
maar alleskunner Nick kwam op-
dagen als de nood het hoogst was. 
Naast de trap is ook de hal een ju-
weeltje met herstel van allerlei merk-
waardige details en sprekend glas in 
lood werk. Dit Art Deco deel van het 
gebouw dateert van 1923. Het Kloos-
ter wordt origineel en hip!

 een Bewogen 2015
Body language
Op het netvlies bleef zeker het duur-
zaamheidsfeest hangen op het Johan 
Ida plein, waar het voltallige school-
team van de Hidegardis recyclen pro-
mootte en het supertalent Winston 
Scholberg de buurtkinderen body lan-
guage bijbracht. Alles werd omringd 
door een heerlijk jazzy sfeertje. Com-
binatie ’70 bleef niet achter met een 
uitgekiend fietscircuit en vaders die 
je alles leerden van banden plakken 
tot ketting opleggen. Fietsen werden 
gegraveerd en verkeersregels door-

genomen. De school adopteerde ook 
een oorlogsmonument en gaat hier 
artistiek rond werken. Het vernieuw-
de Ammersooiseplein werd feestelijk 
geopend door tientallen dansgroepen 
van Bollywood tot streetdance, van 
modern tot jazz.

PicnicIsland
Een eiland in de Rotte
Creatief Beheer zorgde voor een 
spetterend zomerprogramma in 
de Jensiustuin. Tien straten in het 
Oude Noorden werden met hanging 
baskets opgefleurd met zomer en 
winterbeplanting en de broodnodige 
waterdouches. Drie dakloze jonge-
ren konden hierdoor dagelijks aan de 
slag. Ze combineerde het met groot 
onderhoud van geveltuinen en stads-
landbouw, met hekwerkjes plaatsen 
en opruimwerkzaamheden, met hulp 
op de pleinen. Met tal van buurtbewo-
ners werden warme contacten opge-
bouwd en werd samenwerking vorm 
gegeven. Prasino zorgde voor de coa-
ching. De Route du Nord verbond het 

Vin du Volt
Bij het Heer Vrankeplein werd ge-
voetbald en heerlijke hapjes werden 
er geserveerd. Creativiteit was troef. 
Top van Noord was de trekker. De 
nabije school de Fontein opende haar 
spiksplinternieuwe gymzaal. Kunste-
naar Daniel opende ook zijn licht-
kunstwerk in aanwezigheid van de 
hele buurt en kunstminnend Rotter-
dam. Het kunstwerk met een sidder-
aal en een voltmeter is gebaseerd op 
een wijnetiket en uitgevoerd in staal. 
In de avonduren is het fascinerend.

Eerste Vega Kerstmarkt
Viva Las Vega’s werd de eerste Euro-
pese Vega Kerstmarkt op het terrein 
van Gare du Noord. Het vegarestau-
rant combineerde de foodmarket met 
lezingen, kookdemonstraties en enter-
tainment. Een dag werd er aangelast 
om een groot ontmoetingsfeest te or-
ganiseren tussen de buurt en een hon-
derdtal vluchtelingen. De vegamaaltijd 
was heerlijk. Hele families kwamen. 
De kinderen maakten supervlinders 
met SCRAP uit ZOHO. Er was poëzie 
en muziek uit Eritrea. Voor herhaling 
vatbaar! Bij Jan van der Ploeg schaats-
ten honderden kinderen en kon je 
genieten van wel tien exotische keu-
kens. Moeders en dochters kregen een 
beauty behandeling, passend bij de 
feestdagen. Woonstad sponsorde dit 
uniek bewonersevenement.

Pietenblazers en 
een zoekgeraakte Sint
In Combinatie ’70 was de kleding van 
de Sint gevonden, maar de Sint zelf 
was zoek. Nam hij een duikje in de 

Rotte? In elk geval kwam hij terecht, 
eind goed al goed. Een pietenband 
van wel 15 blazers trok met jongeren 
het Rottekwartier rond. Alle senioren 
kregen een heerlijke boterstaaf en 
kwamen op de foto. Voor het nage-
slacht! De Hofbogen zetten zich op de 
kaart met klassiek en sing and song-
writers op diverse plekken. Kroniek 2 
werd gepubliceerd, een weerslag van 
de vele lezingen met de nodige aan-
dacht voor de complexe restauratie en 
de invulling van het dak.

Hofbogen BV trekt 
zevenmijl laarzen aan
De Hofbogen vanaf het Hofplein 
tot de Heer Bokelweg werden in de 
oorspronkelijke staat hersteld, van 
binnen gestript en de gevels minuti-
eus gerestaureerd met veel aandacht 
voor architectonische details. Het zijn 
plekken geworden voor entertain-
ment, fashion en restaurants. Vanaf 
de Heer Bokelweg tot en met het Am-
mersooiseplein werden alle gevels 
grondig gereinigd en gerestaureerd. 
Het dak werd lekvrij gemaakt, al is 
de aanpak nog onvoldoende voor een 
groene promenade. Aan actieve on-
dernemers is een duidelijke handrei-
king gedaan. In 2015 heeft Hofbogen 
BV haar zevenmijl laarzen aangetrok-
ken. De drukkingsgroep Vrienden 
van de Hofbogen brengt regelmatig 
specialisten, ondernemers, bewoners 
en corporaties bij elkaar met het oog 
op inspiratie, uitwisseling, verslagleg-
ging en bewaken van de streefdoelen. 
In sprekende kronieken wordt regel-
matig gerapporteerd.

Shellgebouw met ZOHO en de hof-
bogen met verrassende sculpturen en 
een kleine beeldenstorm. 24 uur Cul-
tuur zette ZOHO en de Bogen op zijn 
kop met tal van artistieke optredens, 
verrassende rondleidingen langs ga-
leries, fashion en design. Je kon zelfs 
slapen in galeries. Je doet maar! Open 
ZOHO zorgde voor een gigantische 
buurtmaaltijd en compleet open deu-
ren. Picnic Island was de verrassing 
van het jaar. Een eiland in de Rotte 
met entertainment en je eigen picnic 
mandje, met champagne, jong rap 

talent en zomerparasolletjes. Volgend 
jaar meren er niet alleen bootjes aan, 
maar kan je ook zwemmen in de 
schone Rotte.

Zomermuziek
Op een Mooie Pinksterdag was een 
zomers knalfeest met stier, luchtkus-
sens, danseres, zangers en een gigan-
tische buurtbarbecue. Het complete 
buurt ontmoetingsfeest met crea en 
plaatselijk zangtalent kent zijn weer-
ga niet. Zomermuziek op de Rotte 
beleefde een nieuw hoogtepunt met 
een uitgekiend jongerenprogramma 
vanuit Jeffrey en de Banier, met de 
Afrikaanse band Nosudia en Jazz 
icoon Eric Vloeimans. Synfonia deed 
Hayden herleven en Maria Mendez 
bracht ontroerende Fado. Giovanca 
maakte het feest af en Deus zette een 
hoogstandje neer. Zomermuziek is 
niet meer weg te denken uit Noord. 
Tegelijkertijd maakt de Gemeente 
een terugtrekkende beweging. Vast-
houden blijkt moeilijk te zijn.

Een sterzangeres 
en cowboys
Drie dagen lang bivakkeerde de Turk-
se Bazaar op het Pijnackerplein met 
heerlijke pannenkoeken, espresso 
en een onovertroffen sterzangeres 
Eynar die het publiek zowat in extase 
bracht. Er was veel vrolijkheid en 
dans. Het Bluegrass Festival maakte 
datzelfde Pijnackerplein oergezel-
lig met kunstgras, cowboyhoeden, 
striptekenaars en tal van ukeleles. De 
warme sfeer past perfect bij het Oude 
Noorden. Ook het Art en Broccante 

marktje zette het plein op de kaart 
als Place to be. Terwijl de pleinen 
bruisen gaan in de Bloklandstraat de 
heipalen de grond in voor ééngezins-
woningen die als warme broodjes 
verkocht worden. Het kleurrijke Keti 
Koti beleefde een nieuw hoogtepunt 
met talentvolle jongerenbands en in-
spirerende dansgroepen. Natuurlijk 
was er traditiegetrouw ook de Ma-
ma’s keuken en droomden we weg 
bij het gemberbier. Hert Klimopplein 
viel de eer te beurt de Speelkaart van 
het Oude Noorden te presenteren 
waarop alle speelplekken en hun ver-
bindingswegen zijn aangegeven. Een 
superhaai werd symbolisch als speel-
beest en boodschapbrenger aange-
dragen. Meester Ed nam resoluut de 
presentatie in handen en verbond de 
circuselementen, de zang, de crea en 
het straattheater. Wat een belevenis! 
Het Ammersooise plein kreeg diver-
se waterspelen. Met kussens kon je 
van de balk gesjeesd worden en in de 
plomp belanden. Er werd gelachen!

Actieve bewoners droegen in het Klooster hun steentje bij aan het 
actualiseren van het Gebiedsplan. De Gebiedscommissie ziet het 
Oude Noorden als een vitale spannende stadswijk vol ondernemer-
schap, creativiteit en diversiteit. 

Het collectief draagt de naam 
‘Woensdag’ en liet bij de opening 
even de kletterende regen buiten en 
het donkere nieuws vergeten. Dichter 
Reidar Blokker beet de spits af met 
zijn gedicht ‘Neanderthal’ vrucht van 
een grottenbezoek in de Dordogne 
en een ode aan de eerste tekenaars in 
verscholen holen. De geboorte van de 
mens. De expo trekt behoorlijk wat 
publiek. Cate Cabane maakt bijzon-

der kleurrijke stripachtige zeefdruk-
ken waarbij vooral de grote neuzen 
opvallen. Een vrouw verschuilt zich 
achter een boom terwijl het heer-
schap door rent, niet van enige actua-
liteit gespeend. Anne Marthe Zomer 
verrast ons met fascinerende vissen 
en 70-er jaren litho’s in zacht blauw. 
Gewoon kicken. Simone van Maurik 
presenteert fijne etsen die als pente-
keningen de dominantie weergeven 
van huishoudelijke apparaten zoals 
een keukenmachine. Het reusach-
tig apparaat wordt bediend door een 
vrouwtje op een hele hoge barkruk. 
Hélène van de Boom etst kopjes en 
een mooie Indonesische dame. As-
trid Huizer laat aquatinten leven als 
kleurige Rohrschag testen. Haar li-
nosnede met als titel ’Bevrijding’ is 
van grote schoonheid. Wendele Slok 
roept Jacques Brel op als kapitein die 
liever leeft in de steppen. Ze maakt 
onthutsende maskers tegen een te-
gelwerk achtergrond. De dames zet-
ten het Klooster op de kaart. Eén en 
ander is ook verwerkt in schotels en 
prentbriefkaarten. Onmiddellijk na 
de opening werd er verwoed gestic-
kerd, een goed teken. De hele expo 
opening werd ontroerend opgeluis-
terd door Ukelele Paradijs.

linosneden, aquatinten en 
etsen verlevendigen Klooster

THEATRAlE INGANG

Een inspirerend dames-
collectief van zes heel diverse 
creatievelingen houdt een 
spetterende tentoonstelling in 
wijkgebouw het Klooster. 

Het was een drukte van belang op de pleinen in het Oude Noorden en de Agniesebuurt 
waar jong talent zich naar voren vocht en intens werd genoten.
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Noorderzon informeert over initiatieven, 
evenementen en ontwikkelingen in het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt. 
De Noorderzon verschijnt 7 keer per jaar. 
Uitgave februari 2016.
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BIJDRAGEN AAN DIT NummER
Kinderparadijs, Woonstad, Havensteder, 
Anja Berkelaar

OPmAAK: Bureau404 
DRuK: Janssen/Pers

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: 
Bert Hoop en angelina adam

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
Tel. (010) 444 46 11
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 & Marok-
kaanse cultuurtolken aanwezig.

Wijkgebouw 
De Nieuwe Banier
Banierstraat 1 
3032 Pa Rotterdam
Tel. 010 846 03 41 

Stichting Noord Plus
Banierstraat 1
3032 Pa Rotterdam
Tel. (010) 467 18 70

Woonstad Rotterdam
Prins alexanderlaan 201 
Rotterdam 
Tel. (010) 440 88 00

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)

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

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 8.30-12.30 en 13.00-16.30
do 8.30-14.30
Pedagogisch spreekuur:
di 13.30-15.30 uur (inloop)
wo 8.30-10.30 uur (inloop) en
10.30-12.30 uur (op afspraak)

VOORTGEZET ONDERWIJS

Grafisch lyceum Rotterdam 
Heer Bokelweg 255  
3032 aD Rotterdam  
Tel. (010)  880 25 00  

Horeca Vakschool Rotterdam
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
Tel. (010) 465 50 55
www.hvsr.nl
 
Hildegardis mavo
Walenburgerweg 35
3039 aC Rotterdam
Tel. (010) 465 74 38
www.hildegardismavo.nl

Accent 
Praktijkonderwijs Centrum
vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36 

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

Buurtbemiddeling
Tel. 06 1896 4486
bbhaddou@dock.nl
www.buurtbemiddeling.org
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Samen met vrienden en familie 
presteerde zij het binnen twee we-
ken Café ‘t Stoplicht naar eigen stijl 
op te pimpen en alle benodigde 
‘papieren’ te regelen. Het licht van 
Café ‘t Stoplicht ging daarna al snel 
op groen. Als trotse eigenaar tapte 
Jolanda op 9 september 2015 het 
eerste officiële biertje. 

Bij aankomst is het buiten al te zien. 
Café ‘t Stoplicht is anders gewor-
den. Aan weerszijden van de ingang 
van het café staat buiten nieuw ter-
rasmeubilair gemaakt van het popu-
laire steigerhout. Het hout is glad en 
ziet er strak uit. De banken worden 
gescheiden door fleurige planten-
bakken gevuld met paarsgroene 
heide plantjes. Jolanda: “Het tuin-
centrum vertelde me dat de plant-
jes winterbestendig zijn, zolang het 
maar niet te hard vriest.” Als het 
mooi weer wordt zal het terras er 
nog fraaier uitzien volgens Jolanda. 
“Het terras is voor mij compleet als 
de parasols er ook staan.”

Café ‘t Stoplicht straalt de sfeer uit 
van een ouderwets gezellig café.  
Jolanda: “Ik hou juist van die sfeer, 
dat wil ik zo houden. “Alleen oude 
dingen heb ik opgeknapt.” “Het 
enige wat hier nog oud is zijn de 
klanten” zegt Olaf, een klant die 
al 30 jaar Café ‘t Stoplicht bezoekt. 
In het café hangt een gezellige en 
vertrouwde sfeer. Er wordt veel 
gelachen en gediscussieerd over 

dagelijkse zaken. Het café heeft 
de typische kenmerken die in een 
kroeg niet mogen ontbreken. Aan 
het plafond hangen verschillende 
Feyenoord-shirts en aan de muur 
hangt een nieuw dartbord. In een 
hoek staat een groot TV-beeld-
scherm. Elke zondag kijken voet-
balliefhebbers naar Feyenoord.

café ‘t stoplicht 
Op 25 augustus 2015 ontvang 
je de sleutel en twee weken 
later open je je eigen nieuwe 
café. Dit ‘overkwam’ Jolanda 
Arbouw. Zij is de nieuwe 
eigenaar, van Café ‘t Stoplicht.  

Gezelligheid 
moet je zelf maken
Uit de boxen klinkt de stem van 
zanger Jeffrey Kuipers. ‘Ware liefde 
bestaat… trillend op je benen...’ Ter-
wijl Jolanda een cappuccino maakt 
zingt ze vrolijk mee. Als geboren 
horeca vakvrouw weet zij op een-
voudige wijze gezelligheid om zich 
heen te creëren. Zij organiseert re-
gelmatig karaoke-avonden, nodigt 

bekende zangers uit en laat klanten 
onderling een barcompetitie hou-
den. “Op een karaoke-avond staan 
er zo’n 120 man binnen en buiten.” 
Toch moet de sfeer niet alleen ge-
maakt worden door gezellige feest-
avonden. “Gezelligheid moet je 
ook zelf kunnen maken, gewoon 
door een plaatje van André Hazes 
of Elvis. Maar ik heb ook geluk ge-
had dat ik uit de horeca kom”, legt 
Jolanda uit. “Mijn moeder werkte 
ruim 20 jaar in verschillende kroe-
gen in het Oude Noorden. En mijn 
vriend Barry werkt al 18 jaar als kok 
in Rotterdam.” 
Café ‘t Stoplicht is doordeweeks 
elke dag, behalve op maandag, van 
13.00 uur tot 01.00 uur ‘s nachts 
open en in het weekend tot 02.00 
uur. Jolanda heeft plannen ook op 
maandagavonden de deuren te 
openen. Zij wil heel graag op de 
maandagavond een ouderwetse ho-
reca-avond organiseren. Zo krijgen 
ook mensen uit Noord, die in het 
horecavakgebied werken, de gele-
genheid met elkaar te sparren over 
hun werk. Of zoals Jolanda zegt: 
“Dan kunnen ze met elkaar over de 
horeca lullen.”

Jaco Taal

Hoe hij bij Faas kwam? Willem is 
lid van de Vrienden van de bruine 
kroeg. Één maal in de maand valt 
deze Rotterdamse club met zo’n 
honderd man een bruine kroeg 
binnen en maakt er een echt feest 
van. Trekker van de club is Martijn 
Blokhuis. Willem is ook eigenaar 
van het dichters- en muzikanten 
café de Ridder aan de Mauritsweg 
en was op zoek naar een tweede 
zaak. Martijn is vaste gast in de 
Ridder en vertelde dat Faas te kop 
stond. Willem benaderde Ruud van 
Faas en werd na enige weken radio-
stilte op de koffie gevraagd. De deal 
kwam snel tot stand.

Verbouwing in natura
Willem krijgt dan financiële hulp 
van kennissen, familie en bank. 
En niet alleen financiële hulp. 
Vijftien vrienden en kennissen 
maken van een wat stoffig café 
een paleis in één maand tijd. ’s 
Avonds werd er geborreld rond de 
bar en na vier fusten bier was de 
hele inrichting klaar. Wie had ooit 
gedacht dat van den Broek, aard-
rijkskunde leraar aan het lyceum, 
zijn job zou verruilen voor de ho-
reca? Als student had Willem al 
een horecabaan en met de klanten 
van het café had hij meer feeling 
dan met de dikwijls minder ge-
motiveerde studenten.

De potentie van Faas 
en de filosofen
Op 35 jarige leeftijd op het toppunt 
van zijn kunnen trekt Willem van 
het Centrum naar Noord, uiter-
aard niet zonder enig onderzoek 
van deze bloeiende wijk. Op slag 
had hij gezien welke mogelijkhe-
den deze Faas ruimte had. Hij zou 
er een tent van maken vol speciaal 
bieren en met een gedegen pro-
gramma. De economie gaat wat 
beter en speciale bieren zijn bijzon-
der in trek. Van den Broek maakt 
de drukte mee op het terras in de 
warme zomer. De uitspanning ligt 
pal in de middagzon. Wist je dat 
Willem de filosofische studiever-
eniging Era onder zijn dak heeft? 

Regelmatig geven universiteitsdo-
centen hun college. Ook de meest 
diverse bandjes kan je er tweewe-
kelijks ontmoeten van rock and roll 
tot reggae en jazz. We maken er ook 
de pub kroeg quiz mee. Na 15 jaar 
gewerkt te hebben voor anderen 
wilde Willem zijn eigen baas zijn. 
De administratieve en boekhoud 
rompslomp valt echter niet mee. 
Het is hard werken. Van de Ridder 
naar Faas en vice versa. ´De Witte 
de With is niet meer te betalen´ 
mijmert Willem ´maar dit Oude 
Noorden is een coming buurt´. Hij 
gelooft erin. Faas is geen eettent al 
zijn de worst en de vers gebrande 
pinda´s niet te versmaden.

Speciaal bieren 
en chauvinisme
Ik sta versteld van het vijftiental 
speciaal bieren van de tap met schit-
terende namen als Stichting Noord-
Hollandse alternatieve bierbrouwers 
Otter SB en Kapittel blond. Wat denk 
je van Emelisse of Thankbridge Jai-
pur? Van Texels trippel en de Tij 
upa en natte? Twintig procent van 
de bieren zijn belgen: CHimay, Kas-
teel, Orval, Marredsous, Liefmans. 
Aan de bar zitten een dertigtal Oude 
Noorderlingen en aan de tafeltjes de 
nieuwkomers. Ze komen dichter bij 
elkaar in dit unieke meetingpoint. 
Ik drink twee populaire Noordt bier-
tjes, een beetje chauvinistisch, van 
onze eigen brouwerij.

vRienden van de BRuine kRoeg

Café Faas een parel uit het Oude Noorden met een rijke 
traditie heeft zichzelf compleet vernieuwd met behoud van 
het originele karakter. De nieuwe eigenaar Willem van den 
Broek heeft van de kroeg een pleisterplek gemaakt voor 
zowel oude als nieuwe Noorderlingen.

Ten opzichte van de Wijktijgers zijn 
er veranderingen, maar er zijn ook 
elementen hetzelfde gebleven. Taal, 
passie-ontwikkeling én de wijk staan 
- net als bij de Wijktijgers - centraal 
tijdens deze workshops. Nieuw is 
dat er meer beeldende kunst in ver-
werkt is dan filmen en journalistiek. 
Maar er wordt nog steeds verslag 
gedaan van activiteiten op het blog  
www.kinderparadijstijger.wordpress.
com.  

Van geven word je blij!
De Cadeautjes Express is een work-
shop waar kinderen zelf een kunst-
werk maken en dit zelf overhandi-
gen aan een organisatie, een per-
soon of plaatsen op een locatie in de 
wijk. Want… van geven word je blij! 
Het eerste blok van de Cadeautjes 
Express is van start gegaan! Kinde-
ren schilderen mooie kunstwerken 
onder leiding van kunstenaar Hugo. 
“Je ziet dat kinderen extra hun best 
doen omdat ze weten dat het om 
een cadeautje voor iemand anders 
is. Tijdens de laatste les trekken we 
er op uit om het kunstwerk op te 
hangen of te overhandigen. Zo le-
ren kinderen zich creatief te uiten, 
maken ze contact met wijkbewoners 
en -organisaties en ervaren de kin-
deren dat je van geven blij wordt”.  

Het eerste kunstwerkje komt op de 
gereedschappenkast van het Wil-
genplantsoen, waar veel wijkbewo-
ners moestuinieren. 
De kinderen van de Cadeautjes Ex-
press zijn ook bezig met het ont-
werpen van nieuwe houten klokken 
voor de bellenboom op het Wilgen-
plein. De originele bronzen klokken 

zijn al een tijdje verdwenen. We 
weten niet waar ze zijn. Misschien 
mogen we de geschilderde kinder-
bellen wel als een tijdelijk cadeautje 
voor de wijk ophangen in de bron-
zen boom. Hopelijk komen de ori-
ginele bronzen  klokken weer snel 
terug zodat er weer muziek klinkt 
op het plein.

De Wijktijgers, het kinder-
persbureau van Kinderpara-
dijs meidoorn is overgegaan 
in de Cadeautjes Express. Dat 
is een nieuwe activiteit in 
Noord voor kinderen van de 
basisschoolleeftijd. 

Ook in het Rottekwartier krijgen 
ouderen een brief van de gemeente 
over de huisbezoeken. Het gaat erom 
dat we problemen op tijd signaleren 
en ouderen kunnen helpen. Waar 
mogelijk binnen het wijknetwerk 
van bewoners en maatschappelijke 
organisaties. Zonodig met professi-
onele hulp. We kunnen ouderen in-
troduceren bij buurtactiviteiten, een 
maatje voor hen zoeken of hen in 
contact brengen met buurtbewoners 
of lotgenoten. Het herkennen van 
dementie en de veiligheid in huis 
zijn eveneens aandachtspunten.  

Gaat u mee? Voor alle vrijwilligers 
wordt een Verklaring Omtrent Ge-
drag aangevraagd. Huisbezoeken 

worden altijd in tweetallen uitge-
voerd. Alle vrijwilligers volgen een 
training speciaal voor de huisbezoe-
ken. We zijn op zoek naar mensen 
met goede sociale en contactuele 
vaardigheden, die plezier hebben in 
het contact met ouderen, die de Ne-
derlandse taal goed beheersen en 
die bereid zijn zich te verdiepen in 
vrijetijdsmogelijkheden in de buurt. 
U leert meer mensen in de wijk ken-
nen, u doet inspirerende contacten 
op en u kunt daadwerkelijk verschil 
maken voor een ander. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marloes van Brugge, 
Participatiemajkelaar DOCK, 
06-391 141 77

Eenzaamheid in 
het Rottekwartier?
Veel Rotterdammers leven in eenzaamheid. Zij hebben niet 
of nauwelijks contacten met anderen. De gemeente heeft 
afgesproken dat alle Rotterdammers van 75 jaar en ouder 
bezoek krijgen, om eenzaamheid en andere problemen 
te signaleren. Daar hebben zij de welzijnsorganisaties en 
vrijwilligers voor nodig.

WiJKTiJGeRS WoRDT... DE 
CADEAuTJESExPRESSSSSSSS!
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Thijs ontdekt hoe makkelijk en han-
dig het is om te liegen. Op de plek 
van zijn eerste leugen staat nu een 
kauwgomballen boom. Via de boom 
komt hij in een dimensie waar al 
zijn leugens werkelijkheid zijn ge-
worden. De ervaringen achtervolgen 
hem. Zal het hem veranderen? De 
engel Angela en het duiveltje Lucy 
sluiten een wedje Af. Het stuk wordt 

gespeeld door enthousiaste buurtbe-
woners met ervaring onder regie van 
Jolina Wessels. De voorstellingen 
zijn in wijkgebouw het Klooster, Rui-
venstraat 81, 3036 DD Rotterdam. De 
speeldata zijn: zaterdag 16 april, zon-
dag 17 april, maandag 18 april en een 
week later op zaterdag 23, zondag 24 
en maandag 25 april. Reserveren via 
info@ tvechteliefde.nl

Tot daar de inleiding van een indruk-
wekkende conferentie met Congo-
lese en belangstellende buurtbewo-
ners, georganiseerd door stichting 
Misa die haar werkplek heeft in 
wijkgebouw het Klooster.

Een spannend jongensboek
en genocide
De spits werd afgebeten door de 
Congolese wethouder en jurist in 
Eindhoven Manzu Bamenga. Hij 
vertelde zijn ontwikkeling van il-
legaal met een wanhopige moeder 
tot vooraanstaand jurist vreem-
delingenzaken. Het klonk als een 
spannend jongensboek. Oud am-
bassadeur van Nederland in Kongo 
Dirk-Jan Koch is nu adviseur van 

het ministerie van Buitenlandse 
zaken. In de Kongo regio werkt hij 
aan demilitarisering van de zone. 
Op dit moment is er in Burundi een 
genocide aan de gang die weinig 
aandacht krijgt in de pers.

Bayle en de dialoog
Caroline van Dijk belichtte het leven 
van Pierre Bayle. Als vluchteling 
werd deze filosoof in bescherming 
genomen door VOC lid en regent 
Paas in Rotterdam. Hij werd leraar 
filosofie aan het Erasmiaans gymna-
sium en was lid van de befaamde so-
ciëteit de Lantaarn. Hij schreef een 
dictionaire (vier dertig centimeter 
dikke boekdelen met een gewicht 
van 43 kilo) met feiten en commen-

taren vanuit diverse gezichtspun-
ten. Toen de komeet Kirch in 1608 
verscheen reageerde hij fors tegen 
het bijgeloof. Volgens hem stond 
een atheïst dichter bij God dan een 
bijgelovige. Vijf procent van de Rot-
terdamse bevolking bestond toen 
uit Hugenoten. De hele ontwikke-
ling van de Rotterdamse haven was 
ook te danken aan de inbreng van 
vluchtelingen uit de Zuidelijke Ne-
derlanden. De 7 Provinciën waren 
een uitzonderlijk land bevrijd van 

Code Congo
Afrika is booming op dit moment. De enorme onverschilligheid 
voorheen was het ergste. Als vluchteling moeten we de 
Nederlandse samenleving omhelzen en er een rol in spelen. 
Verwezen wordt naar Pierre Bayle hugenoot en filosoof, die 
vanuit de Pyreneeën naar Rotterdam vluchtte en van grote 
betekenis is voor het Nederlandse tolerantie denken. 

een tirannieke vorst. Bayle is vooral 
bekend om zijn manier van kijken. 
Hij bepleitte de zaak te bekijken 
vanuit verschillende gezichtspunten 
en over te gaan tot een dialoog. 
Caroline voelt nu in Rotterdam een 
politiek van uitsluiting, van zij en 
wij. Zijn we wel goed bezig?

Van democratie kan je niet eten
Alphonso Muambi, wiskunde leraar 
en literator uit Rotterdam, is schrij-
ver van ‘Van Democratie kan je niet 

eten’. Hij hekelt de subsidie die Eu-
ropa geeft aan het organiseren van 
verkiezingen in Afrika. Het resul-
taat staat al vast. De vluchtelingen 
stroom wordt veroorzaakt door de 
tirannen die doen aan zelfverrijking 
en zwaar worden gesteund door het 
Westen. Het kwaad zit niet alleen 
in Afrika maar ook hier. Als een ti-
ran zijn bevolking niet kan voeden 
dan moet hij voor het Internatio-
naal Gerechtshof gebracht worden. 
Hij moet opgesloten worden in een 
AZC. Maar moeten ook geen Euro-
pese prominenten gedaagd worden? 
Als vluchtelingen van de diaspora 
moeten we beide aan de kaak stel-
len. Om dit te kunnen doen moeten 
we mee doen, ons thuis voelen. We 
hebben duizenden kilometers afge-
legd om hier te komen. We hebben 
wat gepresteerd. Rotterdam is een 
wereldstad en wij zijn wereldbur-
gers! We krijgen hier kansen.

 FIETSDEPOT  Rotterdam, vakkundig 
en betaalbaar

 
Eke dag, van maandag tot en met za-
terdag, staat er een strakke rij prach-
tig opgeknapte fietsen buiten voor de 
winkel opgesteld. Op de etalageruit 
pronkt het opvallende hippe logo van 
deze nieuwe fietsenwinkel ‘FIETS-
DEPOT Rotterdam’.

FIETSDEPOT Rotterdam voelt als 
een familiewinkel. Het is niet zo 
groot. Kom je binnen dan zie je ach-
ter de kassabalie een indrukwekken-
de wand vol met professioneel fiets-
gereedschap. “Het hangt ook van de 
kwaliteit van de naaf af. Is die versle-
ten dan heeft een nieuwe lager niet 
zoveel zin.” Als een volleerd vakman 
staat Omer Unal een klant te woord. 
Links en rechts van de winkel staan 
in een lange rij fietsen te koop. Alle 
stuk voor stuk netjes opgeknapt. Op 
elk stuur staat de prijs in een keurig 
plastic houder. Het valt op dat de prij-
zen zeer acceptabel zijn. 
Terwijl Omer trots zijn nieuwe 
fietsenwinkel laat zien komt van-
uit de werkplaats het geluid van 
fietsgereedschap. Omer: “Mijn va-
der helpt mij mee met het opknap-
pen van de fietsen.” Hij leert zijn 
vader het fietsvakmanschap. An-
dersom leert hij van zijn vader het 
ondernemerschap.“Mijn vader heeft 
voorheen een snackbar gehad, een 
bakkerij en een slagerij.” Elke dag 

ners behoefte hebben aan een be-
paald type fiets. Zo heeft elke wijk 
een eigen soort fietsenwinkel. “Om-
dat de fietsen en ook het winkel-
pand te duur waren bij Zuidplein, 
ben ik Fietsdepot Rotterdam aan de 
Benthuizerstraat begonnen.” Rond-
om de Benthuizerstraat in Noord 
was nog geen tweedehands fietsen-
winkel gevestigd. Bovendien wordt 
in Noord veel meer gebruik gemaakt 
van de fiets. “Dat komt omdat in het 
Oude Noorden veel studenten wo-
nen. Zij willen het liefst een goed-
kope fiets waarmee ze naar school 
kunnen gaan.”

Bij FIETSDEPOT Rotterdam kun-
nen mensen hun oude fiets inrui-
len voor een nieuwe tweedehands 
fiets. “Klanten die tweedehands fiets 
zoeken kijken niet zo snel naar het 
merk. Bij mij gaat het gaat om de 
prijs en de kwaliteit.”  Ook via in-
ternet en bij de politie koopt Omer 
oude fietsen op. Alle fietsen loopt 
Omer op technische slijtage nauw-
keurig na. Vervolgens wordt elke 
fiets opgeknapt, klaar om een tweede 
‘fietsleven’ te beginnen. Binnenkort 
verkoopt Omer naast tweedehands 
fietsen, ook nieuwe fietsen. Voor de 
Noorderling is deze nieuwe fietsen-
winkel  daarom zeker een aanwinst. 

Hij is heel enthousiast en met re-
den. De sporten die hier in één van 
de beste scholen van het land gege-
ven worden zijn Kung Fu en Thai 
Chi. Het is niet voor niets dat zij uit-
genodigd worden om de opening te 
doen van de viering van het Chinees 
Nieuwjaar op de West Kruiskade, Ze 
zijn ook de enige Kung Fu school 
die een week later optreedt op de 
Nederlandse viering van het Chi-
nees Nieuwjaar in den Haag.

Aanmelden
De kinderen kunnen de sporten be-
drijven op woensdagmiddag. Voor 
jongeren en volwassenen zijn er 
beginnergroepen van ongeveer 10 
personen en groepen gevorderden 
van 20 tot 30 personen. Het aan-
tal Kung Fu scholen in de regio is 
schaars. De Chinese vechtsport is 

rijdt Omer met zijn vader vanuit Rot-
terdam Charlois, waar hij nog bij zijn 
ouders woont, naar zijn winkel in het 
Oude Noorden. “Het fietsen is een 
hobby voor mij. Zo heb ik Rotterdam 
goed leren kennen”, volgt Omer. Het 
is voor Omer elke dag een feest naar 
zijn eigen fietsenwinkel te fietsen. 
Maar hij gebruikt niet elke dag de 
fiets. “Ik ben wel een mooi weer fiet-
ser”, zegt Omer lachend.

Omer, bijna 26 jaar, begon op zijn 
17e, naast zijn MBO Procestechniek, 
een bijbaantje in een fietsenwinkel. 
Sindsdien is hij altijd in de fietsbran-
che blijven werken. “Er was destijds 

genoeg werk te vinden in de proces-
techniek, maar werken in een fiet-
senwinkel vond ik toen al zo leuk.” 
Voordat Omer zijn winkel aan de 
Benthuizerstraat opende heeft hij 
met twee vrienden een fietsenwin-
kel bij Zuidplein gerund. Vanaf 
2009 tot 2012 heeft hij daar fiet-
sen verkocht. “Deze winkel is niet 
te vergelijken met de winkel bij 
Zuidplein”, legt Omer uit. “We ver-
kochten daar voornamelijk nieuwe 
A-merk fietsen. Dat zijn fietsen van 
hoge kwaliteit en dus met een vrij 
hoge prijs.”
Inmiddels weet Omer uit ervaring 
dat in elk gebied in de stad inwo-

moeilijk, vraagt nadenken en is ge-
richt op controle van lichaam en 
geest. Precies daarom kan je niet 
zomaar instromen. Dit kan slechts 
op bepaalde momenten in het jaar. 

Je kan je opgeven via de website 
www.xiaquan.com. De meester, sifu 
in het Chinees, plaatst je op een 
wachtlijst. Je krijgt bericht zodra 
er met een nieuwe beginnergroep 

controle over lichaam en geest

wordt gestart. Er wordt gestreden 
met zwaarden en stokken. Het gaat 
niet om het vechten maar om het 
controleren,het zoeken naar de ba-
lans en het perfect uitvoeren van 

de handelingen. De sport maakt je 
scherper en sterker,het gaat om de 
coördinatie. Het oude China kent 
sinds mensenzeeheugenis twee 
grote stromingen. De stroming uit 
Noord China streeft vooral schoon-
heid na,het mooie. De stroming 
van Zuid China, die de school uit 
de Vijverhofstraat volgt, is gericht 
op effectiviteit en zoveel mogelijk 
bereiken met zo weinig mogelijk 
inspanning.

We komen de sportzaal binnen en 
zien een grote variatie van kleur en 
sekse. Kung Fu en Tai Chi zijn on-
gemeen populair. Volgens de woord-
voerder van de sifu ligt dat aan het 
familie gevoel dat de vereniging 
geeft en aan het feit dat men leert 
van pupillen met meer ervaring. 
Ieder kiest ook het wapen dat hem 
het beste ligt, waardoor we ook een 
grote diversiteit krijgen in ontwik-
keling. Het drakenvel met reuzen-
kop ligt op de vloer. Morgen gaat hij 
leven, morgen is het de grote dag!

Sinds 1 oktober 2016 heeft 
zich op de Benthuizerstraat 
75 een nieuwe tweedehands 
fietsenwinkel gevestigd. Voor 
de mensen die dagelijks bij 
de tramhalte in de Benthui-
zerstraat op tram 8 richting 
centrum wachten zal het niet 
ontgaan zijn.

Hij wilde het centrum uitbreiden 
ten behoeve van de beter gesitu-
eerden. Hiervoor moesten de Eras-
musbuurt, een deel van Rubroek, 
een stuk bij de Kruiskade, de Linker 
Rottekade en de Zwaanshalskade af-
gebroken worden. Natuurlijk moest 
er dan ook een nieuwe verbindings-
weg komen en wel op de plek van de 
te dempen Rotte. Corry geraakt in 
1967 op de hoogte van het dempen 
van het historische water en ziet met 
eigen ogen het sloopwerk aan de 
Zwaanhalskade. Wil van Vugt moet 
als 12 jarige het prachtige herenhuis 

aan de Linker Rottekade verlaten 
voor de sloophamer. Alle schoolkin-
deren uit Noord trekken met Corry 
en opbouwwerker Ton Huiskens 
naar het Hofplein waar ze in de ver-
nieuwde fontein springen. De Rotte 
mag niet dicht! Met een zwembadje 
op de schouders defileren ze over de 
Coolsingel. Wethouder Jan van der 
Ploeg zet Krol op non actief. 

Lees het uitgebreide verhaal van 
Corrie op:  
www.rotterdamviertdestad.nl/ver-
halen/corrieulenberg-vanoosterum

noord in de jaren 60

Roger Tan is één van de ouders 
die met zijn kinderen op de 
Chinese vechtschool xia Quan zit 
in één ven de Hofbogen, Vijver-
hofstraat 64. 

Televisie zender NTR schetst in april een beeld van de jaren 60. 
Noord en met name de Rotte zal hier duidelijk in beeld komen. 
Aktievoerder Corry ulenberg vertelt in het programma over het 
vijfvingerplan van stadsarchitect Krol. 

Live Danza 
Nights
Live Danza Nights beleven we vanaf 
29 maart in de kapelzaal van wijk-
gebouw het Klooster. De Danza 
Nights worden georganiseerd door 
lichaamsgericht therapeut Kim en 
Onno, djembé speler en componist 
van film- en theater muziek. Initi-
ator is Brenda van Broekhoven, zij 
geeft Biodanza, Ritual Trance dance 
en begeleidt drumcirkels. De vierde 
organisator is Sebastiaan de Vries, 
djembé leraar en bekend van zijn 
spraakmakende optredens o.a. in 
het Klooster mat dansers uit Senegal 
en Guiné. Live Danza Nights bete-
kent dansen in verbinding van hart 
tot hart, blootvoets met live muziek. 
Het zijn levendige dansavonden. De 
muziek laat jou dansen. Jij laat de 
drummers drummen en de dansers 
dansen. Gezamenlijk ontvouwt zich 
een viering van het leven.

Echte liefde speelt ‘Leugen’

Bollywood    
Festival
Meni Umalhoe straalt. Haar In-
diase dansschool in de Nieuwe 
Banier bestaat 1 jaar. Daarom is 
het feest en zijn we getuige van 
een hartverwarmend festival. De 
kleintjes in keurige satijnen jurk-
jes doen ontroerende dansjes. De 
jongeren in zijde en glitters wer-
velen over de plankenvloer. Een 
solo danseres is een schoolvoor-
beeld van perfectie en verfijnde 
gebarentaal. 
De grote verjaardagstaart van 
twee etages wordt aangesneden. 
De confetti spettert door de lucht, 
vrolijkheid alom! Meni bekwaam-
de zich in Indiase dans op vol-
wassen leeftijd en geeft nu les op 
diverse BSO’s (Buiten Schoolse 
Opvang). De realisatie van haar 
dansschool Sunderta Dance Art is 
de verwerkelijking van haar grote 
droom. ‘Dance is an art, paint 
your dream and follow it’. De les-
sen in de Nieuwe Banier zijn tel-
kens op donderdag van 18.00 tot 
19.00 uur voor de kinderen en 
vanaf 16+ van 19.00 - 20.00 uur. 
Opgeven via email: umalhoe@
live.nl of 06-27002049
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‘De rode smaakt zoet en de groene 
bitter’ vinden de kinderen. Ze vin-
den het allemaal lekker. Kookmees-
ter Thies wijst erop dat de pompoen 
wat langer moet koken. ‘Gaan we 
volgende keer pompoensoep ma-
ken?’. ‘We hebben minder zout 
gebruikt, dat is beter.’ De kinderen 
vinden het leuk en zijn zeer gecon-
centreerd. ‘Wat zijn ze braaf’ zegt 
de juf, ‘Je zou ze zo willen adopte-
ren’. Mohamed is enthousiast hij 
helpt zijn moeder sporadisch in de 
keuken. Hij pakt de ingrediënten en 
doet het snijwerk. Hij gaat ook na 
het eten afdrogen. ‘Meester Thies 
kan alles zo goed uitleggen’. 
Thies is de nieuwe kookmeester bij 
Kook met mij mee. Thies is én kok 
onderwijsachtergrond. Hij doet het 
werk in de kookstudio volledig vrij-
willig. Na zijn kennismaking met 

het kookprogramma heeft hij er zijn 
eigen visie op losgelaten, zijn eigen 
interpretatie. Thies is voor veel prak-
tijk. ‘Koken is doen’. 
Nieuw is ook dat hij werkt met klei-
ne groepen van maximaal 12 kinde-
ren. Alleen zo kunnen ze voldoende 
geconcentreerd zijn en komt zijn 
boodschap over. ‘Het moet effect 
hebben’. Kortom Thies geeft aan 
Kook met mij mee zijn eigen identi-
teit. Thies was kok op het Rotterdam 
schip dat meedeed met de zeilrace 
richting Kopenhagen. Zijn taak was 
de jongeren bij het koken te betrek-
ken en zorgen dat ze verantwoord 
koken en er tegelijkertijd plezier in 
hadden. 

Zijn kennismaking met Hans Ker-
vezee bracht hem naar de kookstu-
dio. Thies geeft Kook met mij mee 

een enorme boost met een aantrek-
kelijk lesprogramma. De kinderen 
gaan de kookeilanden schoonma-
ken en de grond dweilen. Dat hoort 
er ook bij. Thies gaat het checken.

Nieuwe kookmeester 
met verbeterd lesprogramma
Ze zijn druk in de weer de meisjes en jongens van basisschool 
de Fontein en de resultaten van het kokkerellen liegen er niet 
om. Aantrekkelijke spaghetti met origami, pompoenhapjes met 
bouillon, Italiaanse kruiden, wortel en olijfolie, salade met rode 
en groene paprika.

Wraps vol groenten, chocolademelk 
van echte cacao, biologische glüh-
wein, biologische patat en vegabur-
gers, noodles met tal van kruiden en 
cashewnoten.
Het zag er heerlijk uit. Opvallend 
was het groot aantal jonge mensen. 
Op het podium in de grote tent gaf 
sterrenkok de Colombiaan Genaro 
een unieke demonstratie met de 
wok. De vlam sloeg letterlijk in de 
pan. In de gloeiend hete wok maakte 
hij in een mum van tijd een heerlijk 
gerecht dat afgezoomd met bieslook 
het water uit je mond liet lopen.

Hans Kervezee vertelde over zijn 
engagement in de buurt, over zijn 
bekommernis met te dikke kinde-
ren, over de Kinderkookstudio die 
hij opzette, over de eetbare gevel-
tuinen van 1200 meter lang, over 
de 86 wijntonnen met fruitbomen. 
Dit alles vond zijn climax in Gare du 
Nord, een vegarestauratietrein die 
past bij treinverzamelaar Hans. Het 
weer is heerlijk, iedereen wurmt 
zich weer naar buiten om de sfeer te 
proeven onder de gekleurde lichtjes. 
Het treinrestaurant maakt overuren. 
Van op het podium klinkt klassieke 
muziek door Carlos uit de vleugel.
Veel positieve reacties komen over 
de vegetarische kerstmarkt bij 
ZOHO. Geapprecieerd werden de 
diverse lezingen rond thema’s als: 

‘De toekomst is plantaardig.’, ’Wat is 
er mis met vis?’ en ’Vegan onderne-
men’. Entertainment was er door de 
muzikale omlijsting van Elise van 

der Deure en de gevoelige Christ-
massongs van Laura Right. En wie 
genoot er niet van ‘Ijs- á- la-minute’.

De Food Inspiration Day is het 
tweedaags inspiratieevene-
ment voor professionals in de 
horeca en foodservice. 
Het evenement waar men let-
terlijk in aanraking komt met de 
foodtrends of tomorrow. Men laadt 
zichzelf op met inspiratie op het 
gebied van food, consumenten-
trends, nieuw ondernemerschap en 

businessmodellen. Het doel is de 
foodservice branche te inspireren en 
aan te zetten tot actie door het delen 
van trends, innovaties, kennis en 
ervaringen. Op dit evenement werd 
Gare du Nord door de aanwezige 
grote food bedrijven genomineerd 
als trendsetter. Hans Kervezee hield 
een gloedvol verhaal voor 1100 toe-
hoorders.

Gare du Nord trendsetter

VIVA lAS VEGA’S

Honderd vluchtelingen mixten zich 
met tal van buurtbewoners. Mu-
ziek uit Eritrea, poëzie ui Chili…
Gewezen vluchtelingen laten zien 
hoe ze hun plek gevonden hebben 
in onze Nederlandse samenleving. 
Er kwamen hele gezinnen en de 
kinderen maakten met SCRAP 
wonderlijke vlinders en hype tas-
sen. Onder de vluchtelingen waren 
er ook die al twee jaar in het land 

zijn. Het Nederlands klonk al be-
hoorlijk, vooral de kinderen zijn er 
zo weg mee. De ontmoeting was 
ontspannen en bijzonder gezellig. 
Het eten was heerlijk: pompoen-
soep met zure room, een mix van 
tofu, heerlijke champignons en een 
rijstgebakje,sachertaartje en fruitijs. 
Romantische Christmassongs van 
Laura Right vulden de lucht. Vooral 
de jongelui raakten aardig aan de 
babbel. Vrijwilligers uit de Graaf 
Florisstraat waar kunst en cultuur 
uitgewisseld worden en de Leeszaal 
uit het Oude Westen boden voort-
zetting aan van de contacten. 
Hans Kervezee wil de leerlingen van 
de Horecavakschool in het bijzon-
der danken voor de perfecte bedie-
ning en hun grote inzet. In Rotter-
dam kan nog veel meer gebeuren!

Ontmoetingsfeest

In de grote circustent op het 
terrein van Gare du Nord orga-
niseerde het vermaarde vega-
restaurant in samenwerking 
met het Platform Rotterdam 
Verwelkomt Vluchtelingen een 
heerlijke maaltijd gemaakt 
door de Colombiaanse sterkok 
Genaro.

Viva las Vega’s is de eerste 
vegetarische kerstmarkt in 
Europa en nestelde zich in 
het ZOHO kwartier in de tuin 
van Gare du Noord en in de 
grote circustent van het Rot-
terdams Volkstheater. 


