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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

 
We onderkennen wel 40 verschillende 
ritmes die ook in andere Afrikaanse 
landen door solospeler Arafan werden 
opgeslagen in zijn geheugen en feil-
loos nagespeeld. Daarom werd hij ook 
‘le docteur’ genoemd. Na de dood van 
president Sekou Touré trokken veel 
jambe spelers naar Nederland, we zijn 
dan medio 70- tigger jaren. Hun in-
vloed is nog gering. In 1986 komt Ara-

fan Touré naar Nederland. Hij vormt 
een hele schare van Nederlandse spe-
lers en maakt met hen diverse reizen 
naar Guinee. Zijn leerlingen zetten 
zijn muziek om in noten, waar hij har-
telijk om moest lachen. Toch maakten 
deze muzieknoten zijn composities 
toegankelijk voor westerse musici en 
symfonische orkesten.

Boek als hommage
Als hommage aan hem werd een boek 
gepresenteerd in het Klooster met 20 
van zijn ritmes, al die coposities ver-
taald in notenleer. In het wijkgebouw 
waren zijn leerlingen aanwezig en veel 
jonge jambe leraren. Ze hielden work-
shops voor honderden mensen,deden 
vijf presentaties en een gigantisch 
slotstuk met diverse jambes, wonder-
lijke instrumenten en een getalenteerd 
trompettist. Zang en instrumenten 
beantwoordden elkaar. Spetterende 

danseressen in kleurrijke panen ga-
ven een energie spektakel. Dat zo een 
performance in het Klooster Oude 
Noorden plaatsgrijpt is een wonder. 
Sebastiaan de Vries  van Afrika Per-
cussie is de organisator en culturele 
promotor. Als bewoner geeft hij vorm 
aan ons Huis van de Wijk en zijn ver-
nieuwende invulling. De dag werd ook 
veraangenaamd met heerlijk Guinees 
eten met de typische kabeljauw en 
heerlijke pili pili. Aan het programma 
werkten zowel  010 als 020 broederlijk 
en zusterlijk samen. Wist je dat er een 
Guinees Muziekcentrum is gebouwd 
door Nederlanders in Conakry? Het 
is een postume wensvervulling van de 
grootmeester en staat open voor mu-
zikanten uit de hele wereld. De direc-
trice Wil van Roekel was aanwezig en 
ook Ponda O’Brian, Surinaams Winti 
speler, de eerste Nederlandse djembe 
fanaat.

hommage aan arafan Touré
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In wijkgebouw het Klooster 
werd een fantastisch en onge-
hoord Percussie Feest gehou-
den, een hommage aan de 
grootmeester van de djembe 
Arafan Touré. Onder het com-
munistisch regime van Sekou 
Touré werd het Nationaal Bal-
let van Guinee opgericht. Tra-
ditionele muziekanten jambe 
spelers werden aangetrokken 
en vernieuwden hun muziek.

PercuSSIe FeeST
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realiseren vertelt meester Rutger la-
chend: ‘een zwembad van muur tot 
muur of paarden op het plein’. Maar 
ook ouders en leerkrachten hebben 
ideeën ingebracht. Daarnaast moest 
het plein aan een aantal doelen vol-
doen: zo moet het goed zijn voor de 

motorische en sociale ontwikkeling 
maar ook bijvoorbeeld de fantasie van 
kinderen prikkelen. De wensen zijn 
neergelegd bij landschapsarchitect 
Eric Douma. ‘Het was een uitdaging 
om al die wensen op een compact 

Leerlingen rennen over de heuvels 
van houtsnippers, verstoppen zich 
achter de bamboeplanten, hangen in 
de klimmuur of spelen in de zand-
bak. Zij hebben zelf mogen meeden-
ken over de inrichting van het groene 
schoolplein. Drijvende kracht achter 

de opknapbeurt is meester Rutger. 
Alle klassen hebben meegedacht 
over de inrichting van het plein. Zo 
hebben Virginia en Guusje samen 
met heel groep 4 een plattegrond ge-
maakt met hun wensen. Sommige 
wensen waren wel heel erg lastig te 

VerBOrGeN PArelTje   

Blijkbaar is dat nu écht een moeilijk 
kunstje. Oorlog voeren, geweld ple-
gen - lekker zinloos -,  flagrant macht 
uitoefenen, mensen / steden/ landen 
onder druk zetten is stukken mak-
kelijker. Voor de lol eens een weekje 
geen kranten gelezen?! Daarna kan je 
onderdompelen in de Toren van Ba-
bel Ellende. We leven in het Walhalla 
van vernielzucht, de hel mooi dicht-
bij, het Inferno voel je via foto’s bran-
den, destructie is het levensmotto van 
het huidige tijdsgewricht. Probeer 
ermee te leven.  “Follow the money” 
heb ik altijd geleerd, de belangen van 
de oorlogsindustrie, IS en andere 
demagogen moeten wel heel zwaar-
wegend zijn, wil je nog met open en 
droge ogen kunnen blijven kijken 
naar de geweldspiralen. Met zwaar 
traumatiserende menselijke conse-
quenties. Zijn we bezig met een one-
way ticket meedogenloze 21e eeuwse 
maatschappij? Het wordt maar uit-
zichtlozer. Maakt niet uit, we gaan 
vrolijk door! Begrijp me goed, ik heb 
niets te klagen, mijn beslommerin-
gen zijn nihil vergeleken met die van 
vluchtelingen of mensen temidden 
van het oorlogsgeweld in Syrië. Heb 
levensperspectief, doe mijn best om 
positief te blijven, mensen en projec-
ten te ontwikkelen.  Wow, maar soms 
ontgaat me de zin van alles, verlies ik 
het lef om me nog druk te maken. We 
love / like HATE op FB! We surfen 
op het virtuele kwaad. Belachelijk! 
De angstcultuur regeert: moet bang 
zijn of bang worden. Word murw van 
alle agressie, het geweld, de lichte 
ontvlambaarheid, de machtswellust, 
doodsbedreigingen om niets, het ul-
tra korte lontje van mensen, dat sim-
plistische van de apenrots willen du-
wen gedrag, het gebrek aan respect, 
de apathie, de lethargie, het primaire 
gezwets naar elkaar, de vastgeplakte 
belangenbillen op het pluche, het 
EGO van managers die winkelketens 
kapot laten gaan, mensen als oud vuil 
op straat zetten, het wetteloze & re-
deloze, organisaties in de kramp, de 
angst voor baanverlies als geweldige 
hindermacht en rem op talloze initia-
tieven. Moe, moe, moe word ik ervan. 
Weten we het nog wel waar we mee 
bezig zijn? Gewoon de weg kwijt in 
Nederland? Liever alles kapot, dan 
dat we iets constructiefs doen? Liever 
puinzooi, dan aankoersen op oplos-
sing, verbeteren of constructie? Al die 
negatieve berichtgeving, depressie 
bevorderende media. Ligt t aan mij? 
Word zo 59, houd dat gedoe nog wel 
uit. Maar welk perspectief bieden we 
nu de jeugd van 20? Of baby’tjes die 
geboren worden? Kan je hardop zeg-
gen: ‘joh, dat is echt niet erg als én 

Trump én Poetin én Erdogan én Le 
Pen en ....aan de macht zijn?  Dat is 
goed voor de economie, slecht voor 
de buitenlandse politiek, meer niet. 
Geen enkel (geschiedkundig) pro-
bleem hoor die ijzige vrieskoude op 
de rechtse flank? Zie geen parallel-
len in het flagrante beledigen van 
mensen-groeperingen, echt geen 
issue, dat is heel normaal in Neder-
land en in de 21e eeuw wereld. Dat 
hoort erbij. Dat waait allemaal over. 
We hebben slechts wat drama nodig. 
Woorden zijn geen wapens. Echt die 
Westerse waarden van Enlightment 
en democratie, die bevochten schei-
ding van kerk / recht / staat, dat zit zo 
heerlijk diep verankerd, dat kan wer-
kelijk iedere vluchtelingencrisis of 
Brexit aan. Geen probleem, democra-
tie is ijzersterk en roestvast! Politici 
zijn wijze mensen. Zien wanneer er 
mensenrechten geschonden worden, 
grijpen verstandig en doordacht in. 
Dienen alleen het algemene en hoge-
re belang, werken goed samen, geven 
toe dat ze fouten maken, of dat ze het 
óók niet meer weten……… Poetin, Er-
dogan, óók, geloof me ....Uiteindelijk 
komt iedereen gewoon vanzelf tot in-
keer. Als je maar lang genoeg negeert, 
ontkent of geduld hebt. Kunnen we 
met gemak over 10 jaar gewoon zeg-
gen “ach joh, dat hebben we effectief 
en efficiënt opgelost die migratie uit 
Midden Oosten en Afrika naar Euro-
pa? Het leek even op een ‘remake’ van  
40-45 maar dan met andere reizigers, 
treinen of boten, concentratie& kam-
pen, bewaking etc.... Maar daar leek 
t alleen maar op.” Mensen kwamen 
vanzelf tot inzicht - t was een wonder 
warempel - ineens was er behoefte 
aan vrede, stopte het uitbuiten, neer-
sabelen, downgraden, de tegenwil, de 
verwarrende discussie, de absolute 
greep naar de macht. En dat zonder 
een moderne goeroe met brood en 
vissen en discipelen of een boekje in 
de hand. Op een of andere manier 
kwam er vanzelf Geloof, Hoop en 
Liefde. Bedaarde de godsdienststrijd. 
Wisten we coöperatief het Duistere te 
stoppen. Werden we zomaar helder, 
wijs zonder manipulatie. Die inkeer 
en de politieke wil kwam geautomati-
seerd. Er was geen activisme voor no-
dig, of beleid. Alleen maar wat virtu-
ele inzet van individuen. Gewoon via 
FB een paginaatje starten met ” I stop 
the war” …..en het was er! Briljante 
move! Als je een paar miljoen likes 
had, dan kon je zo de 2e Kamer in, 
of minister-president worden, want 
dan had je mediamacht, toen in Ne-
derland en Europa in 2016. Het loste 
vanzelf op. 

De Paraplu op Noordsingel 92 
is een inloophuis voor vrou-
wen en hun kinderen in rot-
terdam Noord. De Paraplu 
bestaat nu precies vijf jaar en 
nodigde de buurt uit. 
Veel bewoners namen deel aan leu-
ke activiteiten als haar invlechten, 
knutselen, gezonde school traktaties 
maken. De kinderen konden niet ge-
noeg krijgen van het springkussen. 
Portretfoto’s werden gemaakt. Onder 
het genot van gebak gemaakt door de 
leerlingen van de Horecavakschool 
werd het werk van de Paraplu gepre-
senteerd. Wilt u meer weten van de 
Paraplu? info@inloophuisdeparaplu.
nl Contactpersoon is Joke Bijsterveld 
06-12669226.

Paraplu viert verjaardag 
met de buurt

plein te realiseren, maar dat is goed 
gelukt’ vertelt ‘ie trots. Ook de kinde-
ren zijn super blij met het resultaat. 
Abdul Kadir vindt vooral de boomhut 
bijzonder, Isaac vindt de klimmuur 
het allerleukste en Kayleigh is blij dat 
er ook een zandbak met een waterval 
is gekomen. Zij vindt het alleen jam-
mer dat de boomhut niet echt in de 
boom is gebouwd maar in een hoek 
tegen een muur. Bijzonder is ook dat 

het vernieuwde schoolplein een extra 
klas lokaal wordt, waar ook buiten les-
gegeven kan worden. Zo zijn om de 
boom bankjes van hout gemaakt waar 
uitleg gegeven kan worden, maar ook 
het podium kan daarvoor gebruikt 
worden. Ook moeten de kinderen 
en hun ouders gaan helpen bij het 
onderhoud van het plein en de bijna 
300 struiken en planten. De meta-
morfose van het plein is geslaagd, 
aldus meester Rutger: ‘het begint al 

als je het plein op loopt en je neus 
ophaalt. Je ruikt dan de natuurlijke 
geur van houtsnippers en groen en 
ziet niet meer het saaie beton van 
vroeger maar een uitdagend plein 
waar alle kinderen kunnen spelen en 
leren’. Het vernieuwde schoolplein is  
feestelijk geopend door Wethouder 
Schneider: Hij ziet dit als een stap de 
ontwikkeling van het Oude Noorden 
als Kansrijke Wijk. 

Vrijdag startte de Turkse Ba-
zaar op het Pijnackerplein. 
Het hele plein is omgord met 
mooie witte tentjes met bak-
kerij vol pannenkoeken en 
baklava, verse groenten, ge-
grilde kip, barbecue, speel-
goed, voetbalgadgets, kook-
gerei en kleurige sjaals. 

van stoelendans tot zang contest, van 
zaklopen tot quiz. Een stoere groep 
vendelzwaaiers trekt veel publiek. Na 
15.00 uur kan je het plein niet meer 
op. Mensen zitten op de grond. Voor 
de eetkramen staan files. Op zaterdag 
en zondagochtend wordt de bezoeker 
verrast met een groots ontbijt. Con-
stant is er life muziek.

Een doek werd weggehaald en in een 
bak met ‘Open’ zat de schat aan activi-
teiten die het Klooster rijk is. Rond het 
hoofd van Thomas zweefde een krans 
van ballonnen wat hem de gelijkenis 
opleverde met een heiligenbeeld. Tho-
mas prees het bewonersinitiatief. De 
vrijwilligersmarkt ging van start. De 
Kloosteromgeving wordt binnenkort 
aangepakt. De bezoekers konden de 
maquette zien van de Blommerdijk-
selaan en er de nodige uitleg bij krij-
gen. Er waren kinderbuikdanslessen, 

naailessen en knutselactiviteiten. Je 
kon een proefles drums, gitaar en cello 
krijgen van muziekcentrum Noord. 
Twinkeltje deed een spel voor ouder 
en kind. Het was behoorlijk druk in 
het Huis van de Wijk, voor en door 
buurtbewoners. Zakelijk leider Mar-
got en de vrijwilligers kunnen terug-
kijken op een geslaagde dag. Ook de 
Nieuwe Banier en Mozaïek werden of-

11 mei heeft de Gemeente de 
Nieuwe Banier, Mozaïek en 
Het Klooster uitgeroepen tot 
Huizen van de Wijk in het 
kader van het Nieuw rotter-
dams Welzijn. 

Ze zijn onder de hoede geplaatst van 
Stichting Welzijn Noord in een sa-
menwerkingsverband met Buurtwerk 
Alexander, Centrum voor Dienstverle-
ning, DOCK Participatie, Noord Plus, 
SOL-Ouderen en TOS. 

Zij opereren gezamenlijk onder de 
naam NOORDERBREEDTE. De wens 
is om initiatieven en participatie van 
bewoners te vergroten en meer ruimte 
te geven aan zelforganisaties. Wijk-
gebouw het Klooster werd officieel 
geopend als Huis van de Wijk door 
Gebiedscommissie voorzitter Thomas 
Roskam. Roskam werd geflankeerd 
door nonnen, het Klooster waardig 

ficieel geopend als Huis van de Wijk. 
In de Banier danste het Danskantoor 
de sterren van de hemel en zorgden 
de buurtkoks voor heerlijke hapjes. In 
Mozaïek vielen vooral de diverse work-
shops op en de paspoppen waarmee 
de meidenclub haar modetalent ma-
nifesteerde. Overal was het behoorlijk 
druk en gezellig.

Margarita castaneda zong in 
het Klooster over de liefde, 
dit in het kader van de rotter-
damse Operadagen in samen-
werking met cultuurbuur. 
Margarita een Colombiaanse sopraan 
is een van de Nieuwe Stemmen. Haar 
hele lichaam is een grote klankkast, 
een schitterende beleving. Ze zingt 
over kalverliefde, blinde passie, af-
scheid en sarcasme. Hierbij werd ze 
begeleid door een compleet meele-
vend pianist die de zang de nodige 
touch gaf. De pianist speelde ook een 

mooi intermezzo van Brahms over 
een verloren liefde. Ook moederliefde 
voor het zwarte kindje met het kokos-
kopje wist Margarita speels te bren-
gen. Opvallende teksten waren: ‘Als 
iemand anders van je houdt dan je 
verwacht, betekent dat niet dat hij niet 
van je houdt’. ‘Als iemand je verdriet 
doet heeft hij niet het recht op je tra-
nen’. Een honderd mensen beleefden 
dit wel heel bijzonder optreden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFFIcIële OPeNING Huizen van de Wijk

Operadagen in het Klooster

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

Vertellen en 
Spellen 
in concert
Vertellen en Spellen sluit 
het seizoen af in het Van der 
Ploeghuis met een superge-
zellige middag. 
De hele meidengroep van Welzijn 
Noord met leerlingen van Zadkine, 
Albeda en Melanchton zette haar 
beste beentje voor om én een mooi 
gitaar en drumconcert te geven én 
te zorgen voor een heerlijke maai-
tijd. Hierbij werden ze geassisteerd 
door een vrijwilligster van Dock. De 
senioren sloegen aan het kaarten,en 
speelden enerverende schaakpar-
tijen. Er werd gedamd en geluisterd 
naar verhalen voorgelezen door de 
kinderen. Naast de van der Ploeg be-
woners genoten ook buurtbewoners 
van de middag. In september wordt 
de spelreeks weer hervat. 

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

Het popkoor Ojee verlevendigde de 
vrijdagavond. Restaurant Van Harte 
kwam op bezoek met publiek en 
heerlijke hapjes. Yunus Meral ont-
roerde het talrijk opgekomen publiek. 
Sas en gitaar brachten de muzikale 
sfeer. De kinderen worden vermaakt 
met een speelse clown. Op zaterdag 
worden ze vergast met allerlei spelen 

Aan de achterkant van het schoolgebouw en ingeklemd tussen 
omliggende panden ligt een verborgen pareltje: het volledig 
vernieuwde schoolplein van basisschool De Fontein. 

DruKKe BAzAAr

cOluMN

WIe 
STOPT 
OOrlOG?
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In Studio de Bakkerij op de 
Bergweg werd het derde 
Springplankfestival gehouden. 
Maarten Bakker eigenaar 
en cultureel promotor wil 
hiermee jonge theatermensen 
een veilige  omgeving bieden 
om hun productie richting 
publiek te presenteren. 

Het was een heel ludiek gebeuren 
met een talrijke opkomst. Rond 
de thema’s van de voorstellingen 
werden gedichten en schilderijen 
gemaakt.In ‘A Restless Heart Can 
Not Sleep At Night ‘ontvangt Elene 
Zuidmeer een achttal fout bezorgde 
pakketjes op naam van ene Lou Ling. 
Ze geeft het publiek de rol van tele-
fonistes die jammer genoeg weinig 
warme aandacht aan haar kunnen 
schenken. Ze wil opgegooid ,opge-
vangen en vastgehouden worden. 
Elene maakte de voorstelling hele-
maal zelf. Haar schakelen, pauzes en 
mimiek zijn geweldig.

De rode Knop en Bubbel
In’Holland’s Next TOP Terrorist’ 
zijn Carl Hoogvliet en Dennis Jon-

gejan luitenants bij de Luchtmacht. 
Ze beheren de rode knop die slechts 
bij hoge uitzondering mag gebruikt 
worden. De twee mannen willen 
iets doen, maar moeten alleen maar 
wachten. Tot het Ron ,één van de 
luitenants, teveel wordt. Hij vindt in 
het publiek iemand die even radicaal 
is. We kunnen het hoofd van IS uit-
schakelen! Hij drukt op de knop. De 
coördinaten worden doorgegeven, 

maar ook ons eigen land wordt ge-
raakt. Bestaat goed geweld wel? Het 
macho gedrag kwam bijzonder goed 
tot uiting. Loreley geeft  met Bubbel 
een muzikale show met ontroerende 
liedjes over de prins op het witte 
paard. Ze zit in de trein met allemaal 
mensen druk in de weer met hun te-
lefoon. Pas als de trein stilstaat ver-
tellen ze elkaar hun verhalen. Loreley 
ging met haar vriend die een baan 

had gekregen bij de ambassade naar 
Jakarta. Prachtig! Tot haar moeder 
sterft en ze het huis moet leegma-
ken. Ze vind haat favoriete pop die 
haar held was en zijn zijn Pocochon-
tas. Ze vindt ook een bellenblaas. Is 
haar vriend wel de ware? Loreley be-
pleit face to face communicatie.

Motion en trauma
Er wordt gedanst in Bataclan. Na de 
aanslag worden op een wit zeil de 
contouren getekend van de slachtof-
fers. Het dansen gaat door. Het duo 

resto van Harte 
zet buurt op stelten

Het van resto van Harte 
restaurant zocht een buurtont-
moeting op het speelplein van 
basisschool het Plein. 
Ze pakte uit met een grootse barbecue 
met veel vrijwillige koks. Buurtbewo-
ners en verenigingen zoals Versam 
waren actief met heerlijke gerechten 
van couscous tot kipsaté, van Italiaan-
se pasta tot franse gebakjes, Turkse 
en Marokkaanse patisserie en heer-

lijke Hariri soep. Het schoolplein was 
stampvol bewoners die bij elk kraam-
pje voor € 1,50 een lekkernij konden 
proeven. Er werd vrolijk gepraat en 
gelachen door een bijzonder divers 
publiek. Een gitarist bracht aubades 
aan de bezoekers. De coördinatie lag 
bij van Resto van Harte en vrijwel alle 
kleurrijke vrijwilligers sloofden zich 
uit om er een feest van te maken.. Het 
initiatief was origineel en succesvol.

SPrINGPlANKFeSTIVAl barst van jong talent
Coppercan wil van geen wijken we-
ten.In een groot bed ligt Charlotte 
met haar angsten. Armen komen 
van onder de dekens en een groot 
monster. Charlotte verschijnt pas als 
ze echt gelooft dat ze alleen in de ka-
mer is. De jonge spelers vonden in 
de Bakkerij hun tweede thuis. Wilde 
je repeteren dan kon je zo de sleu-
tel krijgen. Voor jonge artiesten is 
de Bakkerij een warm bad. Maarten 
Bakker kreeg naast de coaches van 
Codarts een pluim als inspirerend 
totaal regisseur.

bakken. Om de 14 dagen is er kla-
verjassen en maandelijks een bingo 
voor kinderen en één voor volwasse-
nen. Arie en Neven zorgen voor de 
kleurrijke bloeiende tuin. Zij hebben 
de groene vingers. Lid worden van 
dit speelparadijs is spotgoedkoop. 
De hele familie kan ervan genieten 
voor de totaalprijs van € 25,- per jaar 
per gezin. Alleenstaanden betalen 
€ 15,- De dames smelten weg als ze 
vertellen over hun voetballertjes, de 
Mini’s, meisjes en jongens vanaf 
twee jaar die fanatiek een balletje 
trappen. De speeltuin heeft ook een 
eigen ruim voetbalveld. Vorig jaar 
zijn langs de rijksweg hoge scher-
men geplaatst tegen geluid en fijn-
stof. Op dit moment is er een nieuw 
bestuur gekozen. Zo wordt het esta-
fette stokje doorgegeven. Opvallend 
is dat getrouwde oud leden met hun 
kinderen weer de speeltuin bezoe-
ken. Het is een doorlopende lijn. In 

de speeltuin worden ook kinderfeest-
jes gehouden. We vieren de verjaar-
dag van Natasja‘s 6 jarig zoontje met 
een luchtkussen, schuimmachine, 
pineda, taart en Surinaamse hapjes. 
De tuin is versierd met ballonnen. 
Er wordt geknutseld, geschminkt en 
disco gedanst. De kinderen duiken 
in het schuim en kunnen er geen 
genoeg van krijgen. Het is nog wat 
fris en sommige moeders maken 
zich zorgen. De kinderen hoppen en 
springen en zitten er niet mee. ‘Wist 
je dat we volgend jaar september 80 
jaar bestaan?’vraagt Ans ‘Dat wordt 
een geweldig feest! Je bent welkom’. 
Welkom zijn ook alle wijkbewoners 
en hun kinderen, ook tijdens de 
lange vakantie. De speeltuin ligt bij 
de Kanaalweg. Aan het eind van de 
Bergweg vlak vóór de rijksweg loop 
je langs het kanaal naar links. Veel 
plezier!

Woningbouwvereniging Ha-
vensteder koestert zijn vrij-
willigers. Driehonderd actieve 
bewoners van huurdersvereni-
gingen en bewonersgroepen 
waren uitgenodigd op de SS 
rotterdam voor een heerlijke 
lunch met zalm,kaas en vega 
broodjes, champignon soewp 
en een geweldige high tea. 

Directeur Peter van Lieshout prees 
de vrijwilligers van het noordelijk 
stuk van de corporatie, zuid had de 
week daarvoor haar feestje. In naam 
van de 80 aanwezige personeelsle-
den van Havensteder bedankte de 

directeur de vrijwilligers, de actieve-
lingen zonder wie de corporatie niet 
zou kunnen functioneren. Met een 
rondtrekkende troubadour van di-
verse seventies songs kwam de sfeer 
er helemaal in. Indrukwekkend was 
het schip en betoverend de Upper 
Panorama zaal waarin de bewoners 
werden ontvangen. Veel publiek ging 
ook naar de voorsteven om in de zon 
te genieten van de Rotterdamse sky-
line. Met heerlijke Belgische bon-
bons ging iedereen huiswaarts. Ook 
Marije Braakman van Havensteder 
was aanwezig, de drijvende kracht 
bij het herrijzen van de Erasmus-
buurt als kindvriendelijke buurt. Ze 

werkt nu in Crooswijk en als ener-
gieambassadeur in Vreewijk. Hier-
over horen we binnenkort meer! De 
verschillende huurdergroepen van 
Havensteder hebben zich verenigd 
in de Brug. Hun aandacht gaat de ko-
mende tijd uit naar het versoepelen 
van de overgang van senioren naar 
kleinere huisvesting, wat nu vooral 
een financieel probleem is. Daar-
naast staat de Brug kritisch tegen-
over een doorgedreven liberalisering 
van de huren, waar vooral de lagere 
middenklasse de dupe van is.

Havensteder koestert vrijwilligers

rond het Pinksetrweekend 
was Het Klooster omgetoverd 
tot een laboratorium en werk-
plaats van wetenschap en 
techniek. 

Tijdens het Iedereen Einstein Festi-
val werden kinderen van 6 tot 12 jaar 
en hun ouders verrast met spannen-
de demonstraties, zoals reacties met 
vloeibare stikstof. Maar ze werden 
vooral uitgedaagd om zelf op onder-
zoek te gaan door allerlei proefjes te 
doen en om technieken uit te probe-
ren, zoals: megaconstructies bouwen 
met bamboestokjes en elastiek, een 
robot maken die kan tekenen, leren 

over hoe het gehoor werkt, ontdek-
ken wat er in een uilenbal zit, ex-
perimenteren met luchtdruk, rook 
en bubbelwater, biologisch afbreek-
baar plastic maken van aardappelen 

en een lopende band bouwen met 
Lego. En natuurlijk werden kinde-
ren uitgedaagd om mee te doen met 
de Kenniskistenquiz. Voor de basis-

schoolkinderen en BSO kinderen 
was een speciale dag georganiseerd.  
Iedereen Einstein is een project van 
de Stormfabriek.

IeDereeN eINSTeIN

Het begint spetterend in wijk-
gebouw het Klooster waar 
vijf meiden in leger tenue 
een modeshow houden met 
bordjes waarop emancipatie, 
sterk, succesvol, identiteit, no 
nonsens.
Het is de samenvatting van het girls 
netwerk opgericht door Leila Halley 
dat meiden in moeilijke omstandig-
heden een steun in de rug wil geven. 
Ze kunnen smart en pretty zijn, ze 
moeten in zichzelf geloven. De zaal 
was goed vol met veel meiden en 
jonge vrouwen. Zangeres Desi zingt 
‘I got a dream. I have the freedom to 
create’. Leila pakte haar leven weer op 
na moeilijke tijden, werd maatschap-
pelijk werkster en besloot iets te doen 
voor haar zussen. Ze breekt met het 
stoffig imago van het maatschappelijk 
werk. Ze gaat uit van de interesse voor 
fashion, ze maakt een website en een 
projectplan. Voici la Femme was ge-
boren. ‘Meiden in kwetsbare positie 
empoweren’. Ze wil trendy meiden 
maken die iets praktisch bereiken in 
het leven. Met een aantal hartsvrien-
dinnen heeft ze een team gevormd 
dat de vier pijlers van de organisatie 
draagt. Pretty and Professional, Smart 
girls network, Manage Your Finance 

en I got my sisters back! De interesse 
bij veel jonge meiden is groot. Aan di-
verse tafels kunnen ze info krijgen en 
zich opgeven voor de workshops. Er 
wordt druk gesocialised. We krijgen 
ook een debat tussen tieners en vol-
wassen vrouwen over zelfstandigheid, 
dealen in een relatie, je eigen weg 
gaan, een eigen mening hebben, een 
opleiding volgen, een eigen bedrijf 
starten. Kan je je dochter behoeden 
voor onverantwoorde stappen? Hoe 
kan ze niet dezelfde fouten maken 
als ik?

een woordkunstenaar
Een complete verrassing was woord-
kunstenaar Nejra Burzic. Het eerste 
gedicht gaat over spiegelbeelden Mar-
tin Luther King, Nelson Mandela en 
over alleenstaand, boos en lachend 
door het leven. In het tweede vraagt 
ze: ‘Wat als dat je laatste beetje adem 
was? Je bent te donker om zelfmoord 
te plegen. Je bent uniek. Verzuip niet 
in je eigen tranen maar drijf erop!’ 
De hapjes waren knap verzorgd en 
heerlijk. Er werd weer gezongen. Een 
echt smart girls netwerk, helemaal op 
zijn plaats in het Oude Noorden waar 
jongeren hun kansen willen grijpen. 
Contact?: info@voicilafemme.com

‘Voici la Femme’ 
in het Klooster

De kinderen wisten de rodeostier te 
temmen en glipten tussen de tan-
den van de opblaas krokodil door. 
De vernieuwde schuimmachine van 
Prasino spoot wel vijf meter hoog 
schuim tot groot jolijt van de kinde-
ren die er onherkenbaar uitkwamen. 
Fo Music markeerde het hoogtepunt. 
Met ‘spreek Nederlands met mij’ 
kregen ze iedereen door het dolle. 
Er werd mee gezongen, gedanst en 
gefotografeerd. De charme van de 
jonge zanger deed vele harten op hol 
slaan. Kleine zangeressen beproef-
den ook succesvol hun talent. Wel 
tien kraampjes met speelgoed, boe-
ken, popcorn, bami en nasi en heer-
lijke Marokkaanse hapjes sierden het 
binnenterrein. Hareira soep, munt-
thee, pizza’s, koekjes en cakes met 
opbrengst voor weeskinderen in Ma-
rokko waren heerlijk bereid. Turia de 

trekster maakt deel uit van stichting 
Rottetalent. Het kon niet op! Jeffrey 
zijn moeder bakte heerlijke frietjes 
om de kou op te vangen. Zijn vader 
Remy aan de draaitafel is een muzi-
kaal genie. Ook buurtzanger Viviano 
zette met ‘stand by me’ het Rotte-
kwartier op de artistieke kaart. In 
een grote tent werden kinderknutsel-
clubs gehouden door twee engelen 
waaronder Gerdine met vleugels en 
rode krulharen. Esmeralda pronkte 
met tal van schitterende ringen die je 
voor een habbekrats kon kopen. Het 
Rottekwartier is kunstzinnig. Twee 
buurtmeisjes hielden de loterij met 
veel verrassingen. Buurtmoeder Wil 
van Vugt, Hamid de steunpilaar en 
Lia en Anja organisatoren kunnen 
terugblikken op een geslaagd feest. 
Tal van vrijwilligers van oud tot jong 
hebben het feest gedragen.

Fris maar aantrekkelijk 
Pinksterfeest
Het was niet warm op het binnenterrein Hofdijk in het 
rottekwartier, maar dat kon de pret niet drukken. 

SPeelTuIN 
klaar voor de vakantie
Speeltuin het Noorden aan de 
Kanaalweg ligt er schitterend 
bij. Tussen struiken, bloemen 
en planten liggen tal van 
speeltuigen: een schip, een 
chinese schommel, een kabel-
baan, een zandbak, een wip 
en een pierenbadje. 

Alles verraadt de zorg van een twaalf-
tal vrijwilligers die een paar dagen 
per week vrije tijd steken in wat be-
tekenen voor kinderen, want het ple-
zier en geluk van de kinderen daar 
gaat het om. We zitten aan tafel met 
Ans, Thea, Wilma, Jacqueline en Jan. 
Ze zijn al tien jaar actief en beschou-
wen de speeltuin als een stuk van 
hun leven. Ze zorgen voor een speel-
tuin die elke dag open is van 10.00 
tot 17.00 uur,ook gedurende de hele 
vakantie. In het weekend opent de 
speeltuin om 11.00 uur. In de koude 
periode wordt er geknutseld en ge-
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De eerste dag was een echt regen-
festijn waar de kinderen niet mee 
zaten. Thuis goed afdrogen en verse 
kleren of een pyjama aan. De appels 
waren ook meteen gewassen. 
De tweede dag was het lekker warm 
en DJ Ulrich liet dan ook een vrolijk 
muziekje horen. Op het terras van 
café de Bel werd enthousiast ge-
zwaaid naar de stoere kinderen en 
hun sportieve ouders. Voor iedereen 
was er een Aapeltje van groenteboer 
van de Polder. 
De derde dag werden dat water-
flesjes en pepermunt uitgedeeld 
door een jeugdige AH ploeg. De 
Avondvierdaagse is een belangrijk 
ontmoetingsmoment voor Noord.
Dit wordt ook begrepen door de 
Gebiedscommissie die duchtig deel 
uit maakt van het uitgebreide vrij-
willigersteam van verkeersleiders, 
EHBOers en cleaners. 
De laatste dag komt iedereen ver-

kleed en wordt het meest enthou-
siaste team uitverkoren, ´al dragen 
we iedereen in ons hart´ bevestigt 
de tevreden organisatie die best een 
pluim verdient.

De Avondvierdaagse in Noord was één groot feest. Dit jaar werd 
het hele project getrokken door vrijwilligers. raymond en ron  
zorgden voor een prima organisatie gecoacht door ervaren rotten 
van het Kinderparadijs als Sabine en esther. De Bergsingelkerk 
was weer de gastvrije pleisterplek voor een vrijwilligershapje, 
voor de routeplanners en cleanploeg, voor de inschrijvingen voor 
particulieren en scholen.  

2016
Pleinactiviteiten

De diverse bewonersgroepen, jongerenwerkgroepen, welzijnsorganisaties, basisscholen e.d. in de 
Agniesebuurt en het Oude Noorden hebben voor dit jaar weer diverse (grote plein)activiteiten 
georganiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van bewoners- en jongereninitiatieven. Onderstaand een 
overzicht voor juNI, julI en SePTeMBer voor zover op dit moment bekend (wijzigingen voorbehouden)

September
• op woensdag 7 september van 13.00 tot 
18.00 uur komt het TeNTAKel FeSTIVAl op 
het Johan Idaplein. Tentakel toont spannende 
bouwsels, interactieve sculpturen, workshops 
en theatervoorstellingen. Kijk op www.tenta-
kel-festival.nl voor meer informatie.

• op 10 september trekt weer het ANTIl-
lIAANSe zOMercArNAVAl door de Zwartjan-
straat en langs de pleinen Pijnacker, Branco 
en Snelleman. De stoet gaat vervolgens langs 
Zwaanshals richting noordplein. een brassband 
en DJ vergezellen de diverse groepen. De orga-
nisatie is in handen van vereniging mira Luz uit 
de erasmusstraat.

• op 15, 16 en 17 september krijgen we het 
uitgestelde maar nog mooier dan eerder 
zOMerMuzIeK OP De rOTTe, de icoon van 
noord. op 15 september omarmt een Jonge-
renpodium getrokken door Idol Jeffrey Saabeel 
het Lumumba festival met nu Staff des Leaders 
een revelatie uit Brussel. 16 September is het 
Klassiek op de rotte met Synfonia en een ver-
rassend voorprogramma. 17September zit in 
de tangosfeer. er komt een wijkprogramma. ‘s 
avonds is het Jazz wat de klok slaat met eric 
Vloeimans en orkest.

Na een kleurrijke powerpoint waar 
heel diverse levensstijlen, subgroe-
pen en muziekgenres aan bod kwa-
men, gingen leerlingen met het 
thema tolerantie, openheid en waar-
dering voor verschillen aan de slag. 
Op smoelenborden werden punkha-
ren en outfits geschilderd, prachtige 
Turkse danseressen, hippies, kleur-
rijke bloemen en regenboogkleuren, 
wapperende haren en bling bling, 
muziekinstrumenten en diverse fa-
voriete gerechten, die de Hollandse 
keuken verrijkten. De smoelenbor-
den werden door de kunstenaar 
strakgetrokken zodat de originele ac-

centen beter uitkwamen. De leerlin-
gen werden gefotografeerd terwijl ze 
poseerden met het hoofd door hun 
bord. Daarna kwam hun hoofd door 
het bord van de ander. Je inleven in 
verschillen en gelijkenissen! ‘Iedere 
bevolkingsgroep heeft zijn dansen’ 
vonden de kinderen. ‘Eén voor allen, 
allen voor één’, was ook een populair 
gezegde. 
Op 29 juni tijdens het schoolfeest, 
een Bruisende Woensdag, wordt een 
groot billboard van eenheid en diver-
siteit onthuld.

KINDer
KuNST
WerK 

Place du Bon Ton

Avondvierdaagse 
vrolijkt Noord op

Op het Pijnackerplein maken 
we weer een betoverende 
kunstmarkt mee onder de 
naam Place du Bon Ton. 

Kunst en curiosa wisselen elkaar af: 
Antieke bewaarpotten met Sago en 
Ryst, geluk hartjes, kralen en bor-
duurwerk, dankbaarheidskettingen 
met zestien kralen. We bewonderen 
een kleurrijke Picasso met jarretelles, 
vreemde vogels en hippiejurken. Ju-
liette brengt de kinderen aan het hoe-
pelen en ook de moeders laten zich 
van hun beste kant zien. De Pop Up 
Store toont creatief hergebruik. Mooie 
hoedjes in stof en stro vechten tegen 
het hete weer. Rotterdamse tassen 
worden gepresenteerd: “Ze kunnen 
ook in je fietstas”. Gebreide vlaggetjes 
liggen naast geurtjes, stenen en kan-
ten onderleggers. Je kan ok een Sleepy 
Sally aanschaffen als je lastig slaapt. In 
spannende lijstjes worden oude boek-
omslagen gecombineerd met New 
York en Marokko plaatjes. Glas moza-
iek prijkt naast sieraden. Stillevens en 
kleurrijke impressies worden afgewis-
seld met bloemen en horecakramen 
met wijn en oesters, pelgrimbier en 

crêpes. Het plein zindert onder een 
keur van Franse liedjes die het Parijs 
oproepen van rond 1900: Montmartre 
met zijn liefde en armoede. Cook en 
Kook bakt lekkernijen. De kinderen 
zijn geconcentreerd bezig met ijzer-
draad figuren: “Enmène moi au pays 

de merveilles”, zingen de meiden. De 
galerie van Martha Harel opent zijn 
deuren voor een poëzie podium. Wou-
ter verheerlijkt de wederopbouw met 
een ode aan de Brabanders. “Wij dra-

gen Rotterdam niet”, vindt de dichter, 
“Wij verdragen de stad die de armoede 
toelaat”. Prachtig is het gedicht van 
Rob over de beukenboom die je be-
poedert. Ook dichter Manuel Kneep-
kens is van de partij en de tekenaar 
Peter Hofland. Olivier B. Bommel 

komt om de hoek kijken en de maan 
zwemt schans in het van Maanenbad. 
De dichters lachen in de Rotterdamse 
straten en storten hun tranen in de 
Maas. 

juni 2016 //

Juni
• op 15 juni van 10.00 tot 15.00 uur beleef je 
de OlyMPIScHe SPeleN op het Johan Idaplein, 
een mooi project van de hildegardisschool, 
waarop iedereen welkom is. Sprint, break-
dance, BmX fietsen en online skaten, storm-
baan en acrobatiek. het wordt een bijzonder 
sportief gebeuren.

• LeT oP! zOMerMuzIeK OP De rOTTe is ver-
plaatst naar 15, 16 en 17 september.

• 29 juni is er een FeeST IN ArTISTIeKe SFeer 
op het schoolplein van Combinatie ’70. Tegelij-
kertijd wordt het kinderkunstwerk ‘Samenleven 
uit de Kunst’ onthuld, een meesterwerkje van 
de afscheid nemende groep 8.

Juli
• op 1 juli is er weer KeTI KOTI, viering 
van de afschaffing van de slavernij, op het 
Pijnckerplein en wel van 13.00 uur tot 21.00 
uur. het feest brengt kleurige panen, heerlijke 
muziek, dansgroepen en de keuken van de 
mama’s.

• 1, 2 en 3 juli beleven we het fantastische 
PIcNIc ISlAND, een kunstmatig aangelegd 
tropisch eiland op de rotte. Je kan er chillen en 
optredens meemaken. Vanaf het eiland kan je 
met bootjes de rotte op en kennis maken met 
de floating market vol hapjes en snuisterijen. 
Vanaf 12.00 uur gaat het de hele dag door. op 
2 juli komt er ook een noorderzon botenparade 
aan tussen 16.00 en 17.00 uur. alle bootjes 
strijden om het eremetaal voor de mooiste 
tropische crew. 

Kinderen uit groep 8 van 
combinatie 70 vierden hun 
afscheid van de school met 
een kunstproject onder in-
spiratie van beeldend kun-
stenaar cock van Krieken. 
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reDAcTIeADreS
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
Email: info@noorderzononline.nl

reDAcTIe
Ed de Meijer, Johannes Odé 
Cornelis van Krieken, Eva Peters

FOTOGrAFIe
Johannes Odé, Joop Bastinck, 
Cornelis van Krieken, Kinderparadijs

BIjDrAGeN AAN DIT NuMMer
Kinderparadijs, Woonstad, Havensteder, 
Anja Berkelaar, Zien in Noord

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: 
margot van asseldonk

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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 Shila, 9 jaar: We hebben bellen voor 
de Bellenboom gemaakt. Samen met 
meester Hugo en nog vele andere 
kinderen. En activiteiten met het on-
derwerp DE BELLENBOOM! We 
hebben bellen getekend, geschilderd, 
gekrijt en uitgeknipt. En we hebben 
de mensen die het hebben bedacht en 
de mensen die het hebben gemaakt 
geïnterviewd en ze hebben al onze 
vragen beantwoord. En oh ja één van 
de antwoorden was: het maken van de 
bellen kost heel veel geld maar als je 
het verkoopt krijg je er maar een paar 
tientjes voor. Dus stoute dieven als 
jullie de krant zitten te lezen zeg ik 
jullie: waarom stelen jullie de bellen?!  
Terugbrengen! Nu! 

De kleine kinderen van het Kinder-
paradijs geloven nog steeds dat de 
bellen meegenomen zijn door reu-
zen die ze nu gebruiken als vinger-
hoedjes bij het borduren. Ze vinden 
het prima als de reuzen de kleurrijke 
houten bellen  ruilen voor de echte 
bronzen bellen. Cheyenne, Ryan en 
Jewel  gingen kijken naar de nieuwe 
klokken. Jewel: “Het waaide hard en 
de  grote bel  wiebelde heel erg in de 
wind”. Cheyenne: “Je hoorde KLONG 
KLONG  KLONG  van de houten bel 
tegen de bronzen boom”. Toch bijna 
een echt bellengeluid.  Ga kijken op 
het Wilgenplein naar de houten bel-
len. Ook kleine Rotterdammertjes 
bouwen aan hun stad.

De bronzen Bellenboom op het Wilgenplein heeft 4 nieuwe 
houten klokken.  Deze kleurrijke tijdelijke oplossing  is gemaakt 
door de kinderen van de cadeautjes express, de woensdagmid-
dagclub van het Kinderparadijs. De originele bronzen bellen zijn 
nog steeds niet gevonden ondanks speurwerk van de journalis-
ten van het Kinderparadijs.

Houten klokken voor Bellenboom

21 mei: Midden op de Blom-
mersdijkselaan zitten tiental-
len bewoners en leden van 
de Gebiedscommissie aan een 
lange tafel met elkaar te ont-
bijten.  Boven de tafel hangt 
de banner met de tekst:  Van 
Droomstraat naar Groene Stad-
slaan. Vandaag wordt het plan 
voor de herinrichting van een 
van de mooiste straten van het 
Oude Noorden officieel gepre-
senteerd.  

De ontbijttafel is bezaaid met aller-
hande broodjes, beleg en fruit. Naar 
ieders smaak worden eiergerechten 
gebakken. Op een bakfiets staat een 
fraaie maquette van het ontwerp voor 
de Blommersdijkselaan. Tekeningen 
laten zien hoe de straat er vroeger uit-
zag en hoe het er uit zal zien na de 
herinrichting. Jorrit Sipkes, een van 
de ontwerpers, geeft een toelichting 
op het plan: “Wij willen het monu-
mentale karakter van de laan die zo 
fraai uitkijkt op de centraal gelegen 
neogotische Hildegardiskerk  in ere 
herstellen. We willen de éénrichtings-
verkeer rijbaan versmallen met links 
en rechts diagonale parkeervakken. 
De parkeervakken willen we op stoep-
niveau laten aanleggen waardoor je 
de stoep veel ruimer gaat ervaren. We 
willen de straat kindvriendelijker ma-
ken. Ook willen we nagaan of we het 
lelijke elektriciteitshuisje dat pal voor 
de kerk staat kan worden verplaatst.” 
Blijven de bomen staan?” vraagt een 
oudere bewoonster. “Natuurlijk, die 

bepalen juist het karakter van ons  
straatbeeld. Centraal staat het herstel-
len van het oorspronkelijk karakter en 
de symmetrie van de bomenrij. Kort-
om we willen er een echte stadslaan 
van maken.”  

Ontwerp met omwonenden
Het ontwerp is samen met de omwo-
nenden gemaakt en uitgewerkt door 
Jorrit Sipkes, Stephan Metselaar, Jo-
ris Weijts.  Maar ook nu worden er 
nog suggesties gedaan zoals: kan je 
het niveau van de rijbaan niet gelijk 
maken met de stoep en de parkeer-
vakken? 

Judith Bokhove, fractieleider van de 
GroenLinks in de Gemeenteraad 
krijgt het woord. Ze is onder de in-
druk van de ver uitgewerkte en rea-
listische presentatie en waardeert het 
positief. In aanwezigheid van meer-
dere leden van de Gebiedscommis-
sie zegt Thomas Roskam toe dat de 
initiatiefnemers voor de herinrich-
ting kunnen rekenen op de onder-
steuning van de Gebiedscommissie. 
Zij zal het plan nog voor de zomer 
aanbieden aan de Gemeente
Jorrit Sipkes: “Wij hopen dat ons 
voorstel voor de herinrichting op de 
begroting zal worden gezet van 2017. 

PresentatiePlannen 
BLommerSDIJKSeLaan TIJDenS STraaTonTBIJT 

Er zijn plannen voor het vervangen 
van de riolering van de straat. Maar 
dat is pas is over een paar jaar. Wij 
willen er op nu aandringen dat de 
herinrichting prioriteit krijgt en dat 
de vervanging van de riolering ge-
lijk wordt meegenomen.” Hoe een 
en ander gerealiseerd zal worden is 
afwachten. 

realisatie in stappen
Jan van der Wolde, Droomcoach bij 
Stadsontwikkeling en betrokken bij 
droomstraat projecten in Rotterdam  
weet dat de realisatie in stappen zal 
moeten gaan. Naast hem is ook  Ma-

riëlle Heijmink, programmamana-
ger van het programma Kansrijke 
Wijken aanwezig. Het Oude Noor-
den is  door de Gemeente uitgeroe-
pen als een van de Kansrijke Wijken 
van Rotterdam. Met het programma 
Kansrijke Wijken ondersteunt de  
Gemeente zoveel mogelijk initiatie-
ven die eraan bijdragen dat nóg meer 
gezinnen in de stad blijven en komen 
wonen. “Het plan van de herinrich-
ting van de Blommersdijkselaan past 
hier in, zeker omdat het een initiatief 
is van bewoners en ondernemers uit 
de straat.”

een glazen huis
De bekende Johan de Graaff school 
voor meer praktisch georiënteerde 
basisschool leerlingen is drie jaar 
geleden gefuseerd met de Willem 
van de Velde school. Ze zijn ook ver-
huisd na 30 jaar Agniesebuurt naar 
Bergsingel 132. Dit schoolgebouw 
is fantastisch verbouwd met een 
prachtig glazen dak waaronder uit-
klapbare tafels voor tal van ateliers, 
een complete horecakeuken en een 
techniekkasteel voor onder- mid-
den- en bovenbouw.

een eigen chef kok
De school heeft honderd leerlin-
gen en naast de leerkrachten een 
ondersteunende staf van chef kok 
tot kindercoach, van psycholoog tot 
diverse techneuten uit het bedrijfs-
leven. ‘De school richt zich op leer-
lingen die niet graag met de neus 
in de boeken zitten, maar veel meer 
met de handen willen doen’, vertelt 
schoolmaatschappelijk werker Phi-
lip Pietermaat. Taal, begrijpend le-
zen en rekenen gebeurt aan de hand 

van kooklessen. De fietsenmaker, de 
banketbakker, de houtbewerker, ze 
komen allemaal één keer per maand 
langs. De kinderen krijgen dagelijks 
een gezonde maaltijd bereid door 
een vaste groep ouders. Creativi-
teit is in de school belangrijk naast 
maatschappelijke interesse. Leer-
lingen van de school stromen veelal 
uit naar het Praktijkonderwijs of het 
VMBO BBL/KBL. 

Wat past bij mijn kind
Naast het reuze glazen huis staan 
grote plantenbakken waar de kinde-
ren tomaten kweken voor de school-
soep. Belangrijk is dat ouders zich 
afvragen: ‘Wat past bij mijn kind?’ 
De horecakeuken heeft ovens, vaat-
wasmachine en keukenmachines, 
allemaal in roestvrij staal. ‘Als je één 
cake bakt heb je een liter melk nodig. 
Hoeveel als je tien cakes maakt?’Al 
kokend leer je meten en wegen. Ju-

Bijzonder onderwijsconcept

riaan vindt de kookles leuk. ‘Ik ging 
iets leuks doen, maar ik heb ook wat 
geleerd. Die gist gaat bubbelen!’

ervaringsgericht leren
De school gaat uit van een positieve 
benadering. Veel leerlingen lopen 
tegen hun grenzen aan , ze moeten 
weer naar school. De nieuwe school 
onder de naam Bergkristal wil die 
frustratie ondervangen door erva-
ringsgericht leren: tomaten kweken 
en broodjes bakken met ouders er-
bij. Bergkristal verbindt ouder, kind 
en school. De school wil aantrekke-
lijk zijn en gedragen worden door 
de gemeenschap. ‘De naam Berg-
kristal betekent dat gezocht wordt 

naar elke schittering, elk kristal die 
in de kinderen zit’, zegt directeur 
Jonathan de Heer. Het is een brui-
sende school met veel kansen en 
mogelijkheden.

De huiskamer
De school heeft een huiskamer 
waarin het kind wordt beloond, een 
rustplek kan vinden ( een padplek), 
een werkje kan afmaken, een spel-
letje kan doen of een emotie kan 
verwerken. De huiskamer heeft een 
kindercoach, een vertrouwensper-
soon en een spil in een zorgnetwerk. 
Bergkristal is een school van de 
Stichting Kind en Onderwijs Rot-
terdam.

 op c.S.B.O. Bergkristal
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Er was een zoötrope te zien, kunst-
zinnige films op de iPads waarin 
geëxperimenteerd werd met ver-
snelling en vertraging, er waren 
verschillende animatiefilms te be-
wonderen en op het grote scherm 
werd een film vertoond waarin te-
keningen met filmmateriaal gemixt 
werden en een film waarin een ach-
teruit afgespeelde vechtscène een 
dans leek te worden. ZienInNoord 
programmeert tweewekelijks een 
eigenwijze jeugdfilm en verzorgt 
hieraan voorafgaand filmworkshops 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De 
kinderen geven zich op voor een 
workshopblok dat bestaat uit 4 les-
sen en begeleid wordt door twee er-

varen filmdocenten. Allerlei genres 
komen in deze blokken aan bod; 
speel-, animatie-, documentaire-, en 
kunstfilms. De filmvertoning heeft 
bovendien een kort voorprogramma 
waarin de kinderen kennismaken 
met filmmaker die werk vertoont en 
vragen hierover beantwoordt. Zie-
nInNoord is het jeugdprogramma 
van Stichting CineNoord.

Volgend schooljaar start de nieuwe 
workshopreeks en filmprogram-
mering van ZienInNoord. Ook dan 
zullen er weer verschillende tech-
nieken aan bod komen. Houd de 
website in de gaten voor actuele in-
formatie. Ook kun je hier alle films 
bekijken die de kinderen bij ZienIn-
Noord gemaakt hebben!  website: 
www.zieninnoord.nl

Het zonnetje breekt eindelijk door in rotterdam. 
Terrassen zitten overal, Hoek V Holland puilt zowat 
uit en je zit inmiddels alweer dagen zonder water-
ijsjes. Toch mis je nog die ene activiteit, dat ene 
geluksmomentje in je vrije weekend waardoor je 
helemaal tot rust komt. Want waar vind je nu ei-
genlijk de perfecte mix tussen de rumoerigheid 
van de stad en de kalmte van het strand? ‘Studio 
ID eddy’ en ‘rotterdamse Salon d’Affaires’ presen-
teren u: PIcNIc ISlAND. 
Menig Rotterdammer kijkt al een lange tijd uit naar de da-
gen 1,2 en 3 juli. Logisch vinden wij hier bij de Noorder-
zon redactie, want op deze dagen vindt één van de leukste 
festivals plaats in Rotterdam. PIcNIc ISlAND is terug en 
grootser en meeslepender dan de try-out van vorig jaar. 
Met deze unieke manier om de rivier te ervaren is PIcNIc 
ISlAND een vis in het water. Met dit jaar een uiterst divers 
programma onderscheidt het eiland zich van de drukte in 
het centrum. En als je dacht dat het allemaal niet beter 
kon worden: de entree is gratis en er is een tweede locatie 
toegevoegd: Crooswijkse bocht!  See you on the Island!

Zieninnoord exPo
Op 25 mei was de presentatie 
de workshop van zienin Noord 
in Studio de Bakkerij. Voor 
de eerste keer werd het werk 
van de kinderen vertoond als 
een expositie, omdat ‘film 
in de kunst’ dit blok centraal 
stond.

Kunstenaars hebben door de ge-
schiedenis heen veelal inspiratie 
gevonden in religie, volksgeloof en 
ook bijgeloof. In niet-westerse cul-
turen is kunst hiermee altijd direct 
verbonden geweest. Materiaal wordt 
hier getransformeerd tot een nieu-
we werkelijkheid en niet zoals in het 
westen gebruikt als verbeelding van 

of verwijzing naar een andere wer-
kelijkheid, maar is zelf die andere 
werkelijkheid geworden. De esthe-
tische waarde die wij in het westen 
toekennen aan kunst is voor de etni-
sche kunstenaar van ondergeschikt 
belang: een stuk ‘werkt’ of ‘werkt’ 
niet. Vaak dient een etnografisch 
object als intermediair tussen de al-
ledaagse wereld en de onzichtbare 
spirituele wereld van voorouders 
en goden. Hierdoor verkrijgt het 
object een sociale status binnen een 
gemeenschap en wordt het met res-

pect behandeld. Kunstwerken wer-
den zodoende ingezet bij rituelen 
en hadden meestal een gebruiks-
functie. In onze westerse gesecula-
riseerde maatschappij is de ruimte 
voor het ritueel aan het verdwijnen. 
Religie en levensbeschouwing ne-
men in ons dagelijkse leven een 
steeds minder belangrijke plaats in. 

Vandaar dat kunstenaars op zoek 
gaan naar nieuwe manieren om ri-
tuelen vorm te geven.Momenteel is 
er veel aan het veranderen in de we-
reld. Zeker ook op spiritueel gebied. 
Een invasie van mensen, sterk ver-
ankerd in een religie, zou wel eens 
een grote invloed op onze westerse 
samenleving kunnen hebben. Deze 
tentoonstelling wil onderzoeken 
hoe kunstenaars hier mee omgaan 
en in hoeverre het rituele van belang 
is voor hun werk. 

route du Nord 
De route du Nord bestaat uit een reeks van originele exposi-
ties, optredens en muzikale hoogstandjes in de Gevangenis 
aan de Noordsingel en in zoHo Souterrain. 17, 18 en 19 juni 
kan iedereen genieten van het tweede deel. Dit jaar is het cen-
trale thema ‘rituelen’. 

De buurt is behoorlijk en-
thousiast over de bijzonder 
gevarieerde en ambachtelijke 
nieuwbouw in het blok raep-
horsstraat, Bloklandstraat en 
1-e Pijackerstraat. Ontwerper 
van deze aanwinst is architect 
rob ruoff. 

Ruoff werd door Woonstad Rot-
terdam voor deze opdracht uitge-
kozen omwille van zijn prestatie 
bij het Kaapse Veer in Feijenoord. 
Rob zocht bij het project Noord 
Best naar gelijkenissen met de be-
staande bouw. Hij bewondert de 
ambachtelijke gedetailleerdheid van 
de vooroorlogse bouw in het Oude 
Noorden. Opvallend in de straten 
zijn de ornamentjes en de variatie. 
Vroeger weden vijf gelijke huizen 

gebouwd en dan weer vijf andere. 
Samen vormden ze wel een schit-
terend geheel. De architect maakt 
ook een knipoog naar de gebruikte 
gele steen in de nieuwbouw. De kap-
jes die hij toepast vindt je ook terug 
in de bestaande Raephorststraat. De 

drie straten waar gebouwd wordt 
zijn onderling verschillend. De 1-e 
Pijnackerstraat was vroeger een be-
langrijke straat, in de Noord Best 
woningen daar komen dan ook meer 
ornamenten voor. In de Raephors-
straat past meer de kleinschaligheid 
met mooi lofwerk. Het zijn allemaal 
eengezinswoningen met tuinen 
van 9 bij 5,40 meter. Woonkamer 
en keuken liggen aan de voorkant, 
de architect wilde geen slaapgevels. 
Er zijn 3-4 en een aantal 5- kamer 
woningen. In het gevelbeeld werd 
gezocht naar zoveel mogelijk vari-
atie, geïnspireerd door de bestaande 
bouw. Toch ging Rob niet copieren, 
maar hij liet zich inspireren en gaf 
er een eigentijdse vorm aan. Geniet 
je ook van de differentiering, van de 
verschillen die samen een eenheid 
vormen?

 NOOrD BeST 
Verleden inspireert

laat het genieten 
beginnen

PiCniC 
island 

2.0 

VrIjDAG 1 julI 
16.00 - 22.00 uur De kick-off van het festival begint al goed 

met een floating market. Deze letterlijk ‘drijvende markt’ 

is te vinden in het gedeelte van noord en is de hele dag te 

bewonderen. 

16.00 - 22.00 uur DJ Beauty Kees verzorgt de muziek en brengt 

jong en oud samen op de dansvloer. Swing het er op los in 

noord.

16.30 - 18.45 uur Cultuurmixer is te vinden in Crooswijk.

17.00 - 17.15 uur opening met Linde & fo vindt plaats in 

noord.

17.30 - 18.00 uur Peddel je rot(te) surfwedstrijd kids. Zie de 

kids peddelen in Crooswijk. 

19.00 - 19.30 uur Bekendmaking De Burger Bepaalt-actie vindt 

plaats in noord. 

19.30 - ... uur Kajaks verkennen de route naar de City, 

dan terug naar de bron op de rottemeren.  

zATerDAG 2 julI                                                                                                                                             
12.00 - 18.00 uur floating market is de hele dag geplaatst in 

noord.

12.00 - 18.00 uur BBQ boat in Crooswijk.

13.00 - 16.00 uur albeda routes jong muziektalent. geniet van 

deze jonge talenten in Crooswijk.

15.00 - 17.00 uur Drag race + relais race Canoe Club (rCC) is 

te vinden in noord.

15.00 - 17.00 uur Pop up opera. aanschouw deze prachtige 

vocale pop up nachtegalen  in noord.

17.00 - 18.00 uur Botenparade ‘met de noorderzon vertrokken’. 

onze eigen noorderzon redactie verzorgt deze botenparade, 

dus dit wil je zeker niet missen. Vaart langs noord en Crooswijk.

20.00 - 21.30 uur Livemuziek staat gelijk aan genieten, 

en genieten staat gelijk aan Crooswijk. 

    

zONDAG 3 julI                                                                                                                                             
12.00 - 16.00 uur floating market is de hele dag geplaatst 

in noord.

13.00 - 14.00 uur Voorprogramma: 

Waterproof Swim/red een vrouw in noord.

14.00 - 16.00 uur 010 rotte Swim sprint + prijsuitreiking. 

Kom de winnaars feliciteren in Crooswijk en noord.

14.00 - 16.00 uur Livemuziek brengt Crooswijk en noord 

in heerlijk zomerse sferen.

15.30 - 16.00 uur Bekendmaking fotowedstrijd Plezierrivier. 

Benieuwd naar de uitslag? Kom dan naar noord toe. 
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In de grote tent van het Rotter-
dams Volkstheater komen impo-
sante sprekers aan de orde als Kees 
Duijvenstein hoogleraar duur-
zame ontwikkeling en Alex Cor-
nelissen van Sea Shepherd. Kees 
Duijvenstein vroeg het publiek 
om prioriteiten bij de aanpak van 
Agniesebuurt en ZOHO kwartier. 
Bewonersparticipatie en sociale 
samenhang,ethiek en hergebruik, 

voedsel, beheer en opkrikken van 
imago scoorden hoog. Alex Corne-
lissen lichtte het werk van Ocean 
Shepherd toe. Met acht schepen 
gaan ze de illegale visvangst in de 
Stille Oceaan en de West Afrikaan-
se gebieden te lijf. 330 Walvissen 
mogen gevangen worden. Dit quo-
tum mag wel overgeheveld worden 
naar het volgende jaar en kan nu 
plaatsgrijpen in een driemaal gro-

ter gebied. Het werk van Shepherd 
komt meestal in soapvorm op tele-
visie. Met Robert Redford wordt nu 
een reële documentaire gemaakt 
rond de met uitsterven bedreigde 
Chileense zeebaars. De zes ille-
gale visserijschepen die hier jacht 
op maakten zijn door toedoen van 
Scepherd aan de ketting gelegd. 
De intensieve visserij blijft door-
gaan. De Noordzee is herschapen 

in een zandvlakte, men gaat nu 
verder en dieper. Zelfs de Galapa-
gos Eilanden, de broedplek voor 
leven op zee, wordt bedreigd. Lo-
kale vissers in Ghana en Somalië 
kunnen geen vis meer vangen en 
worden piraat. De laatste 40 jaar 
vormen zich ook artificiële plastic 
eilanden in de oceaan. Nog even 
komt er aandacht voor het ellen-
dig leven van de dolfijnen in het 

dolfinarium. Even een luchtiger 
noot. Superkok Genaro Lannini 
van restaurant Gare du Nord geeft 
een kookdemonstratie. Hij maakt 
risotto rijst met uien, margarine, 
champignons, witte wijn, bouil-

gare du nord Vegan Food Festival 
een schitterend drukbezocht marktplein in het groen met veel 
jonge mensen en gezinnetjes in het gras en kinderen in de 
speelhut. Overal kraampjes en caravans met ronkende namen als 
Magic Organic, Vega Burgers, rice rap en Seiton chef, loving Hut 
en Tour de la Friture.

Een hele ochtend hebben ze ge-
zwoegd in de keuken bij Kook Met 
Mij Mee! in de Agniesestraat. De 
leerlingen van groep 8 van basis-
school De Fontein wacht dan ook 
een bijzondere groep eters voor de 
lunch: hun ouders. Dus is er extra 
hard gewerkt aan de groente- of to-
matensoep, loempia’s, appelflappen 
en smoothies. 
Nurselin roert stevig in de tomaten-
soep. Thuis is ze ook een echte keu-
kenprinses en maakt ze regelmatig 
onder meer gevulde wijnbladeren, 
vertelt haar vader trots. Sevval is 
ook vaak in de keuken te vinden om 
samen met haar moeder koekjes te 
maken. De moeder van Saifedine 
lacht: ‘hij komt de keuken niet in, 
smeert nog geen boterham’. Maar 
zegt ze glunderend: ‘daar komt ver-
andering in, nu ik zie hoe goed ‘ie is 
in de keuken’. 
Niet alles gaat even goed, Moham-
med loopt met een blauwe pleister 

om z’n duim. Het ging mis bij het 
snijden van de appels: ‘ maar doet 
geen pijn hoor’ zegt ‘ie stoer terwijl 
hij verder gaat met de voorbereidin-
gen. Bij de kinderen is geen spoor 
van zenuwen, ze hebben alles onder 
controle. De ouders worden keurig 
ontvangen, de jassen aangenomen 
en er wordt drinken ingeschonken. 
Zo leren ze wat gastvrijheid is. 
Dan komt de eerste gang, de soep. 
Netjes opscheppen blijkt nog lastig 
maar zonder morsen worden de 
kommen uitgeserveerd. De soep valt 
in de smaak bij de ouders. Daarna 
volgt de favoriet van de meeste kin-
deren, de verschillende loempia’s. 
Nadat ze zijn opgediend, wordt door 
Robbie keurig vertelt wat de ingredi-
enten zijn.
Want dat is het idee achter Kook 
Met Mij Mee: de leerlingen bewust 
maken welke ingrediënten gebruikt 
worden, ontwikkelen van de smaak 
en natuurlijk leren koken. Er wordt 

alleen veganistisch gekookt, zo le-
ren de kinderen ook dat er niet over-
al vlees in hoeft. 
Toch valt het niet altijd in de smaak. 
Zo vertelt Ella over de keer dat ze ve-
ganistische kebab hadden gemaakt 
van tofu. ‘Maar dat was een soort 

zand geworden, heel vies’ aldus Ella. 
Maar dat is nu niet het geval. De 
loempia’s vallen in de smaak. Een 
groot compliment krijgt de klas van 
de moeder van Sevval: ‘lekkerder 
dan de mijne’ zegt ze terwijl ze haar 
vingers aflikt. 

Daarna wordt afgesloten met een 
appelflap en de smoothie. Een groot 
applaus van de ouders volgt voor 
de kinderen… en als iedereen weer 
is vertrokken wacht een vieze keu-
ken die schoon moet… want ook dat 
hoort erbij.  

KOOK MeT MIj Mee

lon en truffels. Het ruikt heerlijk 
en proevers staan in de rij. Risotto 
Fungi met truffel heet het gerecht 
van de keukenprins. Genaro is half 
Colombiaan en half Italiaan. Hij 
geeft de voorkeur aan de Italiaanse 

en Thaise keuken. Bart de Pooter, 
kok van Pastorale,een Belgisch 
twee sterren Michelin restaurant 
kwam bij Genaro de Vega ham-
burger afkijken. Ook hij geeft een 
doorslaande kookdemonstratie in 
de tent. Er is ook een indoor mar-
ket bij de Wijkcorporatie met cup-
cakes, kookworkshops, noten en 
zaadolie, taarten, fair fashion, Me-
lief voor dierenwelzijn, bloemetjes 
per post, gebak zonder zoet. Ook 
de Marokkaanse vegahap die we 
proeven is heerlijk. We pratenmet 
Jan Lammers van de Wijkcorpora-
tie. Zijn pand wordt per 1 juli ver-
huurd aan Broeinest, een artistie-
ke interieurzaak. Jan hoopt op de 
plek te komen van Bouter - Kok die 
verhuist. Voor ZOHO is de Wijk-
corporatie naast Gare du Nord van 
grote betekenis.

om je vingers bij af te likken: 
ouders worden verwend bij


