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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

Er werd gedanst op de tonen van de in-
spirerende DJ, picnic-ers vleiden zich 
neer in de strandstoelen en in aan-
gelegde sloepen. Verrassing was een 
onverwachte operavoorstelling. Succes 
was de botenparade ‘Met de Noorder-
zon vertrokken’ die startte vanaf de 
Roeivereniging Rijnmond met twee 
grote boten, twee motorbootjes, vijf 
optimistjes met zeilen en een lange 
roeiboot. De boten werden bemand 
door twintig kinderen van Mira Luz en 
hun ouders en door een enthousiaste 
seniorengroep uit het Rottekwartier. In 
de boten werd gedanst en gezongen. 
Zelfs steeldrummer Cyriel was van de 
partij, hij gaat een bijdrage leveren tot 
de toekomstige steelband Oude Noor-
den. Leuk was de medewerking van de 
Rotterdamse Zeilvereniging uit Kra-
lingen en van De Roeivereniging Rijn-
mond. Soraya zorgde voor de nodige 
versiersels en Emelina als modekonin-

gin naaide de rokjes van de Antilliaan-
se danseresjes. Ook ’Geen Boot Welva-
ren’ droeg haar steentje bij. Opzoomer 
Mee promootte de ontmoeting tussen 
oud en jong. De botenparade was een 
productie van uw aller Noorderzon. 
Heb je de drijvende markt gezien met 
groenten en fruit en gratis sinaasap-
pelsap? Proefde je Wild Vlees?’ Het 
Oude Noorden is ondenkbaar zonder 
Picnic Island ,een creatie van kunste-
naar Eddy Kaijser en theaterbeest Anja 
Berkelaar. Jolina van Echte Liefde met 
crew was weer present als pleister-
dame en natuurlijk al die vrijwilligers! 
We maakten een roeiwedstrijd mee en 
fantastische zwemmers die zes kilo-
meter zwemmen in die ‘schone’ Rotte 
die ons aan het hart gaat.

Picnic island verdubbeld
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 Hart voor de wijk 

Het populaire Picnic Island kreeg ook een zusje 
bij de Crooswijkse Bocht. De tropische entourage 
vocht tegen het tropische weer met richting 
avond een doorbrekend zonnetje. 
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Echt, het lukt me heel goed om die 
Brexit-emoties van de nee-stem-
mers te begrijpen. Vroeger wan-
neer het niet goed ging in t dorp, 
moest er een SCHULDIGE  ten 
tonele komen. Dat lot viel dan op 
een vrouw, die werd betiteld als 
heks, verantwoordelijk voor alle 
kommer en kwel, plagen, rampen 
etc. Massapsychose optima forma! 
Vervolgens ging men al jouwend in 
optocht naar het marktplein. Aldaar 
werd de “heks” op een vlot vast ge-
bonden, verzwaard met stenen. De 
procedure was eenvoudig: als ze ver-
dronk was ze géén heks, verdronk 
ze niet, dan was ze een heks en kon 
ze alsnog naar de brandstapel. Een 
zekere dood dus!  Dat luchtte de 
gemeenschap op, een daad gesteld. 
De autoriteiten wasten de handen 
in onschuld. Het zit dus diep in de 
menselijke genen, die projectie van 
en het willen ontluchten van wilde 
emoties. De onderbuik bevredigd 
door koppenrollen, bloed-vloeien, 
Barbertje aan een paal te hangen. 
Schuld en boete, zo eenvoudig. Te-
genwoordig zijn we iets subtieler 
bloeddorstig, We hebben daar een 
schoon, afstandelijk en net REFE-
RENDUM voor uitgevonden! De 
uitlaatklep voor ongeremde gevoe-
lens inzake de culturele samen-
stelling van de maatschappij, of de 
werkloosheid, of asielmigranten, 
of de aanspraken op de zorgstaat 
op een vraag naar al dan niet poli-
tiek en economisch verbonden aan 
Europa blijven. NEEN, van 17,4 mil-
joen mensen, voornamelijk ouderen 
en laaggeschoolden. Ja, de emoties 
zijn zwaar onderschat door het elec-
toraat. Geen rationele keuzes, maar 
Europa als heks vastbinden op een 
virtueel vlot en laten zinken! Want 
dat geeft zo’n fijn gevoel, eindelijk 
macht na al die onmacht. De aan-
stichter van het kwaad, de triom-
fantelijke man bij de uitslag, Nichel 
Farage, kreeg zelf buikpijn van al 
dat aanspreken van de  onderbui-
ken van de mensen! Stapte snel en 
laf weg uit het spektakel. Met het 
ranzige argument dat hij “privacy” 
nodig had. Eerst alles doen om in de 
spotlight te staan! Dan iedereen met 
de gebakken peren laten zitten. Ben 
ik de enige die moeite krijgt met 
referenda? Wie begreep nu precies 
waar het Oekraïne-referendum over 
ging? Wat was nu precies de vraag 
of de discussie? Het liep zo door el-
kaar, heb zelf gewoon níét gestemd. 

Misschien zijn de spelregels voor 
het referendum niet zo helder? In 
feite tast nu het referendummiddel 
de betekenis en vorm van een demo-
cratie aan. Is een referendum wel zo 
democratisch? Een serieus ingrij-
pende beslissing die door de waan 
van de dag wordt bepaald? Begrij-
pen mensen de  consequenties van 
hun ja of hun neen? Een miniem 
verschil tussen ja en nee stemmers? 
Zo belanden we in de 21e eeuw in 
de Romeinse arena, waar vroeger de 
duim omhoog of naar beneden van 
de keizer en bezoekers beschikte 
over het leven van de strijdenden. 
Heb er een beetje genoeg van, te 
stennismakerij, goedkoop succes, ff 
virtueel de middenvinger opsteken 
tegen de machtshebbers. “Ik weet 
niet precies waarom ik boos ben, 
maar ik laat nu zien dàt ik boos ben, 
en dat uit ik ook lekker anoniem in 
het stemhokje”. Een soort Haren-
Facebook-sessietje: gewoon zomaar 
ongecontroleerd mijn woede uiten 
op zomaar iets. Maakt niet uit, kapot 
maken. Daarom een pleidooi  voor 
meer strikte referendaregels. Om te 
voorkomen dat we weer ouderwets 
gaan heksen. 1: verantwoordelijk-
heid voor het besluit! Partijen die 
handtekeningen verzamelen en een 
referendum willen organiseren, die-
nen ook 3 jaar lang het besluit daad-
werkelijk uit te voeren. Daar moet 
ook een concreet partijprogramma 
liggen, dat in heldere taal begrijpe-
lijk op Jip en Janneke niveau is ge-
schreven. Dus ‘als – dan scenario’s’, 
waarbij de financiële risico’s zijn 
doorgerekend. 2: voorkom politiek 
opportunisme. Van tevoren moet be-
paald zijn hoe groot het percentage 
moet zijn om te winnen (zeg 70%), 
ook een vereist opkomst van 70%. 
Tevens moet aangegeven worden 
hoe groot het verschil tussen ja en 
nee-stemmers moet zijn, zeg 10%. 
Bij serieuze twijfels: een herkiezing 
binnen 2 maanden. 3: geen stem-
mingmakerij. Het moet duidelijk 
zijn waar het geld voor de operatie 
na-de uitslag-van-het-referendum 
vandaan moet komen. Hoe wordt 
het besluit gefinancierd? Door wie? 
Die 17,4 miljoen UK-érs  kochten 
een kat in de zak, die hoort namelijk 
ook bij heksen! Een zwarte!  

Anja Berkelaar

200 zwemmers in de Rotte

Zij zwommen een parcours van 6 
kilometer in 5 etappes. Noord010in-
beeld was erbij toen ze Gebied Noord 
binnen zwommen. In de Crooswijkse 
bocht maakten ze een korte stop bij 
het Picnic Island. In het kader van 
het Rotte Picnic Island festival waren 
hier drijvende pontons aangelegd. De 
voorzitter van de Gebiedscommissie 

de Laurens Kerk afgelegd, waar de 
zwemmers een vaandeltje van Rotte 
Swim Experience als aandenken kre-
gen aangeboden.
De Rotte Swim Experience werd, 
evenals de grote schoonmaakactie 
van de Rotte op 26 juni, georgani-
seerd in het kader van de Rotte Wa-
terweek 2016.

van Kralingen-Crooswijk gaf het start-
sein voor een kort wedstrijd parcours 
naar het andere ‘Tropische’ Picnic Is-
land bij het Noordplein. Daar kregen 
de winnaars prijzen uitgereikt door 
Miss Energise en Thomas Roskam, 
de voorzitter van de Gebiedscommis-
sie Noord. Vandaar werd het laatste 
parcours naar het Grotekerkplein bij 

Column

ouDeRwets 
moDeRn Heksen?!

op het vernieuwde dak van 
station Hofplein van De Hofbo-
gen vond van 27 - 31 juli het 
silent filmfestival Roffa mon 
Amour plaats met een fraaie 
selectie recente films van ver-
nieuwende filmmakers. 

Wij waren er bij op donderdagavond 
28 juli. Het dak is omgetoverd tot een 
dakterras met een groot filmscherm. 
Op het perron: silent tango dansen 
van Cuartito Azul Rotterdam - Tan-
goschool, een dj, Mexicaanse hapjes 
van La Taquería, Indo food van Toko 
Toorop en drankjes. Tussen de uit-

mensen op het overdekte perron. 
Maar na de ergste bui verplaatsten 
veel filmfans zich - gehuld in plastic 
regenjassen - naar de lege stoelen 
voor het scherm.

gebloeide veldbloemen: een stal met 
verse oesters en een bar met zomer-
drankjes en koffie. De opkomst was 
groot ondanks dat de buienradar niet 
veel goeds voorspelde. Met de uitge-
deelde koptelefoons zaten de meeste 

Roffa 
mon 
Amour

Zondag 3 juli was het eindelijk zo ver. De Rotte swim experience, georganiseerd 
door 010 swim experience ging van start met zo’n 200 deelnemers.
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boy rijdt op een schaap. Van karton is 
een hele woonkamer gebouwd van te-
levisietoestel tot comfortabele zetels. 
Bij Toeters en Ballen kan je Hollandse 
specialiteiten proeven, terwijl Wild 
Vlees een barbecue wedstrijd houdt.

maison de malheur
 In de muziektent treedt een spectacu-
laire rockband op met gitaar,contrabas, 
drums, keyboard,trompet, schuif-
trompet en bombardon. Ze luiste-
ren naar de overtuigende naam van 
Maison de Malheur. Het publiek gaat 
uit zijn dak, niemand kan stil blijven 
staan. Hoofdsponsor is Whiskybase 
uit Zwaanshals, een perfect etiket 
voor de warme muziek. De kinderen 
schommelen zoals elke dag. Shelley 
draagt een witte jurk en een strooien 
hoed met rode rozen. Ik zie rode en 
zwarte bloesjes met witte ballen en 
mannen met bretels. Op het grasveld 
lijkt het wel een sit-inn als de Blue-

Bij Rudy’s Road Kill braden de wor-
sten en de Budweizer vloeit rijkelijk. 
Zowat iedereen draagt vintage,bonte 
Hawaï hemden, mouwloze bloemen-
bloesjes, petticoats,marine truitjes 
met diep ingesneden hals. We zien 
mannen met baarden en kuiven, pet-
ten, Australische en Amis hoeden en 
tal van Schorem kapsels. Tatoos prij-
ken op armen en benen. In de kra-
men liggen Elvis brillen, 70-er jaren 
schoenen en pittige hoedjes. Creativi-
teit is er genoeg. In een tentje worden 
kleipopjes gemixt met knutselen. De 
kinderen hebben wonderlijke werkjes 
gemaakt van een Doornroosje in een 
kanten bed tot een vrouw met brede 
rode lipstick mond op een puntdak. 
Van bananen worden fotoprints ge-
maakt. In een strip expositie zien we 
mannen met gitaren en wilde baar-
den en een eenzame man bij een 
kampvuur terwijl achter hem de be-
schaafde wereld is ingestort. Een cow-

ontwapenend Bluegrass Festival   

grass Boogie Men spelen met banjo 
en contrabas, rauwe stemmen en 
meerstemmige songs. Het lijkt wel 
Johnny Cash. De sfeer op het plein is 

zacht en vrouwelijk. Het lijkt wel of 
tien jaren geschiedenis elkaar omar-
men. Ik kijk naar het meisje met de 
rode pijpenkrul op het voorhoofd, een 

voile erachter gespannen en een Ma-
rilyn Monroe truitje. Waarom gaan 
we niet terug naar de onschuld? Het 
Pijnackerplein is ontwapenend.

penci geven niet alleen een Koti show, 
maar ook originele Surinaamse dan-
sen met veel heupbeweging en lenig 
danswerk. Ze kunnen er niet genoeg 
van krijgen. Het is sterk na vijf jaar zo 
een prestatie neer te zetten. Gastspeler 
was ook steeldrummer Cyriel gekend 
van de Lijnbaan. Met stichting Prasino 
werkt hij aan een heuse steelband in 
het Oude Noorden met gemotiveerde 
kinderen.De sfeer is top. Rond het 
plein staan diverse kramen met ori-
ginele schilderijen van Frederici, met 
Afrikaanse stoffen en zilverwerk uit 
Mali, met lekkere koekjes en kleur-
rijke armbanden. Klapper op de vuur-

pijl is de Powisi band. Zij slagen erin 
met hun hippie piep het hele publiek 
in de regen aan het dansen te krijgen. 
Terwijl je danst krijg je tegelijkertijd 
een lichte verfrissende douche. Het 
was een echt vrijheidsfeest van geluk-
kige mensen. De tombola gaf verras-
sende prijzen en de keuken pakte uit 
met bami, kip, gele rijst en kabeljauw. 
Maaike Drooduin en haar crew van 
Tori Oso gaf weer een staaltje weg van 
organisatiekracht. Gefeliciteerd!

Al vanaf 11.00 uur liep de grote stal-
lestent al bomvol. Voor de mama’s die 
de culinaire heerlijkheden bereidden 
werd het een topdrukte. Dana Fung 
Loi wist de beentjes al heel vlug opde 
vloer te krijgen met populaire deuntjes 
die het hele publiek kon meezingen. 
Een miezerig regentje kon de dansers 
niet weerhouden. Harlow Brammer-
loo deed de officiële opening. De gewe-
zen deelraadsvoorzitter was ook bood-
schapper van burgemeester Abou-
taleb’s beslissing om van Keti Koti 
een officiële Rotterdamse feestdag te 
maken. Harlow legde er de nadruk op 
dat het een feest is van de vrijheid, de 

vrijheid die we hebben om te zorgen 
voor scholing voor onze kinderen, om 
van onze samenleving wat te maken. 
Dit staat in schrille tegenstelling met 
Afrikaanse landen waar dit onmogelijk 
is. Brammerloo gelooft ook in de veer-
kracht van de Surinamers in het thuis-
land. André van Frederici weet het 
publiek te ontroeren met zijn origineel 
stemtimbre. Ook Mario Hiwat zorgt 
voor ontroering en gezelligheid. De 
Rotterdamse Keti Koti meiden van De-

ketI kotI, 
DAnCIng In tHe RAIn

Als ik het Pijnackerplein op loop kom ik langs een kraam met 
t-shirts waarbij ‘sixty nine’ opvalt met een meid in bikini. op 
een groot kunstgrasveld zitten hele families in kleermakerszit 
of in luie strandstoelen. 

Galerie Crawl
Vanaf studio de Bakkerij op de 
Bergweg volgen we een route 
die loopt langs negen galeries 
in het oude noorden. 
De Bakkerij zelf toont pentekeningen 
van dieren onder het motto ‘in het 
land van nu zijn alleen de dieren niet 
vrij’. Emma Hazenak verluchtigt haar 
grafisch werk met pakkende teksten. 
In galerie Untitled een eindje verder 
laat Johan Kleinjan oud roze flats zien 
uit Taiwan met betonnen balkons 
met hout en golfplaat die uitpuilen 
van plantenweelde. Twee glasplaten 
op elkaar, met erop gescande planten 
in een verlichte kast,  geven de illu-
sie van echtheid. Het is een creatie 
van REM atelier. Sander Buijk maakt 
sculpturen van een mix tussen beton 
en gepolijst marmer. Ze bestaan uit 
meerdere delen en zijn ook geschikt 
voor buiten expositie. Galerie Sober 
op de Zaagmolendrift laat een olifant 
zien, een tijger, een spin op wielen en 
een lampenkap. Symmetrische plaat-
jes, resultaat van computerwerk en la-
ser snijder vormen deze creaties. De 
kameleon een mix van schilderwerk 
en copositie is een plaatje. De gale-
rie heeft ook een keur aan originele 
T-shirts. In galerie Root prijken glas-

sculpturen naast spatelwerk en foto-
grafie van gordijnstoffen. AAA Fresh 
op de Zaagmolenkade laat schilder-
werk zien van Michael en kompanen. 
Felle kleuren en druk werk worden 
opgevolgd door meer rust. Een soort 
Kandinski op witte achtergrond en 
een Rembrandt met een kleurrijke 
face op zwarte achtergrond. Galerie 
Puur op Zwaanshals laat ons weg-
dromen met de eenvoud van edel-
smeedwerk. Studio de Bakkerij laat 
de galeriewereld leven en toont de 
veelbelovendheid ervan. De route is 
een aanrader.

Carnaval 
du Nord
op zaterdag 10 september 
om 15 uur trekt het Car-
naval du nord vanaf het 
noordplein  over de noord-
molenstraat, Zwartjanstraat 
en langs de pleinen Pijnac-
ker, Branco en snelleman. 

Tenslotte gaat de kleurrijke stoet 
met Brassband, DJ en een aan-
tal bijzonder feestelijke groepen 
via Zwaanshals weer naar het 
Noordplein. De stoet wordt ge-
organiseerd door de Antilliaanse 
vereniging Mira Luz uit de Eras-
musstraat en is een spetterend 
bewonersinitiatief. Er wordt op 
dit moment door de kinderen 
nog hard geoefend.

keti koti, de afschaffing van de slavernij, werd kleurrijk 
gevierd op het Pijnackerplein. 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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De lief & leedweken (10 t/m 
31 oktober) komen eraan. een 
mooie kans om iets voor uw 
buren te doen die extra aan-
dacht goed kunnen gebruiken. 
een bloemenactie, een stamp-
potbuffet... 
Wij geven u ter inspiratie een aantal 
leuke voorbeelden. Wijkwandeling: 
‘Wij nemen ouderen en minderva-
liden mee voor een wijkwandeling. 
Een gids vertelt over de geschiede-
nis.’ Cupcakes: ‘De kinderen maken 
cupcakes. Daarna gaan we langs de 
deuren bij buren die nieuw in de 
straat zijn.’ Klusdag: ‘Jongeren knap-
pen de voortuinen van bewoners op. 
Als het werk erop zit, maken we een 
groepsfoto en eten we samen roti.’ 
Bloemetjesactie: ‘Iedereen in de straat 
kan een bloemetje geven aan een an-
dere bewoner. Op een kaartje staat 
de reden waarom.’ En zo is er van 

alles mogelijk tijdens de Lief & Leed-
weken. Als uw straat meedoet, kan 
Opzoomer Mee maximaal 175 euro 
bij aan uw Lief & Leedactie. Vul de 
aanmeldkaart in en stuur het op naar 
Opzoomer Mee.

Burenhulp
De Lief & Leedweken zijn bedoeld om 
burenhulp in Rotterdamse straten te 
stimuleren. Boodschapjes doen voor 
zieken, wat aandacht geven aan oude-
ren, nieuwe bewoners verwelkomen... 
het is een kleine moeite, maar een 
uitkomst voor buren die deze hulp 
of aandacht goed kunnen gebruiken. 
Burenhulp maakt van uw straat een 
fijne en warme straat om in te wonen. 
Kijk op de website: www.opzoomer-
mee.nl voor meer informatie en de 
aanmeldkaart. Voor vragen kun je 
contact opnemen met de projectleider 
Fouad Akka mobielnr:  06-45652704

lief & leedweken

In een stralende avondzon trad 
licks&Brains op in onze onvol-
prezen muziekkoepel op het 
Pijnackerplein. 
Deze moderne bigband smelt mo-
derne sounds en club dance grooves 
samen tot een nieuwe mix van jazz, 
funk & soul resulterend in NuJazz 
XXL! Als vaste gast op het Pijnacker-
plein vorige keer met Thijs van Leer, 
nu met trompettist Eric Vloeimans. 

“Ik maak muziek voor miljoenen, 
maar die heb ik nog niet allemaal be-
reikt”, is een terugkerende uitspraak 
van Vloeimans. Al relatief vroeg in 
zijn carrière wint hij de belangrijk-
ste jazzprijzen, waarna hij telkens 
opnieuw kleine doorbraken maakt 
naar een groter publiek. In het eer-

ste decennium van de 21ste eeuw 
mag Vloeimans zich als één van de 
weinige jazzmusici een bekende 
Nederlander noemen. Kenmerkend 
voor zijn spel is niet het imponeren 
met snelle notenreeksen, maar het 
uitbuiten van de klankmogelijkhe-
den van zijn instrument. Vloeimans 
werkt voortdurend aan vele projecten 
tegelijk en is ook later in zijn carrière 
geregeld te gast bij jonge musici en 

kleinschalig opererende ensembles. 
Sinds 2006 leidt hij onder andere 
het kamerjazztrio Fugimundi en 
elektrisch combo Gatecrash. Voor dit 
optreden werden speciaal een paar 
stukken van de meester voor de big-
band bewerkt. Het was een legenda-
risch concert!

eric Vloeimans 
met licks&Brains band 
in muziekkoepel

Zij voeren per 1 januari 2016 de ste-
delijke integratieopdracht Basis op 
Orde uit. Zij maken migranten die 
zich in 2016 of 2017 inschrijven in 
Rotterdam wegwijs in de stad. Dit 
doen ze door te informeren over 
rechten en plichten,  ongeschre-
ven) regels, omgangsvormen en het 
belang van het leren van de Neder-
landse taal. Ook leggen zij de ver-
binding naar netwerken in de buurt. 
Met de integratiekaart inventariseren 
ze waar mensen tegenaan lopen als 
nieuwkomer en waar hun interesses 

en mogelijkheden liggen. Zo kun-
nen ze gericht voorlichten of toelei-
den naar een voorziening in de stad. 
Nieuwe Rotterdammers kunnen bij 
hen terecht voor voorlichting, on-
dersteuning bij netwerkvorming en 
buurtverbinding. 

Buurtverbinding
Buurtverbinding mobiliseert de aan-
wezige krachten in een wijk. Niet 
het zijn van gevestigde of nieuwe 
Rotterdammers staat centraal, maar 
iemands talenten en interesses. Sa-

men met een aantal nieuwkomers 
gaan ze de straat op en stellen vra-
gen als: Wat zijn jouw dromen voor 
de wijk? Waar ben jij zelf heel goed 
in? Per wijk worden dromen en 
vaardigheden geïnventariseerd om 
vervolgens verbindingen te leggen 
met die van de nieuwkomers. Deze 
verbindingen zoals op het Pijnacker-
plein zijn een startpunt voor nieuwe 
initiatieven. Wanneer initiatieven 
(professionele) ondersteuning nodig 
hebben, leggen ze de verbinding met 
de welzijnsorganisatie in het gebied. 
Zo waarborgen ze de duurzaamheid.

nieuwe Rotterdammers 

Naast me worden songs meege-
zongen. Het geraffineerde jazzspel 
maakt linken met de danstent. Pi-
ano en drum geven indrukwekkende 
solo’s. De Kapelzaal in het Klooster 
zit stampvol. Stoelen worden bijge-
haald. Diverse ritmes volgen elkaar 
op in een bonte mengeling. ‘Maak 
schoon schip, haal ook die rommel 
uit je hoofd!’dat wordt het thema. 
De hoge noten van de piano, de 

 north sea round town
sentimentele trompet, de roffel van 
de drum en de diepe tonen van de 
basgitaar brengen beweging bij het 
publiek dat heen en weer schuifelt 
op zijn stoel. Als de artistieke per-
formance dan ook wordt gevold door 
een Kawina band met grote trom-
mels, gaat iedereen los op de dans-
vloer. Kleurrijke panen en gelukkige 
mensen. Art is beautifull! 

In wijkgebouw het klooster 
manifesteert zich de 
surinaamse jazz versie. 
een schitterende basgitaar 
met lange steel en diepe 
tonen geeft de intro. De 
trompet roept de surinaamse 
danssfeer op. 

In de urban living Room op het Pijnackerplein vond een samen-
komst plaats met nieuwe Rotterdamers en buurtbewoners, geor-
ganiseerd door Vluchtelingenwerk en stichting Attanmia. 
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Jongerenpodium
Op donderdag 15 september gaat 
om 18.00 uur het Jongerenpodium 
van start met dansgroepen,rappers, 
zangers en zangeressen, zumba en 
streetdance, zoals: Joni Jules, Heavy 
Joe, Joey Orth, DJ Dempz, Lenie, 
Master Humpa, Nathalie Saabeel, 
Kimberly Franssens, Gio Dance 
Company. Er komt een spectaculair 
optreden van Fo Music. Animator 
van dit podium is Idols talent Jeffrey 
Saabeel. Vanaf 21.00 uur krijgen we 
de charme van het Lumumba Festi-
val met Soukous en de band Wobere 
uit Guinée onder leiding van de cha-
rismatische Touré met blazers, djem-
bespelers, zangeres en danseressen.

klassiek op de Rotte
Vrijdag 16 september is er Klas-
siek op de Rotte met Synfonia. Het 
programma begint om 19.30 uur. 
In het randprogramma spelen 
Morning Glories en Son Bon Bon. 
Sinds 2014 brengen de Mourning 
Glories de Blues en Roots sounds 
uit de vroege 20e eeuw in Amerika 
naar het publiek van nu. Son Bon 
Bon speelt authentieke traditionele 
Afro-Cubaane ritmes waaronder Son 
Montuno, Cha-Cha-Cha, Mambo, 
Ritmo-Afro en Bolero. Sinfonia Rot-
terdam brengt klassieke meesters, 
geflankeerd door werken uit latere 
perioden, op een dynamische en in-
dringende wijze naar een groot pu-
bliek. Traditiegetrouw zal Sinfonia 
tijdens Muziek op de Rotte optreden 

met een gastartiest, de jonge cellist 
Alexander Waardenberg. Dit keer is 
het orkest een samenwerking aan-
gegaan met Ken Theater en zullen 
zij optreden met een Spoken Word 
artiest.

Jazz
Zaterdag 17 september om 14.00 uur 
is er een wijkprogrammering met 
Surinaamse, Turkse en Indonesische 
dansgroepen, de Tango school Quar-
tito Azul en de Koninklijke Rotter-

damse Post Harmonie. Vanaf  17.00 
uur start het Jazz festijn met de band 
Rivers uit Rotterdam Noord gevolgd 
door de Keith Dunn Band, Delouise , 
Dina Medina, Atanga Boom en Zuco 
103. Het programma loopt tot 23.00 
uur. De Koninklijke Rotterdamse 
Post Harmonie speelt van traditione-
le en symfonische harmoniewerken 
tot klassieke muziek, pop en eigen-
tijdse jazz. Invloeden van country, 
folk en bluegrass hoor je duidelijk 
terug in de muziek van Rivers. De 
eerste single Sober komt in septem-
ber uit. Geïnspireerd door artiesten 
als Lucinda Williams, Sheryl Crow 
en Neil Young neemt Delouise een 
geheel eigen en eigenzinnige plek in 
binnen het singer/songwriter genre. 
Ze speelde al eens tijdens de ‘mi-
nuut muziek’ bij de Wereld Draait 
Door en is ook een bekend gezicht 
op het Rotterdamse Bluegrass Festi-

Een evenement ingebed in de Kin-
derboekenweek (dit jaar met thema; 
‘opa’s en oma’s, voor altijd jong’ en 
de Week van de Opvoeding. Dit jaar 
vindt Feestival voor de derde maal 
plaats na de bejubeld editie van 2014 
en 2015. Feestival is op het Noord-
plein op vrijdag 14 oktober 20016 
van 17.00 tot 23.00 uur en zaterdag 
15 oktober van 13.00 uur tot 17.00 
uur. Het evenement is gebaseerd 
op een brede samenwerking tussen 
wijkbewoners,stichting Rotterdams 
Volkstheater, Kinderparadijs Mei-
doorn en het talenten- en opvoednet-
werk in de wijk. 

een impressie
Wanneer je door de boog met FEES-
TIVAL loopt, kom je in een andere 
wereld. Bij de informatiekraam haal 
je een overzichtelijke strippenkaart 
die je krijgt uitgereikt van een thea-
traal geklede figuur. Het Noordplein 
is veranderd in een grote Ontdek-
hoek annex Speellokaal, boordevol 

bedrijvigheid en optredens op het 
randje van het menselijke kunnen. 
Kinderen kunnen grootse ontdek-
kingen doen en volwassenen kun-
nen weer even kind zijn…wanneer 
je rondloopt is er van alles te doen 
en te beleven: meebouwen aan de 
buurtmobile, giga katapult schieten, 
vliegtuigjes wedstrijd, muziekinstru-
menten maken en bespelen, experi-
menteren in een heus laboratorium, 
hoola hoopen, melk karnen, kam-
pioenschappen koekhappen, boter 
slaan, camera obscura, brood bak-
ken, fikkie stoken, de Kop van Jut en 
andere belangrijke zaken.

Dit alles zal worden verweven met 
een speelse en inventieve program-
mering van onder meer het Back Up 
theater, de onnavolgbare muzikale 
koksact; ‘De Gillende Keukenprins’, 
meester goochelaar Woedy Woet 
met zijn Houdini act en de inmid-
dels traditionele mega bingo waar 
heel Noord voor uitloopt. Dit jaar op 

MuZieK OP de rOTTe

val. Zanger en Mondharmonica spe-
ler Keith Dunn brengt je terug naar 
Chicago met zijn rauwe maar swin-
gende blues uit de jaren ‘50 en ’60.
Dina Medina’s muziekstijl de Morna 
is afkomstig uit Kaapverdië waar 
Dina Medina’s roots liggen en verte-
genwoordigt de ziel van de Kaapver-
dianen. Atanga Boom is een weer-
barstige bende muzikanten waarbij 
passie voor groove,  powerjazz en 
allerlei wereldse invloeden samen-
smelten tot één organisch geheel. Op 
de muziek van Zuco 103 moet wor-
den gedanst! Dit internationale trio 
brengt sinds 1999 Brazilectro’ door 
Braziliaanse, jazzy en elektronische 
elementen zoals Drum ’n Bass, Dub 
en Afro te combineren.  

 

en scheepswrakken maken van afval-
materiaal, kinderkunst, afrodance, 
circustheater… je vindt het allemaal 
in Rotterdam Noord en op vrijdag 14 
en zaterdag 15 oktober komt dit alles 
samen op het Noordplein.
Gedurende deze dagen is het plein 
omgetoverd tot een niet te missen 
festival terrein met kleurrijke work-

shoptenten en kramen, een ouder-
terras, vuurkorven, een buitenpo-
dium en een heuse circustheatertent.
De podiumprogrammering is voor 
jong en oud, met naast de presen-
taties van jong talent ook optredens 
van muzikanten, theatermakers en 
straattheater artiesten.

het thema ‘Eeuwig Jong’. Feestival is 
echter veel meer dan een grote speel-
se ontdekhoek. Het laat bezoekers 
op ongedwongen wijze ontdekken 
wat er op cultureel gebied te vinden 
is in het oude Noorden: percussie, 
buikdans, flamencomuziek, stripte-
kenen, cartoon kleien, streetdance, 
hiphop, een opvoedquiz, duikboten 

Zomermuziek op de Rotte klinkt weer drie dagen lang op het 
ponton bij de noorderbrug. Door de late financiering werd dit 
festival dat altijd doorging in juni uitgesteld.

Feestival 2016

Feestival is een jaarlijks terugkerend cultureel evenement hal-
verwege oktober waarin Rotterdam noord toont wat het in huis 
heeft op het gebied van talentontwikkeling. De focus ligt daarbij 
op Het oude noorden en de Agniesebuurt. 
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waar moet al het regenwater 
heen in noord? Vooral nu de 
hoeveelheid neerslag steeds 
meer dreigt toe te nemen. De 
riolering kan het regenwater 
nauwelijks verwerken. 

Komende jaren past de gemeente de 
riolering in de Agniesebuurt aan op 
een klimaatbestendige manier, zodat 
de riolering tijdens hoosbuien niet 
meer over stroomt, Dit gebeurt in 
samenwerking met het hoogheem-
raadschap van Schieland en de Krim-
perwaard. Gelijktijdig wordt de herin-
richting van de straten in de Agniese-
buurt hiervoor aangepast.
Tijdens de Informatiemarkt Klimaat 
in de Nieuwe Banier gaven plano-

logen van Stadsontwikkeling toe-
lichting: overtollig regenwater kan 
o.a worden afgevoerd door het aan-
brengen van waterberging onder het 
wegdek, het vergroten en vergroenen 
van boomspiegels, het waterbergend 
vermogen van geveltuinen vergroten, 
door het aanleggen van regentuinen, 
maar ook door het aanleggen van 
groene daken. Bezoekers konden hun 
ideeën voor de herinrichting aan de 
planologen aangeven en folders van 
de gemeente over vergroening mee-
nemen. Wim Wiegman presenteerde 
een slimme regenton: een aantal 
daarvan zullen worden geplaatst op 
het Schout Heynricplein: zie www.
slimmeregenton.nl Karin en Eva van 
de Groenpool-Noord waren aanwezig 

op zaterdag 3 september hield 
het gezondheidscentrum Rot-
terdam noord een open dag 
ter gelegenheid van de offici-
ele opening van het centrum in 
de erasmusstraat 164. 
Het mooie nieuwe gezondheidscen-
trum werd feestelijk geopend door de 
vice-voorzitter van de Gebiedscom-
missie Noord, Theo Coskun. Iedereen 
kon een kijkje nemen op deze bijzon-
dere plek waar dagelijks vele zorgpro-
fessionals druk in de weer zijn. Sinds 
20 mei jl. heeft Gezondheidscentrum 
Rotterdam Noord, voorheen  Gezond-
heidscentrum Noordplein, de deuren 

geopend op het nieuwe adres: Eras-
musstraat 164 in het Oude Noorden. 
In het fraai verbouwde centrum zijn 
diverse zorgaanbieders gevestigd: een 
enthousiast huisartsenteam, fysiothe-
rapeuten, thuiszorg, psychologen, di-
etisten en logopedisten. Deze nauwe 
samenwerking leidt tot korte wacht-
tijden en nog betere zorg in de wijk 
Oude Noorden en omgeving.  
Gezondheid testen
Op 3 september was het een komen 
en gaan van bewoners uit de buurt. 
Ze werden ontvangen met een smoot-
hie, vers bereid door de medewerkers 
van de diëtistenpraktijk. Binnen lie-
ten de zorgaanbieders zien wat zij 
voor de bewoners uit de omgeving 
en daarbuiten kunnen betekenen. Be-
zoekers  konden hun bloeddruk laten 
meten of een dieetadvies krijgen. Ook 
werden diverse testen gedaan zoals 
cholesteroltest, fitheidstest, stem- en/
of taaltest.  In het centrum zijn geves-
tigd: Huisartsenpraktijk, Diëtisten-
praktijk HRC, Fysiotherapie Fysiop-
lus, LogoPlus Logopedie, Thuiszorg, 
Happynurse en Sane psychologen. 
Voor verdere informatie kijk op: www.
gcrotterdamnoord.nl. Tel. nummer  
010-4660486

maatregelen 
tegen wateroverlast

Infomarkt klimaat Agniesebuurt

Deze zomer is er flink wat wa-
teroverlast geweest door de 
zware, soms langdurige regen-
buien. kelders liepen vol stra-
ten stonden onder water. 

De riolering kon het overdadige re-
genwater niet aan en dat was ook te 
merken: de singels raakten buiten 
hun oevers en stonken naar riool. 
In de Teilingenstraat vroegen bewo-
ners om snelle actie om overlast te 
verminderen: evenwijdig aan de ge-
vel is nu een lange plantenbak aan-
gelegd en zijn er ‘ventilatie’tegels 
geplaatst: dit om er voor te zorgen 
dat overtollig regenwater voortaan 
wegzakt in de grond en niet in de 
kelders! Op 10 augustus hebben 
vrijwilligers samen met Groenpool-
Noord de bakken gevuld met plan-
ten. De aanpak in de Teilingerstraat 
is een samenwerking van bewoners, 
Gebiedscommissie Noord, stads-
beheer en Groenpool Noord. Om 

wateroverlast in de Agniesebuurt 
te verminderen zijn sinds 2013 ver-
schillende projecten ondernomen: 
Het waterplein op het Benthem-
plein, de Rain(a)way Garden aan het 
Katshoek en de regentuin aan de 
Vijverhofstraat. De komende jaren 

past de gemeente de riolering in de 
Agniesebuurt aan op een klimaatbe-
stendige manier, zodat de riolering 
tijdens hoosbuien niet meer over-
stroomt. Meer informatie op www.
rotterdam.nl/wateroverlast2

met informatie en planten. Piet Vol-
laard van de Natuurlijke Stad ging in 
gesprek met mensen over ‘hoe het 
dak van de Hofbogen te vergroenen’. 
Bezoekers kregen gevelplantjes van 
het Green Team van de gemeente 
mee. 

In de hal waren Ariënne en Moniek 
met Spraakwater aanwezig aan hun 
mooie oranje tafel, waar je kon kiezen 
uit thee van lokale kruiden. Hier kon 
je je verhaal kwijt over je plannen en 
dromen over de Agniesebuurt: een 
project van FORT, Havensteder en 
Gemeente Rotterdam. De verhalen 
worden aangeboden aan de Gebieds-
commissie.

keep It Clean Day
op vrijdag 16 september is er weer een keep It Clean Day 010. 
Bewoners verwijderen alle zwerfvuil uit de Agniesebuurt. Ieder-
een is welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er wordt veza-
meld om 10.30 uur in de Nieuwe Banier. Om 12.00 uur is er in de Banier 
een handzame lunch voor de actievelingen.

ZoHo CItIZens nemen oVeR

Vanaf deze datum bepalen de ZO-
HOCITIZENS hoe het gebied verder 
ontwikkeld gaat worden. Ter gele-
genheid hiervan is de licht ontstoken 
van de lichttekst ZOHO op het Ge-
bouw en is de website www.zohorot-
terdam.nl gelanceerd. 

ZOHO is van een sloop waiting to 
happen geworden tot de plek waar 
het gebeurt. De gebruikers van 
ZOHO zien wat er schuilt in dit 
vergeten gebied. Een vrijplaats, een 
pionierszone waar grenzeloos geëx-
perimenteerd kan worden. Waar de 
grenzen tussen werken en wonen en 
tussen onderzoeken en maken ver-
vagen.  
ZOHOCITIZENS bundelt de krach-
ten van gebruikers in een actief 
collectief: creatieve ondernemers, 
slimme investeerders en actieve be-
woners. Samen creëren ZOHOCITI-

ZENS  waarde voor de stad, waarde 
voor het gebied en natuurlijk waarde 
voor  de ZOHOCITIZENS zelf. Zij 
laten Rotterdam en de rest van de 
wereld zien wat er mogelijk is als je 
de ruimte pakt die je gegeven wordt.

Woonachtig en actief in het Zomer-
hofkwartier? Je kan ook ZOHOCITI-
ZEN worden: http://zohorotterdam.
nl/zohocitizen-worden/

op 7 juli hebben de ZoHoCItIZens officieel het gebied van het Zomerhofkwartier overgeno-
men tijdens het lanceringsfeest in mono. 

Alle zorg in noord in 
één gezondheidscentrum
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Ze werden opgevolgd door een span-
nende demonstratie van de vecht-
sport Pencak Silat. Verrassing van 
de middag was een lezing van de be-
kende stripboekenschrijver Peter van 
Dongen. Tornante Trainingen gaf 
een kleine smaakvolle modeshow. Er 
werd lekker gekookt, rijst met kip of 
lamssaté. De apotheose van de dag 
was Groove Xperience een grote Mo-
lukse familieband met twee begaafde 
zangeressen, de percussionist van 
Malaka, schitterende gitaristen, toet-
senist en drummer. Een Indonesisch 
speciaal biertje maakte de sfeer com-
pleet en het publiek ging enthousiast 
de dansvloer van de kapelzaal op. 
De versiering bestond uit kleurrijke 
wandtapijten die je meenamen naar 
een andere en toch heel vertrouwde 
wereld. De Indische middag was een 
stijlvol bewonersinitiatief.

De eetzaal in het nieuwe 
spoor in de 1-e Pijnackerstraat 
zit gezellig vol. 

Trekkers Humfrey en Mireille heb-
ben een heuse Indische keukenploeg 
gevormd met een aantal charmante 
kompanen. Het eten is verrassend en 
heerlijk. Een kippensoepje met veel 
pittige groenten, een rijsttafel met 
malse kip, boontjes en specerijen. 
Overal staan kruiden op tafel naast 
kannen met roze nectar. De sfeer is 
super met een grote mix van heel di-
verse bewoners. We likken onze dui-
men en vingers af. Dit etentje is een 
opstart voor de grote Indische dag in 
het Klooster. De gezellige Indonesi-
sche middag bracht een warme sfeer 
in wijkgebouw het Klooster. De spits 
werd afgebeten door de dansgroep 
Putri Pelangi die de boel opschudde. 

Indonesisch etentje in nieuwe spoor   

werd voorgelezen en het ging er heel 
gezellig aan toe. Natasha had ook ge-
zorgd voor gemarineerde speklapjes 
die een kennis van haar vakkundig 
roosterde op de barbecue. Topper was 
nieuwkomer Tim, vriend van Iza en 
absolute barbecue koning. Hij wist de 
kippenpoten perfect mals en bruin te 
krijgen. Super kok Helmut had heer-
lijke lamskoteletten bereid en maakte 
er een pittig tomatenslaatje bij met ui-
tjes. Er werd gezellig gekeuveld Ook 
een aantal senioren uit van der Ploeg 
was van de partij. Het was een groot 
familiefeest.

mers dan gaat er wel stroom door je 
heen. Decati,12 jaar, is één van de ge-
motiveerde zangers en muzikanten. 
Hij toont trots zijn schooltas met de 
boeken en het schoolgeschenk ‘De 
buren bijten!’De kinderen zaten in 
Combinatie’70 in een warm nest. 
De wijk gaat zijn best doen om dit 
zoveel mogelijk te compenseren. 
Petje af voor al die gemotiveerde leer-
krachten! Alle kinderen zetten met 
de bellenblaas de speelplaats in he-
melse sferen. Nog lang werd er op het 
schoolplein doorgepraat.

De nieuwe buren van de klus-
woningen in de louwersloot-
straat organiseerden een leuke 
barbecue om onderling kennis 
te maken en ook de andere 
buurtbewoners te ontmoeten. 
De barbecue viel op Vaderdag en de 
kinderen stonden centraal. De Afri-
kaanse Ada had heerlijke gemarineer-
de kip klaargemaakt en de koelkast 
volgestouwd met diverse drankjes. 
Natasha en Mila zorgden voor de 
entourage met vlagjes en wimpels. 
Ze hadden jonge meiden gecharterd 
voor schminken en knutselen. Er 

op maandag 4 juli werd offi-
cieel afscheid genomen door 
kinderen en ouders van hun 
geliefde Combinatie ’70.  Direc-
trice moniek van Duren wenste 
iedereen een goede toekomst. 
Gelukkig worden de kinderen opge-
vangen door de buurtscholen Hil-
degardis en de Fontein. Ontroerend 
waren de kinderliederen met een 
Afrikaans tintje. Uit volle borst werd 
gezongen: koko maro likola en ko-
kali maro kokola. Als zoiets begeleid 
wordt door een heel djembe orkest 
onder leiding van meester Peter Wij-

nieuwe buren 
organiseren barbecue

Heeft u een idee voor uw 
straat, buurt of wijk en heeft 
u hulp nodig om het tot een 
bewonersinitiatief te maken? 
kom langs bij één van de inlo-
pen in uw wijk. 
Gebiedscommissieleden en mede-
werkers van het gebied zijn aanwe-
zig om met u mee te denken, u te 
helpen het idee verder uit te werken 
en het idee klaar te stomen tot een 
bewonersinitiatief. Op de volgende 
locaties kunt u van 19.00 - 21.00 
uur inlopen: ‘De Mozaïek’ - dinsdag 
13 september 2016, Schommelstraat 
69.  ‘Het Klooster’ - maandag 19 sep-
tember 2016, Ruivenstraat 81. ‘De 
Nieuwe Banier’ - dinsdag 20 septem-
ber 2016, Banierstraat 1.

Initiatiefrijk noord – snelloket
Op 8 oktober kunt u van 10.00 
–15.00 uur langskomen in het Gra-
fisch Lyceum, Stadhoudersplein 35 
bij Initiatiefrijk Noord, het snelloket 
voor bewonersinitiatieven. Aanvraag 
en beoordeling van uw ingediende 
initiatief kan op dezelfde dag. Leden 
van de gebiedscommissie en mede-
werkers van de gemeente beoordelen 
uw bewonersinitiatief. Ook mensen 
van Opzoomer Mee zijn aanwezig. 
Bewonersinitiatieven tot € 2.500,- 
die aan alle voorwaarden voldoen, 
worden nog dezelfde dag toegekend. 
Aanvragen boven dit bedrag beoor-
deelt de gebiedscommissie in haar 
eerstvolgende vergadering. Wilt u 
weten waaraan uw bewonersinitia-
tief moet voldoen, kijk dan op www.
opzoomermee.nl/bewonersidee

Zoete Inval 
in Studio 
de Bakkerij
was je niet op vakantie deze 
zomer of bleef je thuis? Dan 
was er vooral voor kinderen 
van alles te doen in noord. Zo 
organiseerde studio de Bak-
kerij deze zomervakantie voor 
het eerst het project  ‘de Zoete 
Inval’. 

Van 6 juli tot en met 10 augustus  
konden kinderen zich uitleven met 
allerhande speelgoed in het tot speel-
ruimte omgetoverde theater. Ouders 
speelden mee of zaten met elkaar in 
de galerie en konden genieten van 
zomers e drankjes en zoetigheden. 
Naast het vrij spelen, vonden er ook 
diverse activiteiten plaats, speciaal  
gericht op kinderen tussen 4 en 12 
jaar oud.  De activiteiten werden 
samen met andere organisaties uit 
de wijk georganiseerd, om voor alle 
kinderen in Noord de vakantie ex-
tra leuk te maken.  Zo werd er een 
film van Pipi Langkous vertoond in 
samenwerking met het Kinderpara-
dijs die deze zomer een project over 
Pipi Langkous organiseerde voor de 
kinderen uit Noord. (Meer hierover 
op p. 8 van deze krant). Er waren 
workshops met de kunstenaars van 
Animalis Passage, Juul’s Hoop Vibes 
gaf hoepelgymnastiek en Melanie 
Dijksma van het Danskantoor gaf 
verschillende dansworkshops voor 
verschillende leeftijdsgroepen, die 
resulteerden in voorstellingen voor 
de ouders. 

Danskantoor 
naar de 
Hofbogen
Het Danskantoor is uit haar 
jasje gegroeid en is verhuisd. 
Vanaf september zijn ze nieu-
we huurders van een prach-
tige Hofboog in de Vijverhof-
straat 118. In onze vorige krant 
werd Danskantoor ten onrechte 
Danstheater genoemd zodat men-
sen het niet op de site konden vin-
den. Er werd hard geklust door han-
dige Harry’s en creatieve Corry’s.

Afscheid van Combinatie ‘70

Maak van uw idee een 
bewonersinitiatief
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ColoFon 
Noorderzon informeert over initiatieven, 
evenementen en ontwikkelingen in het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt. 
De Noorderzon verschijnt 7 keer per jaar. 
Uitgave september 2016.

ReDACtIeADRes
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
Email: info@noorderzononline.nl

ReDACtIe
Ed de Meijer, Johannes Odé 
Cornelis van Krieken

FotogRAFIe
Johannes Odé, Joop Bastinck, 
Cornelis van Krieken

BIJDRAgen AAn DIt nummeR
Anja Berkelaar, Kinderparadijs, 
Opzoomermee, Muziek op de Rotte, Pluspunt, 
Gebiedscommissie 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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Bij Studio de Bakkerij hebben we 
genoten van de eerste twee afleve-
ringen van de serie Pippi Langkous. 
Er waren een paar dingen we echt 
bijzonder vonden. Nairick (7 jaar) 
zegt; Ze heeft veel talent omdat ze 
sterk is. Ze heeft een aap. En een 
paard. Op de veranda. Ze doet heel 
brutaal tegen de politie maar dat 
doet ze eigenlijk per ongeluk. Ze 
heeft ook erg veel namen, maar die 
weet ik niet meer.

Jordi (7 jaar) zegt over Pippi; Ze 
is sterk, ze tilt een heel paard op 
en 13 man Ze is nooit bang en ze 
helpt graag. Pippi heeft mooie lan-

ge vlechten die een beetje omhoog 
staan, das grappig. Ze is voor heel 
veel kinderen behulpzaam behalve 
voor de politie en pestkoppen. Ha-
haha!  Ok, dan hebben we het gehad 
over Pippi, maar wat is dan precies 
het zomerproject? Ieder jaar in de 
zomervakantie kiezen we een boek. 
Dan gaan alle medewerkers van het 
Kinderparadijs leuke activiteiten 
bedenken, waar kinderen stiekem 
veel van kunnen leren. We zijn cre-
atief aan het werk met verschillende 
materialen, zoals bouwen met witte 
Lego, schilderen, tekenen maar ook 
koken, want Pippi houdt ook van ko-
ken en bakken. In het boek heeft ze 

zo veel koekjesdeeg gemaakt die ze 
op de keukenvloer uitrolt om vorm-
pjes uit te steken. Zo gek kunnen 
we het niet maken, dat zou wel een 
beetje vies zijn. Maar we hebben wel 
spaghetti met ballen, omeletten en 
Zweedse pannenkoeken gebakken. 
Natuurlijk moest er een beetje ge-
sport worden. 

Het zomerproject bij het kinderparadijs is weer voorbij. maar 
wat hebben we genoten van activiteiten die allemaal te maken 
hadden met het rare meisje ‘Pippi langkous’. onder het motto: 
‘Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik kan het vast wel!’, zijn we 
begonnen. 

Zomerproject 2016 Pippi langkous

Beresterk
Pippi is natuurlijk beresterk. Daar-
om was er ook een parcours om lek-
ker fit te blijven. Soms schrijven we 
er iets bij. Als kers op de taart vie-
ren we ook ieder jaar het eindfeest. 
Dan zijn er een heleboel dingen die 
je kunt doen en kun je alles af laten 
tekenen op een soort strippenkaart. 
We hebben die dag genoten van pof-
fertjes, limo drinken met een mega 

lang rietje, luchtballonnen maken 
en vuurtjes maken. Er was mini 
golf en er kon geknuffeld worden 
met een kleine pony. Op een andere 
pony mocht je ook een ritje rijden. 
Het waren mooie dagen en we heb-
ben veel mooie dingen gemaakt en 
meegemaakt. We kijken nu al uit 
naar het zomerproject van 2017. Tot 
ziens bij het kinderparadijs!
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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. (wijzigingen voorbehouden)

sep. 2016 //

Pleinactiviteiten

OKTOBER
• Van 3 tot 9 oktober is er de week VAn De 
oPVoeDIng zowel in wijkgebouw het Klooster 
als in de Nieuwe Banier.Trekker is ’t Winkeltje.

• Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober krijgen we 
FeestIVAl. Bij Feestival zorgen alle verenigingen 
uit het Oude Noorden en de Agniesebuurt voor 
spectaculaire acts. Van Djembe tot breakdance, 
van theater tot steltlopers, van schuimbaden tot 
fijnproevers, van kampvuur tot Kleurbende met 
een reuze installatie. Dit mag je niet missen.  
Op vrijdag wordt de Scholendag gehouden met 
wokshops en circusartiesten. In de avonduren is 
er een familiefilm van Ciné Noord. Op zaterdag 
vanaf 13.00 uur wordt het één feestgedruis.

• op 12 oktober laat het groene Schout 
Heinrich plein in de Agniesebuurt zich van 
zijn natuurlijke kant zien met schilderijen 
van kruiden, aandacht voor vega, muzikale 
hoogstandjes, creaclubs en hoela hoop.

SEPTEMBER
• Het Antilliaanse Carnaval, CARnAVAl Du 
noRD, trekt weer door de Zwartjanstraat, 
langs het Pijnackerplein, Brancoplein en 
Snellemanplein om via Zwaanshals weer 
het Noordplein te bereiken. Zaterdag 10 
september start het om 15.00 uur op het 
Noordplein. Diverse verrassende groepen 
worden vergezeld van een brassband en een 
DJ. De organisatie is in handen van Mira Luz.

• woensdag 14 september houdt school het 
Plein samen met de wijkalliantie haar fameus 
FAmIlIeFeest oP Het PIJnACkeRPleIn met tal 
van attracties, met het koor van het Grafisch 
lyceum, acrobaten en poppenspelers. Het 
festijn begint om 13.00 uur.

• muZIek oP De Rotte op een ponton op de 
Rotte bij de Noorderbrug is verplaatst naar 15, 
16 en 17 september. Donderdag 15 september 
beleven we het Jongerenpodium vanaf 
18.00 uur met Idols, Fo Music, Danskantoor, 
streetdance, breakdance en de onovertroffen 
Jeffrey Saabeel. Om 21.00 uur start het 
Lumumba Festival met Staff des Leaders, een 
spraakmakende band uit Brussel. Vrijdag 16 
september om 19.00 uur opent het populaire 
Zomermuziek op de Rotte. Synfonia is weer van 

de partij met variaties op Mozart. Het klassiek 
orkest van kwaliteit geeft ook kans aan jong 
talent uit Noord. In het voorprogramma krijgen 
we opwekkende en meeslepende Balkan 
muziek. Zaterdag 17 september is er vanaf 
15.00 uur een wijkprogrammering met diverse 
groepen uit het Oude Noorden. Tango krijgen we 
met Quartido Azul, breakdance uit het Klooster, 
de Postharmonie met verrassende koperblazers 
en tal van muzikanten. In de avonduren komt 
Eric Vloeimans met bigband.

• woensdag 21 september gonst Het 
AmmeRsooIsePleIn VAn De ACtIVIteIten. 
Wijkgebouw de Nieuwe Banier treedt naar 
buiten met dansers, superkoks, techneuten, 
voorlezers en waterspelen. De start is om 13.00 
uur.

NOVEMBER
• Van 21 tot 28 november staat de FABRIek 
VAn De DemoCRAtIe in de Nieuwe Banier. 
De Fabriek gaat in tegen pestgedrag en laat 
kinderen de gevolgen zien van hun denken en 
handelen. Dit educatieve project snijdt hout. 
De kinderen krijgen een blauwhelm op en 
beleven verrassingen in de Fabriek die stemt tot 
nadenken. Ze leren vrede maken.

Van 5 t/m 29 september wordt 
in het klooster oude noorden 
aan de Ruivenstraat 81, Rotter-
dam de 60-plus kunstmaand 
georganiseerd. Iedere week 
van maandag t/m donderdag 
zijn er van 15 tot 17 uur gratis 
workshops voor alle ouderen 
uit noord. 
Maandagmiddag: spel en theater 
onder leiding van Jolina Wessels, 
theatermaker en verbonden aan to-
neelvereniging Echte Liefde. Dins-
dagmiddag: muziek maken, noten le-
zen en zingen onder begeleiding van 
MuziekCentrum Noord. Woensdag-
middag: boetseren onder leiding van 

beeldhouwer Kees Buckens. Donder-
dagmiddag: verschillende dansstijlen 
en improvisaties onder leiding van 
Melanie Dijksma van Het Danskan-
toor. Op de donderdagavond kan er na 
afloop van het dansen op eigen kos-
ten gegeten worden in Het Klooster. 
De maaltijden worden verzorgd door 
Desiderius, restaurant in Humanitas 
Bergweg. Na deze kunstmaand kunt 
u zich inschrijven voor korte kunst-
cursussen, workshops en projecten 
in Noord. De 60-plus Kunstmaand 
wordt georganiseerd om 60-plus-
sers te laten ervaren hoe plezierig het 
is om actief aan kunst te doen. Een 
deelneemster aan een schildercursus: 

“Als ik naar mijn schilderwerken kijk, 
geniet ik stil van binnen.” Voor meer 
informatie en aanmelden kunt u con-
tact opnemen met Heili Bassa van 
Pluspunt, expertisecentrum voor se-
nioren en participatie, 010 - 467 17 11 
of info@pluspuntrotterdam.nl of met 
Klooster Oude Noorden, 010 - 466 15 
44. De 60-plus Kunstmaand is een 
initiatief van Pluspunt, expertisecen-
trum voor senioren en participatie, 
Cultuurscout Noord, Klooster Oude 
Noorden en stichting Humanitas en 
wordt uitgevoerd in het kader van 
Lang Leve Kunst, een landelijk pro-
gramma dat actieve kunstbeoefening 
bij ouderen wil stimuleren.

kunstmaand 60 plussers
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Een mooie plaats om kennis te ma-
ken met elkaar, dicht bij de natuur te 
zijn en in dit geval te verkennen op 
wat voor manieren je jezelf kan uiten 
en een vorm kan geven aan ideeën 
en verhalen. 
Andrea Renon is danseres, kunstena-
res en docent. In 2012 is ze de oplei-
ding docent dans gestart aan Codarts. 
Afgelopen jaar is ze er een jaar tussen 
uit geweest om zich meer te richten 
op kunst en in de leer gegaan bij twee 
kunstenaars: Robbert Fortgens (Ant-
werpen) en Lita Cabellut (Den Haag). 
Dit studie jaar gaat ze de opleiding 
aan Codarts afronden. Om anderen 
ook kennis te laten maken met ver-
schillende vormen van expressie wil 
ze in de yurt een veilige ruimte creë-
ren. Ieder op zijn manier, ieder met 
zijn eigen kijk, ieder met zijn eigen 
verhaal. Dit aan de hand van een the-
ma en onder vakkundige begeleiding 
om een richting te geven. Wekelijks 
kan er een groep van maximaal 12 

kinderen komen tekenen en/of dan-
sen in de tuin en de yurt. 
LT-dans gevestigd op Katendrecht 
in de Fenixloods zal samen met An-
drea de danslessen en kinderyoga 
vorm geven. Tekenen in de tuin is 
een project dat niet alleen gaat over 
tekenen op papier maar wat in het 
teken staat van de tuin, het obser-
veren, het leren kijken en zien. Dat 
vertalen in kunst of beweging. Het 
Observeren van natuurlijke struc-
turen en patronen, lichtval en een 
eigen vertaling maken naar een te-
kening of dans. 
Zo kunnen afdrukken gemaakt wor-
den van bladeren en bomen maar 
ook van bloemen, planten. Alles wat 
leeft in de tuin kan nagetekend wor-
den. Iedere les zal zijn eigen thema 
hebben wat aansluit bij de tuin op 
dat moment. Op een zonnige dag 
zullen we bijvoorbeeld werken met 
het licht en de schaduw, wat teken 
je dan? Wat zie je? Tekenen we al-

leen de schaduwen? Waarin we mis-
schien wel weer meer zien! Schadu-
wen kunnen zich zo vormen dat het 
wel dieren of andere dingen lijken.
Het kijken en zien wat er is en de 
fantasie staan centraal. De werken 
van de kinderen zullen na een reeks 

YurT aTelier 
 
sinds een maand staat er een echte yurt in de perma-
cultuur tuin van oogst met mij mee van Andrea Renon. 
De yurt is een mongoolse nomaden tent en nodigt uit tot 
samen komen door de ronde warme ruimte van natuurlijke 
materialen. 

lessen als afsluiter samen geëxpo-
seerd worden in de tuin en de yurt. 
Zo kunnen ze delen met ouders, 
familie en vrienden wat ze beleefd 
én gecreëerd hebben. De moestuin 
OogstMetMijMee in de Vijverhof-
straat krijgt met de yurt nog meer 
aandacht en levendigheid. Er kan 
genoten en geleerd worden van wat 
er allemaal groeit en bloeit. Dit pro-
ject is tot stand gekomen in samen-
werking met Hans Kervezee. 
Met Roufaida Aboutaleb vormt An-
drea Renon de kern van de bekende 

popband Southband ,een zeskoppi-
ge goep die de Sena Grote prijs van 
Rotterdam won en de Grote prijs 
van Nederland in  Bibelot. Andrea is 
verantwoordelijk voor het artwork. 
Ze werkt ook nauw samen met fo-
tograaf Eli Dijkers. De geenszins 
standaard popband gaf een com-
plete show weg in Paradiso en trad 
op bij Motel Mozaïek. Renon heeft 
al diverse kunstexposities op haar 
naam. Ze exposeert nu in Blik bij de 
Mullerpier.

Om 19.00 uur breekt de Jazz Rock 
los met de beweeglijke Eric van de 
Winter band. Het podium wordt 
geflankeerd door grote opblaasbeel-
den uit Alice in Wonderland: een 
wiebelende kikker en een myste-

rieuze eenhoorn. De zanger met 
dreadlocks daagt het publiek uit 
met ’Come closer’ en ‘let yourself 
grow’. In de zeskoppige band neemt 
de saxofoon het voortouw. De me-
lodie wordt ondersteund door twee 
gitaren, een contrabas, een drum 
en een piano. Beurtelings nemen 
ze het estafettestokje over. Het hele 
veld stroomt vol met guy’s en hip-
sters. Ook de oudere rockers zijn 
van de partij. Als ik mijn ogen dicht 
doe waan ik me in het zeventiger 

noord Zie Jazz sprankelend 
bij gare du nord
tussen de kruiden en de fruit-
bomen vleien zich jongeren 
op de bankjes en onder de 
parasols. In een kleurige tent 
klinkt de techno van nono en 
Frenkie. 

jaren Parkzicht. Op het vuur sissen 
de vegaburgers. We horen songs 
over hoop en liefde in een wolk van 
stevige beat. Is this heaven? Boven 
hippe brillen, biologische biertjes en 
ecowijn schijnt de zon. Noord Zie 
Jazz leeft meer dan ooit en weet het 
publiek te mixen in de warme omar-
ming van Gare du Nord.

Dinsdag en vrijdag kunt u bij ons 
lunchen, aanvang 12.00 uur 20 % 
korting op een drie gangen lunch 
met amuse prijs p.p. 7,00 euro
Woensdag en donderdag kunt u bij 
ons dineren, aanvang 17,30 uur 20 
% korting op een vier gangen diner 

met amuse prijs p.p. 10,00 euro
Deze voucher is geldig voor maxi-
maal 2 personen.

Graag van tevoren reserveren, 010-
4655055 of restaurant@hvsr.nl
Noordsingel 72 - 3032BG Rotterdam

Voucher 
Horeca Vakschool
Het nieuwe schooljaar op de Horeca Vakschool Rotterdam is 
weer begonnen onze leerlingen staan weer te springen van 
ongeduld en willen weer in ons totaal vernieuwde keuken en 
restaurant voor u koken en serveren.

 IN DE OOGSt MEt MIJ MEE tUIN!
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Denise is medewerker wijkbeheer 
en kwam naar de wijk in januari 
2013. Voorheen was ze werkzaam 
in Kralingen. Met mensen werken 
is altijd iets wat haar heeft aange-
sproken. Haar taak bestaat op het 
moment uit veel individuele huisbe-
zoeken en de nodige overlastklach-
ten, Toch heeft Hanenberg niet de 
indruk dat de overlast toeneemt. 
Jos Pastoor medewerker technisch 

beheer(voorheen opzichter ge-
noemd) is ondertussen aangescho-
ven. ‘Mensen hebben soms korte 
lontjes’. Denise is wel gelukkig met 
buurtbemiddeling. Zij zijn wat min-
der partij in het conflict.

een echte arbeiderswijk
Beide vinden het Oude Noorden 
leuker dan Kralingen. ‘In het Oude 
Noorden zijn meer groepen. Mensen 
weten elkaar te vinden. In Kralingen 
is het meer individueel, ieder ach-
ter zijn eigen voordeur. In het Oude 
Noorden is er ook het Klooster als ‘ 
ontmoetingsplek’,concludeert  De-
nise. Jos vindt onze wijk volkser in 
de positieve zin, down to earth, een 
echte arbeiderswijk. In Kralingen lo-
pen ze met hun neus in de wind. ‘Ie-
dereen wil er wat van maken. Ze heb-
ben een positieve instelling’, vindt 

Denise. Hoe beleeft Jos zijn werk? 
Er wordt nu veel meer uitbesteed. 
Zijn werk als opzichter is vooral con-
troleren van aannemers. Jos is niet 
ontevreden over hun prestatie. ‘Ik 
controleer dan ook als ze bezig zijn!’ 
Woonstad Rotterdam heeft zijn vaste 
aannemers. Huizer Bouw vooral 
voor de binnenkant en Bakker Arkel 
voor de VVE’s, de buitenkant en de 
algemene ruimtes. Jos heeft het over 

de wat verouderde douches, toiletten 
en keukens in het Oude Noorden. 
Als er echt lekkage is en kleine repa-
raties niet meer mogelijk zijn omdat 
het tegelwerk van de wanden los-
komt, gaat Jos radicaal over tot com-
plete doucherenovatie. In het Oude 

Noorden hebben we nog veel oude 
renovatie uit de jaren tachtig. ‘Wat 
kapot is moet vervangen worden!’ 
Een keuken van 20 jaar kan nog heel 
goed zijn. Soms krijg je hier woor-
den over. Zorgzame huurders klagen 
dat ze minder bedeeld worden. Jos 
woont zelf in een woning van 1899 
en is ook zorgzaam.

AH complex een diamant
Een knappe prestatie van onze mede-
werkers is het aanbrengen van LED 
verlichting in het AH complex, in 
de portieken, op de galerijen en in 
de bergingen. Dit huzarenstukje is 
nog niet klaar, er komen nog meer 
oplaadpunten voor de scootmobiels. 
Jos Pastoor is een veteraan. Hij werkt 
al 48 jaar bij de corporatie. Hij her-
innert zich de heerlijke tijd van de 
spandoeken en de barricades. Wat 
denken hij en Denise van het rou-
leren van personeel om de vijf jaar? 

‘Onzin’ menen beide. Pas na een 
paar jaar ga je de mensen kennen 
en weet je de finesses over de com-
plexen. ‘Rouleren is iets voor mana-
gers’. Jos vindt zichtbaarheid voor 
Woonstad personeel belangrijk.

Complete metamorfose
Denise en Jos vinden dat het Oude 
Noorden een complete metamorfo-
se krijgt. De kluswoningen zijn een 
succes. Misschien kunnen ze wat 
betekenen voor de verlevendiging 
van het dak boven de Zoomstraat. 
Straks komen ook alle nieuwe buren 

van de Raephorststraat en Blokland-
straat. Jos wijst erop dat ze de daken 
hebben vervangen in Zwaanshals en 
alle complexen hebben geschilderd. 
En kijk ook de particulieren gaan nu 
aan de slag. De hele buurt wordt om-
hoog getild. Denise is lyrisch over de 
esthetische aanpak van Woonstad. 
‘Wat vind je van die mooie antieke 
deuren en die oorspronkelijke kleu-
ren?’ Het Oude Noorden krijgt een 
flinke oppepper. Woonstad schildert 
ook in de Ruivenstraat en de Vin-
kenbuurt. ’We zijn overal bezig!’

eenzaamheid
Komen jullie ook financiële proble-
matiek tegen? Dit is helaas een re-
aliteit. De corporatie tracht dit op te 
vangen via het wijkteam en vroegtij-
dige huisbezoeken met de afdeling 
incasso, maar dit is niet makkelijk. 
Vroeger had je het Lokaal Zorgnet-
werk waarin mensen zaten met man-

 HarT vOOr de WijK 

daten, die besluiten konden nemen. 
Nu schermt men met privacy, regel-
tjes en gebrek aan een convenant. 
‘Als het nodig is weten we elkaar ge-
lukkig toch te vinden’. Beide komen 
veel eenzaamheid tegen en verwaar-
lozing. Denise houdt welkomstge-
sprekken met nieuwkomers zoals 
mensen uit Eritrea en ex daklozen. 
De taal is vaak een probleem. Ze be-
geleidt ze richting Klooster. Jos vertelt 
over zijn stagiaire die in Zwaanshals 
woont en het Klooster niet kende. 
Haar moeder zit nu op naailes in het 
Huis van de Wijk. ‘Onze taak ligt ook 
op het sociale vlak’,meent Pastoor. 
‘Vaak vragen nieuwkomers me of 
ik nog eens langskom’, vult Hanen-
berg aan. Is de verplaatsing van het 

corporatiekantoor naar Alexander-
polder geen drempel? Zeker, maar 
ze trachten dit door aanwezigheid te 
ondervangen.

De reparatie app
Jos wijst op de reparatie app, een 
blauw handje met baco op je tele-
foon. Je maakt een foto van de klacht 
en maakt meteen een afspraak (dag 
en tijd). Woonstad gaat nog dit 
jaar alle huurcomplexen voorzien 
van LED verlichting. Het gaat om 
44.000 lampen. De huurder betaalt 
niets extra en zal zeker iets gaan 
merken aan de afrekening van de 
verlichting.

expositie suzi shores in Het klooster oude noorden 
21 september t/m 19 oktober 2016

woonstad Rotterdam medewerkers Denise Hanenberg en Jos 
Pastoor trekken dagelijks rond in het oude noorden om van de 
wijk een pareltje te maken. 

Ruim de helft van de Rotterdamse 
ouderen voelt zich eenzaam. Een 
op de vier heeft zelfs niemand om 
op terug te vallen en raakt in een 
sociaal isolement.
Vrijwilligers gezocht voor het 
bezoeken van ouderen (75+)
Vrijwilligers die affiniteit hebben 
met de doelgroep ouderen, die 
goed kunnen luisteren en bij voor-
keur een paar dagdelen per week 
beschikbaar zijn (dagen worden 
in overleg bepaald). De bezoeken 
zullen plaatsvinden in Rotterdam 
Noord.
Meer informatie over kunt u con-
tact opnemen met de participa-
tiemakelaar Mimoun Hmoumou 
MHmoumou@dock.nl of via het 
telefoonnummer: 06-18964450

 geZoCHt
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