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Nieuwe website 
en email van de 
Noorderzon
De Noorderzon komt 
begin 2017 met een 
geheel vernieuwde 
website: 
noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl
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 Jong talent en cultuur in noord

Op 25 november zijn drie sprekende nieuwe kunstwerken 
onthuld bij Café van der Kolk, het Bergwegplantsoen en voor 
Café De Bel in Noord door Liselotte de Haan, vice-voorzitter 
van Gebiedscommissie Noord. Dit in het kader van het 
kunstenaarsinitiatief RORO Buiten. 

Op de Bergselaan creëerde Tim Boin 
een grote plastiek met een Atlas die 
een wereldbol optilt waarop een oli-
fant. Gewoonlijk staat deze laatste 
onderaan. Het grote beeld staat voor 
café Van der Kolk. Het Bergweg-
plantsoen krijgt van Paul Cox een 
kansel, een speakerscorner voor te-
gendraadse opinies. Café de Bel in de 
Gerard Scholtenstraat, waar RORO 
Buiten werd geboren, kreeg een ge-
schenk van Atelier Ari. Het atelier is 
eigenlijk een architectenbureau. ’We 
zijn afgedreven,’ lacht Paul. Met zijn 

vrouw Joyce maakte hij de creatie van 
een soort polyester kast met de bin-
nenkant in de vorm van een wolk. Via 
dikke plastic lamellen kan je plaats-
nemen in dit nest, deze baarmoeder. 
Het is een plek voor verhalen in een 
wolk, voor ontmoeten. Het kunst-
werk heeft een duidelijk vrouwelijke 
touch. Het heeft een zakelijke kant en 
een dromerige. Als het licht flikkert 
door de gele lamellen die B-wegen 
in de wind, is dat een sensationele 
ervaring. Diverse koppels, vaak met 
kleintjes, klommen in de kast voor 

een fotoshoot. Kom je ook je verhaal 
vertellen? Dit is alweer de 4e editie 
van Rorobuiten van RORO Museum, 
een initiatief van Rosa Peters, Kees 
Buckens en Romano Davoglio. Iedere 
6 maanden krijgen drie kunstenaars 
de mogelijkheid om een van hun 
kunstwerken in de openbare ruimte 
te presenteren in Noord. 
RoroBuiten is mede mogelijk ge-
maakt door Gebiedscommissie 
Noord. Dit mooie initiatief krijgt een 
vervolg.
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Zij zit naast de boze blanke man. 
Neen, niet een super teleurgestelde 
Hillary naast haar Bill dat het glazen 
plafond niet verbrijzeld is. Ze wist dat 
het een illusie was om na 8 jaar De-
mocraten weer te gokken op nog een 
keer 4 jaar blauw gekleurde staten 
met een vrouw aan het hoofd van een 
van de machtigste landen van de we-
reld. Neen, zij is Ingrid naast Henk, 
of Trumpstemster Tabitha naast haar 
Anthony Palmer. Deze boze witte 
vrouw voelt zich ernstig tekort gedaan. 
Vindt dat Trump / Wilders / Le Pen / 
Erdogan etc. gewoon de juiste dingen 
zeggen. Simpeltaal = eigen belang! Ze 
fluistert - neen schreeuwt - in het witte 
oor van haar vent: “Dit moet stoppen! 
Jij moet je mond (kop/muil)   eens 
open doen. Zeg er eens wat van, je 
zegt nooit wat! Stel eens een daad! Zet 
wat op het internet! Laat ze een poepie 
ruiken die ….van …. ”. Zij jut haar man 
op. Er moet een sterke man. Orde. 
Absolute Macht. Driedubbele keizer, 
aub. De boute waarheid moet gezegd 
worden. Gewoon recht voor zijn raap. 
De banen zijn verdwenen. Het is te al-
lemaal te complex. Terrorisme: er zijn 
geen grenzen. Er zijn illegalen. Niets-
nutten die gebruik maken van het 
zorgvuldig opgebouwde zorgsysteem. 
De bijen komen gewoon op de honing 
af. Tegen die vent van haar: waarom zij 
wel? Zij zijn te veel. Ze vinden dat ze 
overal recht op hebben. Wat naar hen 
gaat, gaat niet naar ons. Dan zouden 
wij meer hebben. Misschien is de boze 
witte vrouw haar controle over haar ac-
tieradius kwijt. Voelt ze zich machte-
loos. Gaat de paniek over: maar waar 
blijf ik? Wat gaat er straks gebeuren? 
Waar heb ik  recht op? Waarom moet ik 
wachten? En zij niet? Waarom worden 
zij geholpen? Ze hebben hier niets te 
zoeken! Ik ben hier geboren, dit is van 
mij. Van niemand anders. Het is niet 
van hen. Waarom doen we er niets te-
gen? Is dat niet zo’n beetje het riedeltje 
vragen dat hoort bij je het zogenaamd 
vreemdeling voelen in je eigen land. Je 
snapt t niet meer. Zaken simpel voor-
stellen is dan de kunst. Minder, min-
der, minder! Zo snapt ze het. Want 
het wordt haar te veel. En hem ook. 
Haatzaaien, welneen, die man zegt 
gewoon waarop het staat! Niet moeilij-
ker maken dan het al is. Hun land is 
hun land niet meer. Nederland is voor 
de Nederlanders. Amerika moet weer 
groot! Vroeger was alles beter & zeker. 
Dat is TERUGtaal die ze begrijpt. Men 
mist een lokkend perspectief. Het 
stagneert. Het daalt. Het gaat over geld 
natuurlijk, men ziet geen voordeel 
meer, wil niet meer delen. Het Alge-
meen Belang is Mijn belang niet! Als 

iets te ingewikkeld wordt, gaan men-
sen op de rem staan. En de oneliners 
van de huidige rechtse woordvoerders 
geven haar die rem. Haar onderbuik, 
haar gemoed wordt gevoed met boos-
taal die raakt. Geen feitenkennis of 
factchecking nodig! Het voelt gewoon 
goed, ook al is het een leugen! “Barack 
Obama is een Moslim denkt 86% van 
de Trumpstemmers”, altijd al gedacht, 
zal best! Is er een klimaatprobleem? 
Trump antwoordt: “look outside” ….ge-
juich in de zaal. [Echt, meer argument 
voert ie niet aan!]”. Blijkbaar heerst er 
een gevoel dat problemen niet minder 
worden, maar meer. Dat haar eigenbe-
lang niet gediend wordt. En daarom 
interesseert het de boze witte vrouw 
niet dat Trump zichzelf verrijkt of 
vrouwen in hun poes wenst te grijpen. 
Of dat Wilders in zijn eentje het partij-
beleid bepaalt. Hebzucht is iets dat ze 
snapt. Want als het op de rijken regent, 
dan druppelt het op de armen. Gun 
die machtshebbers hun eigen lolletje! 
Witte verrijking is beter dan multicul-
turele, toch? Er is een diep verlangen 
naar een - al dan niet gewelddadige – 
verandering van de huidige economi-
sche situatie en verdeling der gelden. 
Laten ZIJ het maar oplossen! 
Zo gaan we verder & dieper & vaker 
in cirkelredeneringen over buitenlan-
ders en binnenlanders. Ha, we zit-
ten ruimschoots in een periode van 
kwaadtaal. Kwaadpraterij is simpel-
praterij & volks-mennerij. Stuurt aan 
op muiterij op de Bounty. De redelijke 
gezonde weldenkende geest dreigt uit 
de fles te raken. Mijn moeder zei: ‘we 
werken ons zelf naar een oorlog toe’. 
Volgens mij heeft ze gelijk. We zijn 
reeds – en steeds meer - bezig met die 
ongebreidelde openbare opklopperij 
van kwade gevoelens! De economi-
sche oorlog is al lang gaande. Echter 
waar maken we ons in vredesnaam zo 
boos over? Wordt t niet tijd voor ‘eco-
nomisch begripbeleid’ tegen vergro-
ving, versimplificering en schoffering? 
Hoe laten Ingrid & Henk beseffen in 
welke Hollandse luxe ze leven? Demo-
cratie is dat je je leven zeker bent in 
je eigen land! Dat niet een of andere 
malloot je zomaar door je hasses heen 
kan schieten! Mind you, democratie is 
kwetsbaar: binnen 100 dagen waren er 
tussen 500.000 en 1 miljoen mensen 
achter elkaar vermoord bij de Tutsi’s 
en Hutti’s. Het kwaad zit in de mens. 
Eros en Thanatos. Dat Thanatos-Ego 
van destructie is mij een beetje veel 
aan het woord de laatste tijd. 

Anja Berkelaar

Nieuwe bomen en struiken 
langs geluidsscherm A20

Intussen zijn er meerdere ecologi-
sche onderzoeken gedaan naar de 
meest ideale ecologische structuur 
die terug moest komen. Via de voor-
malige deelgemeente was de wens 
dat er een ecologisch rand moest ko-
men. Bewoners werden uitgenodigd 
om mee te denken over boom- en 
plantenkeuze. Er is een overeen-
komst gesloten met Rijkswaterstaat 
m.b.t. bomen en plantenkeuze. Zij 

klimplanten enzovoorts, aangeplant. 
Het werk is half november gestart. 
Op 7 december werd een symboli-
sche laatste boom geplant in aanwe-
zigheid van alle belanghebbenden. 
Verwacht wordt dat de aanplant eind 
december klaar is. Stadsbeheer voert 
de aanplant uit. De gemeente gaat 
zorgen voor onderhoud.

heeft het ook het vereiste budget 
beschikbaar gesteld. Er komen niet 
alleen bomen terug, maar ook een 
gevarieerd bosplantsoen, klimplan-
ten etc. Er worden 434 bomen aan-
geplant waaronder een fors aantal ie-
pen in een grote aanplantmaat, zodat 
er vooral op het smalle stuk Noorder-
kade meteen een duidelijk zichtbare 
groenstructuur komt. Ook worden 
er meer dan 14.000 stuks heesters, 

De BOze witte 
vROuw

voor de aanleg van geluidsschermen langs de zuidzijde van de A20 zijn destijds 434 bomen 
gerooid om de werkzaamheden mogelijk te maken. De aanleg van de geluidsschermen komt 
tegemoet aan de lang gekoesterde wens van bewoners van Rotterdam Noord om de geluids-
hinder van de A20 te verminderen. 

COLumN
Het Rotterdams milieucentrum 
organiseerde in november in 
de Nieuwe Banier weer het 
energiecafe010. Het café werd 
druk bezocht, zowel door een 
flink aantal milieucoaches 
als door andere bewoners uit 
Noord geïnteresseerd in ener-
giebesparing. 

Milieucoach Karin Padmos gaf infor-
matie over de koffer met voorbeelden 
van energiebesparing, waarmee mi-
lieucoaches de boer op gaan. Anna 
Maria Carbonara verzorgde knap de 
presentatie. Er werd een opzuinig 
quiz gespeeld waarbij drie ‘energie-
teams’ het tegen elkaar opnamen. 
Ook werd de Winterklaar010 award 
uitgereikt aan het beste energiepro-
ject voor en door bewoners. De prijs 
ging naar de huurders van de Haven-
steder blokken in Rotterdam Noord. 
Een aantal interessante wokshops 
werden georganiseerd zoals ‘Reke-
nen met energie’. Wat is een kWh, 
een joule en een megajoule? Wat 
verbruikt uw ijskast? Hoeveel leve-
ren zonnepanelen op? Corine Erades 
ging de strijd aan op het dak. Wat zijn 
de beste combinaties op ons dak? 
Mimi Slauerhoff organiseerde de 
workshop voor de VVE’s. Verder werd 
verteld over isoleren en zonnestroom. 
Emile van Rinsum van het Milieucen-
trum belichtte de praktische kant van 
groene daken. Tegen het eind van het 

voorlichting geven aan medebewo-
ners. Je kan je aanmelden voor zo een 
cursus in 2017 via info@milieucenty-
rum.rotterdam.nl

programma kreeg een nieuwe groep 
milieucoaches uit handen van ge-
meenteraadslid Niels Berndsen haar 
certificaat. Ze kunnen nu zelfstandig 

Energiecafe010 in de Nieuwe Banier
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pen en je baard laten scheren. Er was 
een informatiestand over mantelzorg 
waardering en de mantelzorg Schijf 
van Vijf. Natuurlijk kwam er ook een 
bingo met leuke prijsjes. Voorzitter 
van de Gebiedscommissie Thomas 
Roskam sprak zijn waardering uit 
voor de aanwezige mantelzorgers. Hij 

Heel Huis van de Wijk Mozaïek 
gonsde van het publiek. Overal waren 
originele verwenactiviteiten: Henna 
schilderen, een visagist, haarvlechten 
en krullen, nagelstyling en een sen-
sationele hand- voet en nekmassage. 
Zelfs een Turkse mannenkapper was 
aanwezig. Je kon je haar laten knip-

mantelzorgers even verwend  

gaf naast een persoonlijk voorbeeld, 
ook een voorbeeld van die buurman 
die de rollator en de boodschappen 
van zijn buur naar boven sjouwt. 
Zorgen maakt hij zich over de cijfers 
die aantonen dat mantelzorgers dub-
bel zoveel ziek zijn dan de doorsnee 

bewoner. Steun is op zijn plaats. De 
nieuwe directeur van Noorderbreedte 
Btisame Budam zette de initiatief-
neemster in de bloemen. Namens 
de welzijnsorganisaties in Noord 
bedankte ze de mantelzorgers. Dan 
schoof iedereen aan bij het diner van 

het van Harte restaurant vergezeld 
van een verrassende loterij , mogelijk 
gemaakt door de plaatselijke winke-
liers. De liedjes en het gitaarspel van 
een inspirerende jonge dame ver-
warmden het enthousiaste publiek. 
Een heerlijke dag was het.

Overal kregen ze wat lekkers van de 
bewoners en zelfs van de caféhouder 
van Faas. Ze werden begeleid door 
buurvrouw Sita, de initiatiefneemster 
en Renee van Creatief Beheer van het 
Wolpark.

Hij was een ridder die zijn mantel 
aan een naakte bedelaar gaf. Ook in 
Noord wordt nu Sint Maarten ge-
vierd en wel rondom het Wolpark. De 
kinderen van 150Watt en de Nieuwe 
Hamelbuurt trokken met lampions 
en luid zingend van deur tot deur. 

SiNt mAARteN

merline bewoonster uit de Agniesebuurt nam een origineel 
bewonersinitiatief dat hout snijdt. ze wilde een verwendag 
organiseren voor mantelzorgers, mensen die zich met hart 
en ziel belangloos inzetten voor familieleden of buren met 
lichamelijke of psychische problemen. Het werd fantastisch.    

in Huis van de wijk de Nieuwe 
Banier werd een verwendag 
gehouden voor senioren. mo-
tor achter dit gebeuren was 
memie uhrwhesy. Het was 
een aardig programma. 
De 95 jarige Mel Meule speelde op 
de piano Chopin, ‘Zie de leliën op 
het veld’, ‘My Lord what a morning’, 
Plaisir d’amour’ en ’The last rose of 
summer.’ Ze werd hierbij begeleid 
door Adrie Gersbergen waarmee ze 
al 10 jaar samenspeelt. Mel Meule 
komt uit een muzikale familie. Va-
der speelde gitaar, citer en piano. 
Mel Meule gaat op 8 jarige leeftijd op 
piano les, rondt het conservatorium 
in Den Haag af een geeft les aan de 
muziekschool in Leiden. Veertien 
jaar lang emigreert ze naar Zuid 
Afrika waar ze les geeft aan leergie-
rige leerlingen. Het houdt niet op 
na het pianoconcert. We horen boei-
ende levensverhalen van mevrouw 

Stempels(95 jaar) en Dick Buis(70 
jaar). Loek van Holland zorgde met 
zijn accordeon voor het entertain-
ment. De organisatie had gezorgd 
voor boerenjongens en advocaat 
met slagroom, een overdonderend 
succes. De oud Hollandse snoepjes, 
kaneelstokjes,babbelaars en kersen-
staaf vonden minder aftrek. De sfeer 
was geweldig, de deelnemers hadden 
een leuke dag.

Terug in de tijd!

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

Noordplein 12
Noordplein 12, de villa, wil 
een volwaardig Huis van de 
wijk zijn, gerund door bewo-
ners. wekelijks zijn er vaste 
activiteiten: de knutselclub 
voor senioren, de bingo, de 
spel- en kaartmiddag, inter-
actieve en informatieve pro-

gramma’s voor jongeren, de 
huiswerkklas, Nederlandse 
taal lessen, teken lessen, en 
knutselen voor jongeren. 
Daarnaast is de Villa het vertrekpunt 
van door een grote groep vrijwilli-
gers gedragen bewonersinitiatieven. 
We hebben het over de Pinksterdag, 
het Sinterklaas voor oud en jong, het 
Jongerenpodium en wijkprogramma 
op de Rotte en het Suikerfeest. Daar-
naast heb je ook eenmalige activitei-
ten: Koor, Vrijwilligersdag (2 keer 
per jaar). De bedoeling van deze bui-
tenactiviteiten is de buurt samen te 
brengen, elkaar te ondersteunen en 
de kwaliteit van leven te bevorderen. 
Bij al deze activiteiten staat talent-
vorming en betrokkenheid centraal. 
Uniek voor Noordplein 12 is dat oud 
en jong met heel diverse achtergron-
den samen optrekken, elkaar kennen 
en waarderen. Drijvende krachten 
achter de Villa zijn bewoners Wil van 
Vugt en Hamid Achatbi.

in Frankrijk, west vlaanderen en zeeland wordt Sint maarten, 
een evenbeeld van Sinterklaas, uitbundig gevierd op 11 van de 
11de. wie was Sint maarten? 
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aangekaart via de machines maakt 
behoorlijke indruk. Items als homo-
seksualiteit liggen bij de jeugd veel 
minder gevoelig. Interessant is als 
ze zich ineens moeten afvragen waar 
hun meningen vandaan komen. 
Petje af voor de inzet van Hildegar-
disschool en Imeldaschool. De leer-
krachten zullen er op school dieper 
op ingaan. Dit voornemen was ook 
aanwezig bij de taalles leerkrachten. 
Voor alle deelnemers was de fabriek 
een eye opener. Dat leerlingen van de 
basisscholen de bouwhelmen ineens 
gingen opzetten wijst erop dat ze op-
geslorpt werden door het spel met 
een diepere bodem. Voor herhaling 
vatbaar.

De deelname van wel vier taalgroepen 
was het succes van 2016 . De dames 
namen heel intensief deel en stelden 
veel vragen. De hulp van de taallera-
ren was geweldig. Omdat het boekje 
niet slaafs gevolgd werd was er alle 
ruimte voor verduidelijking en dis-
cussie. Vooral het interactieve sprak 
sterk aan. Het is ook dat interactieve 
dat zo een bijzondere aantrekkings-
kracht heeft op de meer praktisch 
georiënteerde leerlingen van de Ac-
cent Praktijkschool, die vaak 1,5 uur 
geconcentreerd bezig waren. Wat de 
meningen betreft zien we duidelijke 
verschillen en verschuivingen bij 
de jongere generatie in vergelijking 
met de ouderen. Er komt meer open-
heid en tolerantie. Het pestgedrag 

en opvliegers. De Nutrition School 
ontleedde een blikje tomatenpuree 
en een fles Chicken to Night paprika 
saus. Was de geconcentreerde to-
matenpuree nog vrij onschuldig, de 
paprika saus bevatte meer suiker en 
zout dan paprika. Dus even kijken 
naar de tekst op het potje of flesje, 
naar de diverse E-nummers (Euro-
pese standaard). De conclusie van de 
gezonde voeding workshop was dat 
gezond eten, vers en zelf bereiden, 
stukken goedkoper is. Groenten zijn 
goed omdat ze niet verteerbare ve-
zels hebben. Daarom is bruin brood 
eten ook beter. Wist je dat ongezonde 
kleurstoffen hier toegelaten zijn niet 
alleen in onze alcoholische dranken 
maar ook in de snoep. We konden de 
tafel met suikerloze smoothies niet 
voorbij lopen. De met groenten over-
dekte Flammen Kugels vonden gre-
tig aftrek, krokant en heel gezond. 
De bewoners organisatoren verdie-
nen meer dan een pluim.

Tal van workshops werden bezocht 
van vitaminepreparaten van Herba-
life tot beweegmaatjes, van nagelsty-
len tot gezichtsmaskers met argan-
olie, van lyric dance tot Afrikaanse 
dansen en sieraden. Je kon een lek-
ker kopje kruidenthee of kruidenk-
offie proeven bij Organo, goed voor 
vaster slapen en minder suikerdrang 

Druk bezochte 
Gezondheidsdag 
in het Klooster

Democratiefabriek is eyeopener
in Huis van de wijk de Nieuwe Banier streek weer de 
Democratiefabriek neer, een werkplaats voor conflictoplossing 
en tegen pestgedrag. 

Een 75 deelnemers startten met een 
snelle kennismaking, waarna ze een 
beeld gaven van hun wijk. De plein-
activiteiten gericht op talentvorming 
werden sterk gewaardeerd. Beter 
kon het met de ouderbetrokkenheid. 
Minpunt is ook het doorwerken in de 
buurt van politieke tegenstellingen uit 
het land van herkomst. Duidelijke ver-
schuivingen ten goede zijn er richting 
tweede en derde generatie. In een aan-
sprekend stukje theater zette Formaat 
het ‘van het kastje naar de muur’ in 
scène. De deelnemers konden insprin-

het publiek, dat deze aanpak ook op de 
planken bracht. De laatste scène was 
een ongemakkelijk verjaardagsfeest 
waar niet de taart met koffie op tafel  
kwam maar wel de vluchtelingendis-
cussie, de werkverdringing en zwarte 
piet. Op schitterende wijze werden de 
angsten van voor- en tegenstanders 
verbeeld. Gevraagd aan de zaal naar 
kernwoorden voor ons samenleven 
kwamen woorden als begrip, vertrou-
wen en contact naar boven.

gen. Zo werd niet geaccepteerd dat 
opa weer naar een volgend loket werd 
verwezen. In een andere scène zag je 
de onhandelbare tiener die het huis op 
stelten zet en zijn heil zoekt bij slechte 
vrienden. Wordt je een autoritaire 
moeder? Of voelt je kind zich vrij om 
thuis alles te vertellen en het bespreek-
baar te maken? Zoek je echt contact 
met je kind en straal je vertrouwen 
uit? Het blijft je kind. Als hij afstand 
zoekt moet jij je warmte laten voelen. 
Haal ook zijn vrienden in huis. Veel 
van dergelijke suggesties kwamen uit 

Formaat speelt polarisatie

De Antilliaanse vereniging 
mira Luz organiseerde weer 
een charmante modeshow in 
Jan van der Ploeg. 
Meisjes en jongens lieten hun dansen 
zien en wisten zich te presenteren in 
ongedwongen maar geraffineerde kle-
ding ontworpen door de moeders zelf. 
Vooral de ontwerpen van Richie Eme-
lina oogsten veel succes. Na casual kle-
ding kregen we leuke danspakjes met 
tule en stoere jasjes. Ook de teeners en 
twens kwamen aan bod met uitgaans-

kledij, een outfit voor een romantisch 
etentje en een dansplunje. Opvallend 
waren de coole blikken die snel om-
slaan in een ontwapenende glimlach. 
De zaal zat propvol met enthousiaste 
vaders en moeders, die niet aarzelden 
enige aanmoediging te geven. De ma-
nier van lopen en bewegen kon me-
nig buitenstaander jaloers maken. De 
aanwezige senioren hebben genoten. 
Op spontane wijze stapten ook klein-
tjes dwars door het defilé, wat zorgde 
voor enige hilariteit. De muziek was 
een mix tussen R&B, Techno en Antil-
liaanse rootsmuziek. De kwaliteit van 
de DJ was super.

mODeSHOw

inspringtheater Formaat en Dock organiseerden 
een stadsdebat rond het thema polarisatie. Staan 
bevolkingsgroepen lijnrecht tegenover elkaar?

De Gezondheidsdag in Huis van de wijk het Klooster trok een 
grote groep buurtbewoners. De dag was een origineel bewo-
nersinitiatief.



is wel een commerciële winkel, maar 
heeft ook een sociale functie. Steen 
nam contact op met de buurthuizen 
met het oog op connecties. De store 
werkt met vrijwilligers, studenten en 
mensen die een tegenprestatie leve-
ren. In de zaak is ook een inleverpunt 

van gebruikte kleding gevestigd. Ge-
kochte kleding met een los steekje 
kan ter plekke hersteld worden. Alle 
kleding is betaalbaar. Zo zie ik hem-
den en kleurrijke sjaals voor € 4,-, 
bonte stropdassen voor € 0,50 en 
jeans voor € 5,- ‘We geven service’ be-
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Ik kom binnen in een open huis 
wat gezelligheid uitademt. Er staat 
een lange mozaïeken bar. De houten 
lambrisering heeft een warme blauw 
groene kleur en doet denken aan een 
Deense pub. Boven de bar prijken nog 
de antieke bollampen van Schoone-
wil. Op de tafeltjes liggen marmeren 
bladen. Het is 17.00 uur en behoor-
lijk vol. Ik herken veel Oude Noorden 
publiek. Het slaat aan. ‘Op elke hoek 
van de straat moest zo een brasserie 
zijn’ vertelt me Simon. Je waant je in 

Saint Germain des Prés. De Brasserie 
Nieuw Noord doet me denken aan 
Café des Flores. Als ik tussen mijn 
wimpers door kijk zie ik Sartre zitten 
naast Simone de Beauvoir.

De ontbrekende brasserie
Over het concept is nagedacht. Ik 
wordt begroet door eigenaresse Rose 
Tieleman, de dochter van de horeca 
tycoon Aryan Tieleman voormalig ei-
genaar van Hotel New York, Loos en 
Westerpaviljoen. Rose begon als 15 
jarig meisje als kamermeisje in Ho-
tel New York. Op haar 18 jaar werkte 
ze in een brasserie. Op haar zeven-

entwintigste opent ze nu Brasserie 
Nieuw Noord. Rose is gek op Noord, 
sinds twee jaar woont ze op de Soe-
tendaalsestraat. Wat er in Noord ont-
brak was een echte brasserie waar je 
elke dag naartoe kan, met je vrien-
den, voor het ontbijt, voor de lunch, 
voor het borrelen, voor van alles. ‘We 
hebben het hier waargemaakt. Het 
Oude Noorden is opkomend, het is 
een levendige buurt. Ik denk dat we 
de buurt aanspreken, de sigarenboer, 
de bloemist, de fotograaf. Noord heeft 

de sfeer van een brasserie nodig. Er 
zijn café ’s en hippe tenten, maar 
geen klassieke brasserie waar je een 
wijnglas krijgt op een servetje, bitter-
ballen, een steak tartaar met een glas 
crémant.’ Brasserie Nieuw Noord is 
toegankelijk voor iedereen, maar met 
een stukje allure. Rose heeft een ge-
degen horecaopleiding ‘Hospitality 
Management’.

Gastvrij en betaalbaar
Gastvrijheid heeft ze hoog in het 
vaandel. Rose heeft een hekel aan de 
horeca waar je je niet welkom voelt en 
geen goedendag meer gezegd wordt. 

We serveren eten voor een goede prijs. 
€ 3,75 kost een echt kwaliteitswijntje. 
Een fles kost niet meer dan € 30,-.  
We hebben het over de verbouwing. 
De antieke elementen van het oude 
Schoonewil zijn zoveel mogelijk be-
waard. Tot ieders verrassing kwamen 
aan de Heer Kerstantstraat kant grote 
ramen tevoorschijn vanachter houten 
schotten. Opvallend zijn het antieke 
glaswerk en de gerestaureerde klap-
deurtjes bij de ingang, een restant van 
de vroegere rookruimte. De oorspron-
kelijke eiken vloer is opgeschuurd. 
Nieuw Noord is een goed concept, we 
hadden zoiets nodig.

in de zwartjanstraat op num-
mer 33 opende het Leger des 
Heils onlangs een aantrekke-
lijke reshare store, een mix 
van tweedehands en vintage. 

Als je binnenkomt zie je een mooie 
antieke foto met jonge dames achter 
de naaimachine in een reuze atelier. 
Aan de rekken hangen kleurrijke 70-
er jaren hemden en op de schappen 
langs de muren staan naast stevige 
stappers naast echte leren krokos-
choenen. Bontgekleurde kinderjurk-
jes geven je een vrolijk gevoel. Schoe-
nen met hoge hakken en plateauzo-
len voeren je naar andere tijden. We 
worden verwelkomd door manager 
Barbara Steen. Terwijl ze een geurig 
kopje koffie klaarmaakt vertelt ze hoe 

mooi ze het vindt die jonge meiden 
in jeans en op hoge hakken, die een 
bloesje komen kopen dat misschien 
door hun oma is ingeleverd.

Doelgroepen
De winkel richt zich in de eerste 
plaats op mensen met een kleine 
beurs, maar is ook aantrekkelijk voor 
liefhebbers van retro en vintage en 
voor groene eco mensen die vinden 
dat je eerst moet gebruiken wat er is. 
Je kan tweedehands kleren per kilo 
verkopen, maar beter is er het mooie 
uit te selecteren en het een echt nieuw 
leven te geven. Barbara vindt dat haar 
winkelpersoneel de ogen en oren in 
de wijk moet zijn. Ze moeten open-
staan voor een praatje en contact. Er 
is veel eenzaamheid. De reshare store 

Brasserie Nieuw Noord
Brasserie Nieuw Noord op de hoek Bergweg en 
Soetendaalseweg heeft de plek ingenomen van het vroegere 
Schoonewil. maanden lang is er verbouwd, maar dan heb 
je ook wat. 

Reshare Store
toogt Barbara ‘Je kan hier passen en 
je wordt geholpen.’ Ze vindt het werk 
leuk.’Ik wil niet alleen achter de kassa 
staan. Als ik een jurkje verkoop vraag 
ik later hoe het op het feestje was.’

Kerstactie
In december heeft de winkel een 
kerstactie. Al wie een zak kleding in-
levert zorgt voor een kledingbon van 
€10,- voor wie aangewezen is op de 
voedselbank. Op die manier wil de 
vintage store aansluiten bij de Kerst-
potten actie van het Leger des Heils, 
waar ze onderdeel van zijn. De Resha-
re Store Rotterdam is in het land de 
zesde in zijn soort. De winkel loopt 
vol met divers publiek. De vintage 
winkel geeft je een warm gevoel.
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Filosoof Maurice Specht sprak over 
het verduurzamen van het project 
dat berust op organiseren, finan-
cieren en relaties met partners. On-
derzoeker Kees Fortuin is geïnteres-
seerd in de ontmoetingsfunctie van 
het Klooster. Aanwezig was ook een 
vertegenwoordiger van Verre Bergen 
die organisaties in hun ontwikkeling 
ondersteunen. De grote groep be-
trokken bewoners werd opgesplitst 
in drie werkgroepen. De groep rond 
Miriam Fokkema, oud voorzitter van 
de Vrienden van het Klooster en ini-
tiatiefnemer van de avond. De groe-
pen rond Kees Fortuin en Maurice 
Specht. Bij Miriam bevestigden de 
deelnemers dat er heel veel gebeurt 
in het Klooster, dertig activiteiten per 
week, maar het wordt nog onvoldoen-
de gecommuniceerd. Opmerkingen 
kwamen ook over de fysieke toegan-
kelijkheid. Bij Kees Fortuin roemden 
de bewoners de gemeenschapszin in 
het Oude Noorden, rond de scholen 
en in de portieken. Je kan nog wat 
lenen bij elkaar. Toch wordt echte 
interesse en tijd voor elkaar nog 
gemist. Deze gespreksgroep wilde 

meer sport in het Klooster, gezond 
eten promoten en het huiskamerge-
voel vergroten. Bij Maurice Specht 
kwam ook de communicatie aan de 
orde. Wie doet wat? Er is nood aan 
een duidelijke programma ladder. 
De buurtgroepen moeten weer naar 
binnen komen, buiten en binnen 
moet je verbinden. Bewonersinitia-
tieven kunnen ook gericht worden 
op het programma waarbij ze ook 
versterkt worden. Is het Jeugdcul-
tuurfonds wel genoeg bekend bij de 
scholen? Dit zou nog een bijkomen-
de impuls kunnen geven aan de kwa-
liteit muziekschool MC Rotterdam, 
gevestigd in het pand. Een lumineus 
idee was de maandelijkse inloop van 
actievelingen gericht op een gedegen 
maandprogramma. De eerste inloop 
komt op 18 januari. Als toetje werd 
een mooi bewonersinitiatief gepre-
senteerd. In de Kapelzaal komt een 
reuze speelgoedwinkel voor de kin-
deren uit het Oude Noorden  onder 
de naam Toys For All. Dit project 
is een grote samenwerking tussen 
bewoners, Albert Hein en de Voed-
selbank. Winkelinstallateurs waren 

whatsapp 
Super Buurt 
Groep
met de whatsapp super buurt-
groep heeft Sol (samen On-
dernemend Leren) de Rotter-
damse prijs gewonnen van 
beste mantelzorgondersteu-
ning idee. in een whatsapp 
groep van ongeveer tien leden 
waaronder zeven mantelzor-
gers, twee vrijwilligers en een 
professional, ondersteunen de 
deelnemers elkaar. 

Als mantelzorgers een vraag heb-
ben, helpen ze hierbij elkaar. De 
vrijwilligers kunnen als het nodig 
is een boodschap doen. De profes-
sioneel, de beheerder, zorgt voor de 
updates en voor belangrijke nieuw-
tjes zoals de gratis Rotterdampas 
en het gratis parkeren voor mantel-
zorgers. Mantelzorgers weten soms 
niet waar zij recht op hebben. Ook 
hebben ze soms een luisterend oor 
of andere ondersteuning nodig. De 
Whatsappgroep is laagdrempelig en 
ook vrijblijvend. Whatsappen kan je 
op elk moment van de dag en ook in 
de tram. Iedere mantelzorger heeft 
zijn netwerk. Die netwerken worden 
door het project aan elkaar gekop-
peld. Ook buiten kantoortijd is de 
app beschikbaar. Als niemand ant-
woord weet zoekt de beheerder het 
uit. Sierra Bouwmeester, een jonge 
enthousiaste meid, is de beheerder 
voor Noord. Sierra leerde het vak als 

vrijwilligster bij Sol, ze was ook be-
trokken bij 75+ huisbezoeken. ‘Een 
groep zoals in Noord wordt binnen-
kort ook opgezet in Charlois, Over-
schie en Ijsselmonde’ vertelt Josien 
Schenkels manager bij Noorder-
breedte. De Whatsapp super buurt-

Positief deBat 
rond Huis van de Wijk Het klooster

welkom op 16 december. Margot van 
Asseldonk, beheerder Klooster, wijst 
erop dat de zalen gratis zijn voor be-
wonersinitiatieven. De avond werd 
afgesloten door Miriam en program-
meur Margot en bestempeld als een 
ongelofelijke oppepper. Aktie!

groep is simpel en aanvullend op het 
aanbod. Het is een zegen voor man-
telzorgers die werken of een heel 
druk leven hebben. Je kan je aan-
melden voor de groep door te mailen 
naar mantelzorg@solnetwerk.nl. 

in het Klooster werd stevig gebrainstormd rond 
programmering en aantrekkelijkheid van het Klooster. 

vanuit Congolese buurtbewo-
ners werd een gezellig bewo-
nersinitiatief gerealiseerd. 

Naast een aantal indringende gos-
pelsongs door talentvolle zange-
ressen en zangers met uitstraling, 
barste de Congolese soukous mu-
ziek los en kon niemand meer stil 
zitten. Verrassing van de avond was 
ook de modeshow van een twintig-
tal tienermeisjes. De dessins van de 

waxen waren warm en origineel en 
verraden ook enige naaikunst van 
de moeders. De kookprinsessen to-
verden bakkeljauw, kip, nasi, spag-
hetti en gevarieerde salade. Natuur-
lijk stond ook de pili pili of sambal 
pot naast de rechauds. Het publiek 
kon ook kleine sieraden kopen. Hele 
families waren op het feest afgeko-
men samen met buren. Het is een 
geslaagde try out waarop verder kan 
gebouwd worden.

Bewonersinitiatief 
mode, gospel en diner
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procedure geldt. Maar hier is het an-
ders. Louis Windzak is 40 jaar klant 
van het woningbedrijf. Hij woonde in 
de Van der Takstraat, de Tochtstraat, 
de Vinkestraat en de Hooglandstraat. 
Zijn vriendin is overleden. Hem treft 
geen blaam. Het huis moet helemaal 
gerenoveerd worden. Hier moet je 
hart spreken. ’Coördinator Hannan 
Mataich van Woonstad zorgt voor 
een hotel voor Louis. Kort daarna 
krijgt hij een wisselwoning op de 
Oudedijk. Een gespecialiseerd bedrijf 

Wat is er gebeurd? De zoon van de 
bovenbuurvrouw ging de centrale 
verwarming voor zijn moeder bij-
vullen die een paar dagen niet thuis 
was, maar vergat vervolgens de kraan 
af te sluiten. De slang springt en het 
water stroomt over de vloer en vindt 
zijn weg naar de benedenwoning van 
Windzak. Een vriend die de katten 
en vissen eten komt geven ontdekt 
het drama. De bovenbuurvrouw is 
natuurlijk niet thuis en de politie 
moet de deur openbreken. Louis in 
allerheil teruggekeerd doet een tele-
foontje naar het woningbedrijf, waar 
hij natuurlijk het standaard antwoord 
krijgt. ‘Dat is voor de verzekering van 
de buurvrouw. ’De verzekering van 
de buurvrouw wil niet betalen. ’Dat 
is geen lekkage, maar eigen schuld.’ 
Gelukkig is de zus van Louis niet op 
haar mondje gevallen. Ze belt SBS 6 
en Alberto Steegman staat bij Woon-
stad op de stoep.

Je hart laten spreken
Manager Erik van Staveren heeft di-
rect de situatie door. ‘Het was een 
goed gesprek. Ik heb gesteld dat in 98 
procent van de gevallen de standaard 

eindelijk is het zo ver. De bo-
venleidingen, grind en rails op 
het dak van de Hofbogen zul-
len vanaf begin januari worden 
weggehaald. 

Op 9 januari start ProRail met de 
werkzaamheden op het dak van de 
Hofbogen. ProRail zal de ballast, 
rails en dwarsliggers opruimen. Ook 
de bovenleidingsportalen worden 
weggehaald, inclusief de steunpila-
ren. Tot slot zorgen ze voor een nieu-
we dakbedekking, zodat het dak lek-
vrij is. De opruimwerkzaamheden 
beginnen op de Heer Bokelweg en 
gaan richting de A20. In de zomer 
van 2017 zijn de werkzaamheden af-
gerond. En daarna?
Zodra alle spoorse elementen zijn 
verwijderd, ontstaan nieuwe moge-

Hersteld
De groene muren in de 
Benthuizerstraat rechtover 
café de Bel zijn weer hele-
maal hersteld en staan vol 
mooie planten. 
De planten waren doodgegaan door 
het niet functioneren van het auto-
matisch bewateringssysteem, dat 
werkte op een tijdklok. Dit systeem 
was ongevoelig voor droogte en 
vorst wat de ramp veroorzaakte. Er 
wordt nu gewerkt met een nieuw 
systeem op basis van sensoren die 
voeling houden met de weersom-
standigheden en de droogte van de 
aarde. Het kapotgaan van de plan-
ten werd ook mede veroorzaakt 
door duivenoverlast. We hopen dat 
de nieuwe bewatering en het stop-
pen met duiven voeren nog een 
stralende toekomst geeft aan een 
stukje natuur in het Oude Noorden.

wordt ingehuurd om alles in te pak-
ken en spullen te drogen. Het wordt 
een complete verbouwing. Nieuw pla-
fond, nieuwe wanden. Het resultaat is 
een paleis. Zo’n klus kan je wel toe-
vertrouwen aan opzichter Jos Pastoor, 
die de hele aanpak coördineert. 
‘Ik moet alleen nog wachten op de 
gordijnen’ glundert Louis als we hem 
bezoeken. Windzaks’ vriendin blijkt 
een keurige boedelverzekering afge-
sloten te hebben én deze komt over de 
brug. Het lijkt wel een sprookje. Louis 

Windzak is niet de eerste de beste. 
Alle Surinamers kennen hem als een 
fantastisch zanger. Zijn repertorium 
is dat van de eind zestiger jaren. De 
tijd van Otis Redding en Jimmy Hen-
driks. Hij won de Henny Huisman 
Soundmix Show en kreeg een reuze 
beker, de fameuze Pleasure Award. 
Ron Brandsteder overhandigde hem 
de gouden plaat. Louis was te gast 
bij de Wereld Draait Door en werd 

uitgeroepen tot de beste Europese 
zanger. Vaak trad hij op met de band 
Double-U-Soul. In 2013 maakte hij 
nog een theatertour rond Nederland. 
‘Nog de wasmachine aansluiten en 
een deurtje verven.’ Louis Windzak is 
helemaal happy en haalt prompt een 
grote fles champagne te voorschijn. 
Op Woonstad en op gelukkige huur-
ders! Woonstad heeft nu een app  voor 
reparaties. Maak er gebruik van!

lijkheden. In het verleden hebben 
verschillende partijen in de stad 
ideeën voor de toekomst van het dak 
geopperd. Van dakpark tot snelfiets-
pad. Op dit moment is Prorail eige-
naar van het dak. Op termijn wordt 
het ‘recht van opstal’ overgedragen 
aan de gemeente Rotterdam. De ge-
meente is op dit moment bezig met 
het verkennen van het toekomstig 
gebruik van het dak. Hierbij worden 
diverse scenario’s en participatiemo-
gelijkheden onderzocht.
Het eerste gedeelte van het dak, het 
dak van Station Hofplein, heeft in-
middels al een tweede leven gekre-
gen. De ambitie is om het dak medio 
2017 open te stellen voor alle Rot-
terdammers. Kinderen kunnen dan 
spelen op de speeldijk in het park 
en grotere en kleinere evenementen 
zorgen voor een bruisende ontmoe-

tingsplek voor cultuur minnend Rot-
terdam. Voor meer info: 
www.hofbogen.nl

Referendum 
woonvisie
Het woonreferendum heeft 
de 30% stemmen niet ge-
haald. De 70% tegenstem-
mers moeten de politiek wel 
tot nadenken stemmen. 
Niemand heeft problemen met 
nieuwbouw maar de betaalbaarheid 
is een probleem. Het op peil houden 
van de sociale woningbouw ook met 
het oog op de jongeren  is naast een 
sociale mix van groot belang. We 
verwachten dan ook een bijstelling 
van de visie.

Ontmanteling dak Hofbogen

wooNstad Voor de huurder  

Het noodlot slaat toe bij woon-
stad huurder Louis windzak. 
zijn vriendin, een talentvolle 
pianiste, overlijd  en Louis wil 
tot rust komen in Suriname. 
Nog geen twee weken later 
wordt hij door zijn vriend te-
ruggeroepen. ‘Heel je huis 
staat blank, het water loopt 
door de voordeur naar buiten.’
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BiJDRAGeN AAN Dit NummeR
Anja Berkelaar, Kinderparadijs, 
Opzoomermee, Pluspunt, 
Gebiedscommissie Noord, Havensteder, 
Woonstad en Gare du Nord,
Voici la Femme, Talitha Holl, de Fontein, 
Roweena Rovers

OPmAAK: Bureau404 
DRuK: Janssen/Pers

Huis van de wijk 
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)

Huis van de wijk 
Het Klooster
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
gebiednoord@rotterdam.nl

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.

Huis van de wijk 
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  

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
Wessel in ’t veld: 
wveld@dock.nl 
M: 06-38759256
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Bij de gemeente is dit plein bekend 
als Wilgenplantsoen.  De kinderen 
hebben verschillende namen voor 
het plein: het rode plein, het schom-
melplein, het Bellenboomplein of 
gewoon het pleintje. De kinderen 
zijn bezig met het maken van teke-
ningen voor op de pijl die samen met 
foto’s een vrolijk beeld geven van 
het Kinderparadijs. Jordi  vertelt: “Ik 
heb een sportrobot getekend voor de 
pijl.” “Maar er is toch helemaal geen 
sportrobot in het Kinderparadijs?” 
vraagt Nairick. Jordi laat zich niet 
uit het veld slaan en zegt dat hij voor 
sportrobot zal spelen. Adam heeft 
een heel blij spook getekend voor de 
pijl. Volgens Adam zijn ook spoken 
blij in het Kinderparadijs. Juf Eva 
maakt het uiteindelijke  ontwerp en 
dat  wordt op metaal gedrukt. Het is 
nog een beetje geheim waar de pijl 
precies komt te hangen, maar hij zal 
in elk geval in de buurt van het Wil-
genplantsoen te zien zijn en naar 
het Kinderparadijs wijzen. Kijk, 
daar moet je heen!  Zo wordt het ook 
voor de nieuwe mensen in de wijk 
beter zichtbaar waar de kinderen na 
schooltijd veel kunnen leren over 
koken, natuur, beeldende vorming 
en taal, maar vooral over zichzelf! 
De kinderen van de Cadeautjesex-

press, een andere club op het Kin-
derparadijs zijn goed gaan zorgen 
voor de tijdelijk teruggekeerde fan-
tasiedieren van de KIWI route. De 
dieren zijn na jaren trouwe dienst  
aan de lantarenpalen  in de straat 
uitgeput. Tijdens de Cadeautjesex-
press schilderen  en tekenen de kin-
deren vriendjes van de kiwi-dieren. 
Ook hebben de kinderen kroontjes 

gemaakt, een mobiele telefoon ge-
kleid en voor eten gezorgd. De kiwi-
kouwers en de leeuwenharpenzijn 
straks weer helemaal in topcondi-
tie. Maar ook in de tuin hebben de 
kinderen niet stilgezeten. De laatste 
aardappelen zijn geoogst, er zijn vo-
gelhuisjes met pinda’s gemaakt en 
stro op de bedden van de moestuin 
gelegd. Verder zijn er kunstwerken 

“wij weten wel waar het Kin-
derparadijs is,  zeggen de 
kinderen tijdens  de verras-
singsclub op het Kinderpara-
dijs,  ‘maar andere kinderen 
en ouders misschien nog niet’. 
Daarom maken we een hele 
grote pijl voor op het plein net 
buiten het Kinderparadijs.  

Fantasie kent geen grenzen

van luciferhoutjes gemaakt. Dat was 
mooi, maar het echte kunstwerk was 
een kort moment, namelijk toen de 
kunstwerkjes in de fik werden gesto-
ken. De ‘ ooohh’s’ en aaah’s klonken 
vol bewondering, maar klonken wel 

een beetje ver weg, want de kinde-
ren stonden op een veilige afstand. 
En als je benieuwd bent welke acti-
viteiten we in de kerstvakantie doen, 
kom dan gezellig langs in Speeltuin 
Wikado van het Kinderparadijs.
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Jong en oud geobsedeerd door de 
ritmische Afrikaanse muziek be-
leefde een heerlijke ochtend. Afri-
kaanse gerechten vormden een 
kleurrijk en heerlijk assortiment. 
Het smaakte goed. De Kapelzaal is 
versierd met sprekende Afrikaanse 
doeken. Op grote tafels liggen schit-
terende kleinoden uitgestald, het 

resultaat van artistiek handwerk. 
Ondertussen loopt het Surinaamse 
Onafhankelijkheidsfeest vol in de 
Foyer. Wilfred Riebeek legt de his-
torie van Suriname op tafel en de 
verdienste van student Bruma die 
premier den Uyl meekreeg op het 

onafhankelijkheidspad. ‘Je bent in 
deze tijd nooit onafhankelijk, maar 
je moet zelf wel je politieke boontjes 
doppen.’ besluit de spreker. Tussen 
de workshops haarvlechten, hand-
massage en sierraden maken door 
zitten de kinderen te kleuren en 
spelletjes te doen. DJ Cherly Zeeuw 
begaafd muzikant en ex Equal lid 

draait uitgelezen muziek en Cyriel 
vult dit aan met de steeldrums, op 
zich al een leuke mix. Oliebollen, 
suikercake en Surinaamse rijst 
worden geurig opgediend. De da-
mes kunnen het niet laten om te 
dansen. Als dan de dansgroep met 

tam tam en onafhankelijkheidsdag, 
sensationele omhelzing

de sprekende naam ‘Independancy’ 
optreedt is het hek van de dam. Het 
publiek krijgt omslagdoeken en met 
de Afrikaanse hoofddoeken made by 
Ada uit Mali wordt het een tropisch 
feest. De djembé ’s komen in stoet 
naar beneden en iedereen wordt 
meegetrokken naar de slotsensatie 
met trompetspelers, trommelaars, 
diverse dansgroepen en een mode-
show van de meiden uit het Oude 
Noorden. ‘Ontroerend en hartver-
warmend’ besluit Tam Tam organi-
sator Sebastiaan de Vries. Huis van 
de Wijk het Klooster vergast je op 
ongekende belevenissen.

vanaf 11.00 uur ging in Huis van de wijk het Klooster al een 
druk bezochte djembé workshop van start. 

Het is druk op straat, er zijn 
ondanks de kou veel kinderen 
buiten. Dan ineens klinken er 
piepende banden. een auto 
maakt een noodstop in de 
Hoyledestraat. er vallen geluk-
kig geen gewonden. 

Dat is nou net de bedoeling. De leer-
lingen van basisschool De Fontein 
krijgen verkeersles. Van de kleuters 
tot groep 8. Alle leerlingen hebben 
deze ochtend een streetwise-les van 
de ANWB. De groepen 5 en 6 heb-
ben die in de straat voor school. Zij 
leren alles over de remweg van een 
auto.  Eerst moeten de kinderen zelf 
een stuk rennen en stoppen vanaf 
de finishlijn. Daarna moeten ze een 
onverwachte stop maken als ze ren-
nen. Ze hebben dan al snel door 
dat de remweg een stuk langer is. 
Juf Jolanda van de ANWB legt uit 
dat dat te maken heeft met je snel-
heid, gewicht en het profiel onder 
je schoenen… net zoals bij een auto. 
Dan moeten de kinderen met pion-
netjes aangeven waar zij denken dat 
een auto stopt als die met 50 kilome-
ter per uur een noodstop maakt.  De 
meeste kinderen kiezen een plekje 
uit vlak bij de finishlijn, het punt 
waar de auto pas begint met rem-
men. Verbaasd en onder de indruk 
zijn ze als de auto pas zo’n 21 me-

ter verderop stilstaat. Sjors zegt dan 
ook verbouwereerd: ‘maar ik dacht 
dat een auto wel sneller kan stop-
pen’.  Jolanda van ANWB Streetwise 
legt uit dat kinderen gewoon geen 
idee hebben hoe lang het duurt 
voor een auto stil staat. Door het 
te laten zien, wordt het ze pas dui-
delijk. Nadat ook het belang van de 
gordel is uitgelegd, komt het leukste 
onderdeel van de les. De kinderen 
mogen zelf met de auto een nood-
stop maken. Op de passagiersplek 
is een extra rempedaal en daar mo-
gen ze op trappen. Tanysha mag 
als eerste: ‘ het was zo spannend, 
ik plaste bijna in m’n broek, maar 
het was wel heel stoer’.  Jos vindt 
de les ook heel leuk en zegt: ‘ik ga 

voortaan ook m’n broertje helpen, 
die loopt altijd op de stoeprand en 
dat is eigenlijk wel heel gevaarlijk’. 
De groepen 7 en 8 krijgen les op het 
plein. Hier staat de fiets centraal. 
Zij moeten over niet al te lange tijd 
met de fiets en een zware tas naar 
de middelbare school. Hoe voelt dat 
zo’n tas en hoe zorg je dat je niet uit 
balans raakt als je je hand moet uit-
steken. Daarna mogen zij nog een 
hindernissenparcours afleggen met 
een gemotoriseerde step. Zo weten 
ze een beetje hoe het voelt als ze 
straks op een scooter zitten. Locatie 
directeur Leontine van der Wel is er 
erg blij met de verkeersles: ‘het ou-
derinitiatief attendeerde mij op het 
bestaan van deze lessen.  

Leerlingen basisschool De Fontein 
nu helemaal Streetwise!

talrijke vrijwilligersorganisa-
ties waren te gast in Huis van 
de wijk mozaïek, van groen-
projecten tot seniorensocië-
teiten, van mantelzorgers tot 
pleincoaches. 

Door Jeanette Buitelaar werd het 
belang van vrijwilligerswerk onder-
streept. Josien Schenkels belichtte 

de vrijwilligersactiviteiten die dor 
Noorderbreedte worden onder-
steund. Ze vertelde over de nieuwe 
mantelzorg inloop in Mozaïek en 
hoe de ouderenorganisatie SOL de 
superbuurt prijs kreeg voor man-

telzorg ondersteuning. Haar collega 
had het over de huisbezoeken bij 
75 plussers, niemand mag vereen-
zamen. Met Oud en Nieuw zullen 
dankzij vrijwilligers zowel Mozaïek 
als de Propeller open zijn. Ook werd 
door Noorderbreedte een soort scou-
tingsysteem opgezet bij kinderen en 
jongeren waarbij talenten verant-
woordelijkheid toebedeeld krijgen. 

Na meerdere warme woorden van 
waardering werd het glas geheven. 
Voor meer info: www.vrijwliggers-
werkrotterdam.nl

vRiJwiLLiGeRSDAG 
iN mOzAïeK
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Jonge 
vrouwen 
empoweren
Dejaneira Hanley heeft voici 
La Femme opgericht, een ini-
tiatief om kwetsbare jonge 
vrouwen te “empoweren”.  
voici La Femme  staat voor ‘zie 
hier de vrouw’.  zij zet zich 
in om de onbenutte potentie 
van kwetsbare jonge vrouwen 
(tussen de 12 en 23 jaar) te 
activeren, opdat zij op eigen 
kracht een positie kunnen 
claimen in de samenleving. 

Om de kwaliteit en effectiviteit van 
het aanbod van VLF te toetsen op de 
wensen en behoeften van kwetsbare 
jonge vrouwen, is ze een pilot ge-
start. Hiervoor heeft ze een specifiek 
gebied gekozen, namelijk Rotterdam 
Noord. Naast het feit dat ze zelf in het 
Oude Noorden woont, vond ze het 
belangrijk om tijdens de pilot VLF 
meteen van waarde te laten zijn voor 
de samenleving. Dus dacht ze haar 
buurt te ondersteunen en te helpen 
in haar sociale ontwikkeling. 
De pilot startte met een sociaal event, 
waarbij oude en jonge vrouwen bij 
elkaar kwamen. Het event werd in 
Huis van de Wijk het Klooster ge-
houden en was een luxe en stijlvol 
event. Natuurlijk was er plaats voor 
creativiteit van dans, zang, sociaal-

maatschappelijke statements mid-
dels een catwalk en een debat over 
maatschappelijke thema’s met be-
trekking tot de sociale normen en 
waarden vanuit het ouderen en jon-
geren perspectief. 
Tijdens het event mochten de bezoe-
kers kennis maken met VLF en het 
aanbod. Er waren veel aanmeldingen 
van jonge vrouwen tussen de 17 en 
23 jaar. De meiden kregen vervolgens 
trainingen m.b.t. tot hun identiteit, 
loopbaan keuzes en mogelijkheden 
en weerbaarheid. Hierbij werden ta-
boe thema’s besproken, het bewust 
maken van de kracht en de kwets-
baarheid als jonge vrouw binnen de 

samenleving en thema’s met betrek-
king tot het gericht kiezen van een 
beroep. 
Tips en Tricks werden de deelnemers 
aangereikt om zo sociale vaardighe-
den te kunnen ontwikkelen.  Enkele 
maanden verder mag  Dejaneira met 
trots zeggen dat de VLF pilot in Rot-
terdam Noord een groot succes was. 
De effectiviteit van het aanbod en de 
zelfbedachte methode was duidelijk 
zichtbaar in de ontwikkeling van de 
deelnemers.

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

De boel op 
stelten
Negen springende kinderen, 
een sterke lenige meester, 
een mooie zaal in Het Klooster 
en een ouders die activiteiten 
voor Fontein Na School organi-
seren. 
Dat is alles wat er nodig is om een 
spetterend acrobatisch optreden neer 
te zetten. En natuurlijk veel uren oe-
fenen…. “Ik vond het touwtje sprin-
gen het moeilijkst van de acrobatiek” 
vertelt Lina (10). “Dat moesten we 
doen voor de voorbereiding”.  

Dat er hard getraind was, was goed 
te merken! De voorstelling begint bij-
na. Daar klinkt het schelle fluitje van 
meester Kanja. De kinderen weten 
gelijk wat ze moeten doen. Tegelij-
kertijd maken de eersten een koprol 
op de mat, gevolgd door twee ande-
ren die een radslag doen. Binnen 
een paar seconden klimmen kinde-
ren op elkaar en er staat ineens een 
mooie piramide. Het publiek klapt 
en joelt. Maar het wordt nog mooier. 
Andere kinderen komen op de mat, 
gezamenlijke trucs en solo optredens 
wisselen elkaar af. Een jongen staat 
op zijn kop op de knieen van meester 
kanja. Een meisje doet een spagaat 
en wordt door anderen in de lucht 
getild. Weer anderen klimmen op 
elkaar, de jongens en meiden lijken 
wel van elastiek. Zo gaat het bijna 
10 minuten vloeiend door. Tot slot 
nog een mooi eindspektakel en met 
3 diepe buigingen nemen de acroba-
ten onder luid applaus afscheid van 
het publiek. Dat was prachtig! Jos (9) 
is best trots op het optreden.  “Het 
moeilijkste dat we hebben gedaan 
is piramide 1, maar piramide 3 was 
het leukste, want daar deed ik zelf 
aan mee”. Virginia (9) vertelt dat ze 
allemaal leuke dingen heeft geleerd 
zoals touwtje springen. “En alles wat 
je wil doen kan je hier doen”.  Op de 
vraag of ze ook nog iets over zichzelf 
heeft geleerd, antwoordt ze met een 
grote lach: “ja, dat ik niet zoveel moet 
praten.” De altijd opgewekte meester 
Kanja, is trots: “ze waren geweldig!

hartVerwarmeNd 
siNterklaasfeest  

Te gast waren enkele fenomenale 
acrobatenpieten die de jeugd een 
korte cursus gaven onderweg en 
tijdens een betoverend theaterstuk. 
De bewoners ontvingen de pieten 
en de Sint met open armen, het was 
hartverwarmend. Het feest heeft on-
getwijfeld bijgedragen tot de saam-
horigheid in deze leuke buurt. We 
zagen alleen lachende gezichten. 
Noordplein 12 was weer het uitvals-
punt. De route liep over de Rechter 
Rottekade, de Vriendenlaan, Hof-
dijk, Rottestraat en Noordplein. 
Op het einde liepen de pieten op 
hun tandvlees. Het theatrale orgel-
punt was een mooie afsluiting vol 
stuntwerk. De boterstaven van Bal-
legooien, zowat de beste bakker van 
de stad, waren bijzonder smakelijk 
zelfs voor de Sint die hemelse lek-
kernijen gewend is. De Sint is zijn 
behulpzame pieten dankbaar. Zon-
der hen was de klus nooit geklaard. 
De buurt genoot van weer een suc-
cesvol bewonersinitiatief.

Door jonge pieten uit het 
Rottekwartier werden 
honderden boterstaven 
huis aan huis bij de 
bewoners gebracht met 
speciale aandacht voor 
de senioren. ze waren 
natuurlijk in het gezelschap 
van de echte Sint en een 
daverende brassband. 
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Voor de eerste winter editie zijn 
er ook een aantal nieuwe dranken 
toegevoegd aan het menu zoals 
speciaal winterbier van Warstei-
ner, warme choco, koffie met li-
keur en warme cocktails (bijvoor-
beeld stoofpeervermout). Contai-
nerbar Noord bestaat uit een aan-
tal containers die omgebouwd zijn 

als bar, podium voor DJ’s en een 
keuken. 

Er zijn feestjes van Rotterdams 
leukste feestjesbouwers, zoals 
YardBird, De Lobby en Disco 
Flamingo. Containerbar Noord 
is een initiatief van Frankie en 
Tahnee Dros. Frankie kennen we 
van Blijdorp Festival, Contra en 
als helft van het DJ- duo Nino en 
Frankie. Tahnee kennen we uit bij-
na elke leuke zaak in Rotterdam: 
Lilith en Rijntje bijvoorbeeld. De 
broer en zus werken met een klein 
leger aan vrijwilligers die achter 
de bar staan. Containerbar Noord 
duurt tot Oudjaar. 

Openingstijden
Elke week van donderdag tot en 
met zondag, behalve op eerste 
kerstdag en oudjaar, open van 
15.00 tot 23.00 uur.
  

CONtAiNeRBAR NOORD 
oP noordPlein

In het restaurant Gare du Nord wordt voor 80 vluchtelingen families in 
combinatie met actieve buurtbewoners een kerstmaaltijd geserveerd met 
ontroerende verhalen en een heel muzikaal programma. Dit gebeurt op 
dinsdag 22 december

vluchtelingen onthaald 
in Gare du Nord 

Huis van de Wijk Mozaïek viert ook Oud en Nieuw en is open tot 2.00 uur 
‘s nachts. Er komt een bijzonder aantrekkelijk programma met oudejaars-
diner, muziek en dans en opbeurende nieuwjaarswensen. Deze viering is 
een bewonersinitiatief. Iedereen is welkom.

Wist je dat er vanaf volgend jaar De Rotterdam Oogst markt twee maal per 
maand op het Noordplein komt? Telkens de eerste en derde week van de 
maand. Start 4 februari 2017.

Open huis in mozaïek 
met Oud en Nieuw  

Rotterdam Oogst 
nu 2x maal per maand

Studio de Bakkerij gaat knal-
lend het jaar uit! er wordt een 
Oud en Nieuw feest georgani-
seerd onder de naam ‘Noord 
Gestoord’. Dit gebeurt in sa-
menwerking met Ciné Noord. 

Op 29 december om 15.00 uur 
gaan de deuren open en kan je je 
kerstelijk vermaken met oliebollen, 
greenscreen fotografie en een door-
lopende vertoning van korte films 
van afgelopen jaar. Om 16.00 uur 
begint de hoofdfilm Grote Vrien-
delijke Reus: Het eenzame wees-
meisje Sofie ontmoet de grote vrien-
delijke reus die een goedhartige 
reus blijkt te zijn. Hij wordt echter 
als een outcast beschouwd door de 
andere reuzen, omdat hij weigert 
kinderen te eten. De entree is € 3,-. 
Dansend, sjansend en proostend 
het nieuwe jaar inluiden? Op 31 
december heb je voor maar € 7,50 
entree een kaartje voor het tofste 
Oud en Nieuw feest in Rotterdam. 
Dansen en elkaar ontmoeten op een 
eclectische muziekmix met dans-
bare hits tot 00:00u. Met een glas 
bubbels en een oliebol van het huis 
wordt om 00.00 het jaar 2017 inge-

luid! Daarna gaat iedereen los op de 
beats, breaks, booty, trap en andere 
dansbare deuntjes van DJ Ser-V. 
Zijn manier van draaien kan je het 
best omschrijven als zonnig en vro-
lijk. ‘Happy people’ op de dansvloer 
is zijn doel. Ook wordt het een visu-
eel spectaculaire avond met visuals 
op het grote filmscherm. In plaats 
van de grote dure feesten in het cen-
trum biedt Studio de Bakkerij een 
mega gezellig feest met betaalbare 
drankjes in het hart van Noord tot 
in de vroege uurtjes en tot de laatste 
man of vrouw de deur uit is gedanst. 
Een feest voor iedereen. Komen jul-
lie ook? Wel reserveren en meteen 
online betalen: http://www.studio-
debakkerij.nl/zaalprogrammering/
noord-gestoord-oud-nieuw-dance-
off-feest.

Oud en Nieuw in Studio de Bakkerij

De komende weken staat de 
succesvolle containerbar Noord 
weer op het Noordplein. Lekker 
eten uit de buurt, zoals borrel-
plankjes, stamppotten (vega 
en met vlees) en bio hambur-
gers. Drankjes, koffie en thee, 
warme choco natuurlijk en wat 
specials. 

Kerst in het Klooster 
en winterconcert in de 
Hildegardiskerk
Op 23 december organiseren bewoners van het Oude Noorden 
samen met het Klooster een super toffe middag met muziek, 
dans en creativiteit en eten (ook halal en vegetarisch). 
Zit je in groep 5, 6, 7, 8 kom dan om 15:00 uur in het Klooster. Je leert twee 
liedjes van een echte muziekdocent, een dans op “All I want for Xmas” 
met een echte choreograaf en je maakt een mooi kerststukje. Het leukste 
van de dag: meezingen met het grote Winter Concert in de Hildegardis-
kerk om 19:00 uur. Hierbij worden jullie begeleid door twee koren. Kun je 
het je voorstellen: misschien wel honderd mensen op het podium. Neem 
je ouders mee. Er is plaats voor 465 mensen. Geef je snel op: 
winterkloosteroudenoorden@gmail.com  


