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Dak Hofbogen ontmanteld.
Hoe verder?

Het spoor van de tussen 1904 en 
1908 aangelegde Hofpleinlijn van de 
Zuid Hollandse Elektrische Spoor-
weg Maatschappij (Z.H.E.S.M.) 
wordt nu definitief ontmanteld. 
In de komende maanden worden 
rails, bielzen, steenslag en portalen 
verwijderd door de aannemers Wal-
laard uit Noordeloos en Van Roon 
Asperen. Intussen zijn er tientallen 
ontwerpen gemaakt voor een nieu-
we bestemming van het dak van de 
De Hofbogen. Studenten van de TU 
Eindhoven  presenteerden onlangs 
15 ideeën over de toekomst van het 
dak in De Nieuwe Banier. Eerdere 

plannen zijn te zien op: https://hof-
bogenplannenarchief.wordpress.
com. Kijk ook op facebook van Hof-
bogen Evenementen en de Hofbo-
gen over recente ontwikkelingen. 
Uitgebreide reportages over de re-
cente restauratie van de Hofbogen 
kan je vinden op de blogspot en face-
book van Noord010inbeeld. Hoe nu 
verder? Met een nieuwe dakbedek-
king ontstaan er nieuwe mogelijkhe-
den. Van dakpark tot snelfietsplan, 
de Gemeente verkent verschillende 
mogelijkheden van het toekomstig 
gebruik van het dak. Een mooi voor-
beeld is The High Line in New York. 

Misschien kunnen we de komende 
zomer al een lekkere wandeling ma-
ken op het dak en hier en daar af-
dalen voor een ambachtelijk kopje 
koffie of een lekkere cocktail. 

De Vrienden van de Hofplein-
lijn organiseren op dinsdag 7 
maart om 19.30 uur bij de Wijk-
coop 010 in de Zomerhofstraat 
75 een lezing gericht op de be-
stemming van het dak. Ze zul-
len dit keer uitvoerig ingaan 
op enkele plannen en ontwik-
kelingsprocedures. Wat wordt 
de beste strategie?

Nieuwe website 
en email van de 
Noorderzon
De noorderzon 
heeft een nieuwe 
website: 

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl
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Ontroerend 
klein momument 
op Pijnackerplein 

Het oefenen der lachspieren in deze 
kluchtige Trumptijden kan geen 
kwaad. Geef toe, sinds Nixon geen 
president zo uitstekend in staat om 
een humortsunami te genereren. Als 
rechtgeaarde activistisch ingesteld 
wezen kan ik oprecht genieten van 
hilarische pins, filmpjes, foto’s en ac-
ties. De allermooiste handgeschreven 
tekst op een protestbord is toch: “Me-
lania blink twice if you need help”. 
Feilloos in 1 zinnetje neergezet: de 
manier waarop Our First (nude) Lady 
die narcistische behandeling van haar 
Donald ondergaat. Ik houd simpel-
weg van kritische geesten. Zo heb ik 
in 1 weekend De succesillusie van Ri-
chard Engelfriet achter elkaar uitgele-
zen. Uitbundig lachen om iemand die 
met alle management flauwekul de 
vloer aanveegt! Ben bedrijfskundige 
van huis uit, lees a.u.b. dit boek! Een 
paar highlights: daadwerkelijk out-
of-the-box handelen doen alleen pro-
fessionele verhuizers! Of er is maar 
1 branche is waarin customer inti-
macy bestaat: dat is in het Red Light 
District. Of ís positief blijven denken 
de oplossing bij processen … als kan-
ker… dus als je dood gaat, heb je niet 
voldoende positief gedacht? Kanker 
als ultieme mindfulness of zelfhulp-
cursus? Richard Engelfriet is iemand 
die de overbubbelende machine met 
managementmantra’s, concepten, 
positiviteitsgoeroes, stappenplannen, 
winnaarsmentaliteiten en bezwe-
rende jargontaal uitzet en consequent 
alle luchtbellen doorprikt. Natuurlijk 
is succes GEEN keuze. Met andere 
woorden: als je niet succesvol bent……
dan heb je het aan jezelf te wijten? Al-
les is maakbaar? Wat is succes? Ja, 
voor mij is succes echt een merkwaar-
dige combinatie van durf, lef, geluk, 
volharding, moed, toeval, vertrouwen 
van anderen, innerlijk weten, tegen-
slagen ondergaan en netjes pareren, 
doorgaan waar anderen stoppen, niet 
de illusie hebbende dat je alles weet, 
signalen laten binnenkomen en ook 
af en toe vrolijk mislukken, fouten 
maken, als de zalm ook tegen de 
stroom in op kunnen zwemmen. Wa-

tertrappen en niet verzüpen is mijn 
motto, blijven leren. In het Westen 
blijkt succes in de meeste gevallen 
een kwestie van erkenning, dan wel 
in de juiste kringen, die elkaar dan de 
bal gaan toespelen opdat er voldoen-
de geld op door hen bezette apenrots 
verdiend wordt. Je hoeft alleen maar 2 
keer per week naar DWWD te kijken 
en je snapt wat ik bedoel. Zap dan vro-
lijk door naar Jinek, Pauw en Tan en 
je weet wat kijkcijfers met BNN-érs 
doen: wie is hot, not of verrast met ul-
tieme nietszeggendheid?! Zie Trump, 
zijn succesformule is het spelen van 
een brallende, roeptoeterende Twit-
terfanaat, die impulsen niet in be-
dwang kan houden en ondoordachte 
daadkracht  toont!  Zie hoe Wilders 
en Le Pen proberen mee te surfen op 
deze succesgolf. Mijn troost is dat ik 
weet dat wat door de media is groot 
gemaakt, straks ook door de media 
afgebrand gaat worden. De Franse 
Fillon-case met zijn goed verdienende 
Penelope als parlementaire assistente 
laat de heerlijke relativiteit van suc-
ces is. Het kan soms keren, zit vaak 
in hele kleine stomme incidentjes. 
En dan ineens gaan wij & stemmers 
de succesillusie beleven. Blijkbaar is 
er geen garantie op succes! Houd op 
met onzin. Denk na! Gewoon de boel 
niet belazeren of liegen. Kies een me-
thode die bij je past, maar maak niet 
de denkfout dat JOUW methode DE 
methode is. Misluk ook eens plezie-
rig. Wat weet je nu zeker? Mijn moe-
der ……(ja die moeder weer)……zei t 
al: “de een kan een koe stelen, de an-
der mag nog niet over het hek kijken”.
Het gaat altijd over gunnen! Richard 
tikt me nu dan gelijk op de vingers: 
een metafoor is een retorisch middel 
om iets uit te leggen, maar het is nooit 
een bewijs van welke stelling dan ook! 
Zo dat weten we dan ook weer. De 
eindstelling van deze column is dat 
je zelf in het leven de slingers moet 
ophangen! Goed nieuws: kom mee 
feestvieren dan, want Engelfriet be-
zoekt Noord, op zondag 2 april en ik 
voorspel u een constructief- kritische 
en komische Salonmiddag! 

Humor is zeker geen 
succesformule!!??

COluMN

Bom onDer 
sloopplannen
De Provincie Zuid Holland dreigt een streep te zetten door de Woonvisie. 
Ze maakt zich grote zorgen of er wel voldoende sociale woningen over-
blijven. De Provincie kan ingrijpen als ze denkt dat vraag en aanbod op 
de woningmarkt niet in evenwicht zijn. Alle bouw-of sloopplannen van 
gemeenten uit de regio moeten dan ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan de Provincie. Zo wil ze garanderen dat er genoeg sociale woningen 
overblijven. ‘Rotterdam heeft nagelaten afspraken te maken met de omlig-
gende gemeenten’, meent de Provincie.

Ondersteuningsorganisatie SPIOR 
was voorzitter van een netwerkbijeen-
komst van verenigingen in de ruimte 
van de MVCN in de Vijverhofstraat. 
MVCN, de Marokkaanse Vereniging 
Centrum Noord, was initiatiefnemer. 
Aan de orde kwamen thema’s als on-
derwijs, bewonersinitiatieven, Lees-
club, Huizen van de Wijk, Gebieds-
commissie en ondernemerschap van 
wijkbewoners. De Johan de Graaff-

school en de Accent Praktijkschool 
bepleitten het uit de weg ruimen van 
vooroordelen. Een praktijkschool be-
tekent niet een degradatie, maar een 
mogelijkheid om in je eigen onder-
houd te voorzien en een zelfstandig 
leven uit te bouwen. Besloten wordt 
deze boodschap door te geven en 
een interview af te nemen voor de 
Noorderzon. Veel technisch talent 
van kinderen gaat verloren door een 

overdreven streven naar bureauwerk. 
Opzoomeren mede verantwoordelijk 
voor bewonersinitiatieven wijst op de 
laagdrempeligheid. Plaatselijke on-
dernemers stellen dat alle goeds niet 
van buiten komt en lopen vaak aan te-
gen ambtelijke bureaucratie. De Lees-
club combineert lezen met creativiteit 
en ontmoeting. De Accent Praktijk-
school stelt lesmateriaal ter beschik-
king. De Nieuwe Banier moet finan-
cieel rondkomen, maar is open voor 
bewonersinitiatieven die ook voor de 
buurt een tegenprestatie leveren. De 
Gebiedscommissie wijst erop dat zij 
geld inzetten voor bewonersparticipa-
tie. Deze netwerkbijeenkomsten wor-
den voortgezet.

Bijeenkomst 
verenigingsleven 
Agniesebuurt

Onderzoeker David Visser die vijf 
jaar in Salomons huis woonde nam 
het woord en vertelde kort over zijn 
opzoekwerk. Salomon van Gelderen 
koopman in manufacturen en zijn 
vrouw Esther van Gelderen – van 
Emden werden uit hun huis Pijnac-
kerplein 34A gesleurd. Esther werd 
in 1943 gedeporteerd via Westerbork 
naar het vernietigingskamp Sobibor 
waar ze vrijwel onmiddellijk werd ver-
gast. Salomon ging in 1943 via Wes-
terbork naar het concentratiekamp  
Auschwitz in Polen , waar hij aanvan-
kelijk werkte als dwangarbeider tot 
hij niet meer kon en werd vermoord. 
In Rotterdam leefden voor de Tweede 
Wereldoorlog 12.000 Joden.  8000 
van hen werden op transport gezet. 
Slechts 1400 keerden er terug.  4000 
Joden hebben de oorlog  overleefd, de 
meeste dankzij onderduikadressen. 
Slechts enkelen kwamen terug uit de 
kampen. De Duitse bezetters hebben 
alles nauwkeurig bijgehouden: aantal-
len, namen,  adressen. Eerst werden 
de mannen weggevoerd, dan vrouwen 
en kinderen. Tenslotte werden het 
Joodse bejaardenhuis, het weeshuis 
en het ziekenhuis leeggehaald. Naast 
talrijke bewoners rond het Pijnacker-
plein was Frank van Gelderen aanwe-
zig , secretaris van de Stichting Loods 
24 en Joods kindermonument.  Vanaf 
Loods 24 op Zuid vertrokken de trei-
nen naar de kampen.  Op Pijnacker-
plein 42b en 43a woonden ook twee 
grote Joodse  gezinnen die werden 
weggevoerd. Het is de bedoeling in 
het najaar ook hier koperen Stolper-
stenen in de stoep te plaatsen. 

naar aanleiding van het 120 jarig bestaan van het pijnackerplein 
vond de vereniging het gepast om ook aandacht te besteden aan 
een donkere bladzijde. Besloten werd tot het plaatsen van een 
klein monument in de vorm van Stolperstenen, koperen stenen 
die de deportatie van een Joodse familie herdenken tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
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Een stralende Dejaneira Hanley, op-
richter van Voici la Femme gericht 
op empowerment van jonge mei-
den, presenteert de resultaten van 
haar meidenproject Smart Girls Net-
work in Huis van de Wijk het Kloos-
ter. Het project is een succesvolle 
pilot rond items als sociale binding 
en identiteitsvorming en jonge mei-
den. Gepeild werd naar wensen en 
behoeften. Veel meiden zijn nog in 
conflict met zichzelf en hebben nog 
een eigen identiteit. Velen weten on-
voldoende waar ze hulp kunnen krij-
gen en durven ook geen hulp te vra-
gen. De kapelzaal van het Klooster zit 
stampvol en kleurrijke en sprekende 
collages prijken aan de muren. Ook 
de samenwerkingspartners komen 
aan het woord. Mimoun Hmoumou 

van DOCK vindt het project een top 
idee en prijst de inzet van Dejaneira. 
Ze is een goed organisator en speelt 
snel in op suggesties. Margot van 
Asseldonk van het Klooster vindt de 
combinatie bij het project van prak-
tisch met persoonlijke ontwikkeling 
zo prima. Het weerspiegelt ook de 
ontwikkeling van Hanley. Latifa 
Montassir van Welzijn Noord vindt 
het concept bijzonder actueel. Het is 
heel anders dan het traditionele wel-
zijnswerk. We kunnen er van leren. 
Een jonge dame Joli Alvis vertelt hoe 
ze een positief zelfbeeld heeft gekre-
gen. Ze trok haat stoute schoenen 
aan en deed mee aan de Miss Globe 
verkiezing. Over lef gesproken. De 
pilot Smart Girls Network koerst op 
continuïteit.

Smart Girls Network

Toolz & 
Talent
anouschka Biekman van Ma-
nage Your Talent (MYT) is de 
drijvende kracht achter Toolz 
and Talent, een project dat zich 
richt op jonge vaders van 16 tot 
30 jaar. Het initiatief volgde op 
een brainstormsessie met do-
centen pedagogie.

Geen tienermoeders 
zonder tienervaders
Veel projecten richten zich op indivi-
duele tienermoeders die relatief mak-
kelijk bereikbaar zijn. ‘Maar zonder 
tienervaders geen tienermoeders’ 
betoogt Anouschka. Veel jongens en 
meiden hebben een gespannen re-
latie. Dit werkt negatief voor de zelf-
waarde van de tienermoeder die ze 
toch ontleent aan de vriendschap van 
de vader. Toozs and Talent wil aan de 
vaders laten zien hoe ze een rolmodel 
kunnen zijn voor hun kind en hoe 
ze kunnen komen tot een goede om-
gang. Zo wordt het kind niet de dupe. 
In het Gemeentelijk beleidsplan tot 
2020 zijn naast de opvoedkundige 
tips ook het vergroten van de betrok-
kenheid van vaders opgenomen. 
Anouschka en haar team begrijpen 
de jonge vaders. Ze zijn werkloos 
en voelen zich gefrustreerd dat ze 
niet voor hun gezin kunnen zorgen. 
Traditioneel is de man het hoofd van 
het gezin. Hij onderhoudt het gezin 
en heeft een baan. ‘Dat speelt in hun 
hoofd’ vertelt Biekman. Ze wil jonge 
vaders fysieke en geestelijke tools ge-
ven. Elke man heeft een talent. Tools 
zijn de fysieke factoren nodig voor 
een baan. De bouw- en maakindustrie 
zit te springen om personeel. Het In-
stituut Bouwnijverheid schetst veen 
banengroei tot 2030.

Aanpak in fases
Als je als jonge vader een cursus volgt 
bij Toolz and Talent heb je zeker een 
baan. Dit is geen gebakken lucht. De 

aanpak van dit project bestaat uit drie 
fases. De eerste fase is bouwen aan 
jezelf. De jonge vaders worden onder 
handen genomen. Het is een stuk 
empowerment. Wat is de kracht van 
de man in het gezin? Wat ben ik als 
individu? In fase 2 gaat het meer over 
de theorie. Het is bouwen aan de toe-
komst. Rekenen, taal, onderricht in 
bouw- en maakindustrie komen aan 
de orde. Je wordt opgeleid tot assi-
stent timmerman niveau 2 en 3. Toolz 
and Talent heeft eigen particuliere 
docenten van hoge kwaliteit. Het zijn 
erkende leermeesters. De praktische 
opleiding gebeurt in een loods. Daar-
naast werken de deelnemers twee 
dagen per week in de bouwput. Eén 
dag per week hebben ze contact met 
een sociaal coach, die bespreekt waar 
ze tegenaan lopen. De ondersteuning 
is zowel mentaal als fysiek. Dit leer-
werk traject duurt 5 tot 7 maanden. 
Fase 3 richt zich op de opvoeding. Wat 
maakt een huis tot een thuis? Hoe cre-
eer je een liefdevolle sfeer? Hoe kom 
je tot een vorm van harmonie zodat 

de kinderen er geen last van hebben. 
Verschillende activiteiten worden met 
kinderen ontplooid. Gekoerst wordt 
op een andere band.

Innovatief idee
Toolz and Talent is onderdeel van 
de City Lab 010 subsidie waarmee 
de Gemeente innovatieve ideeën op 
maatschappelijk, sociaal en econo-
misch gebied ondersteunt. In de se-
lectiecommissie zit ook het Jongeren-
loket dat het project innovatief vond. 
Toolz and Talent is nu net gestart met 
de werving. Na een week hebben ze 
al drie aanmeldingen. Gekoerst wordt 
op 50 jonge vaders voor fase 1. Acht 
vaders willen ze jaarlijks in een betaal-
de baan krijgen en twaalf in een ori-
entatiefase. ‘We zijn blij met de steun 
van City Lab 010, het Laurensfonds 
en het Kansfonds. We willen geluk-
kige kinderen!’ lacht Anouschka. Je 
wil je aanmelden? info@mytonline.
nl of stap binnen op Noordsingel 250, 
2-de étage.

De Rotterdamse Sociale Alliantie (ROSA) organiseerde een bijeenkomst in 
Dona Daria in de Gerard Scholtenstraat. 1 op de 5 Rotterdammeers (114.000) 
leeft onder de armoedegrens. De toenemende individualisering straft de ar-
men. Een voorbeeld hiervan is de afschaffing van de langdurigheidstoeslag. Te-
kort aan geld versmalt je bandbreedte. Belangrijkste eis was een betere bejege-
ning van cliënten door consulenten van SoZaWe. Iedereen heeft zijn dromen, 
het is zaak dat hier positief op ingespeeld wordt. Dichter Manuel Kneepkens 
brak een lans voor creativiteit. Tijdens de publieke discussie werd het belang 
van werk en stage in de wijk voor MBO jongeren beklemtoond.

BeTeRe 
BeJegening
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Studenten Bouwkunde van de Tech-
nische Universiteit Eindhoven heb-
ben de afgelopen maanden hun 
ideeën en toekomstvisie voor het dak 
van De Hofbogen en nieuwbouw aan 
het Insulindeplein uitgewerkt, onder 
begeleiding van Sophie Rousseau. 
Tijdens de goed bezochte opening 
van de expositie in de Nieuwe Banier 
reikte een vakjury, bestaande uit Addy 
van de Knaap (directeur Hofbogen 
bv), Paul Elleswijk (programmamana-
ger bij Havensteder), Nils Berndsen 
(gemeenteraadslid, oud-deelgemeen-
tevoorzitter) en Eric Gude (Property 
Conversion, o.a. Van Nelle fabrieken) 
twee prijzen uit. “De beide ideeën 
van de winnaars hebben veel over-
eenkomsten en bieden een mooie 
interactie met de directe omgeving. 
De ideeën zijn goed uitgewerkt en ei-
gentijds,“ aldus de jury. De Gemeente 
Rotterdam kan de ideeën meenemen 
als input voor de toekomstplannen 
voor het dak van de Hofbogen.

Toekomstvisie studenten Hofbogen

Aan de wanden prijken de hoezen van 
To-Lips Desire, The Matchmakers, 
Banned Ballets en Sheik Yubouti. 
Chicago hangt naast filmmuziek. Gi-
taren liggen naast originele gympen. 
Jeroen is een fervent verzamelaar van 
vinyl. Lang geleden is hij gestart, we 
spreken van begin negentiger jaren. 
Eerst verzamelde hij vooral House 
en later ging het alle kanten op. ‘Het 
hangt ervan af hoe laat het is!’ grapt 
Jeroen. Je kan bij de Oorzaak, zo werd 
het genoemd in de volksmond, zo-
maar binnenlopen. Je hebt alle vrij-

heid en kan gerust overal kijken en 
alles beluisteren. ‘Mensen hebben 
meestal een idee van wat ze willen. 
Zo nodig krijgen ze hulp maar ik wil 
ze niet op de neus zitten.’ Broekme-
ijer had al een zaak in de bogen in de 
Insulindestraat. Via via kwam hij in 
de vernieuwde boog in de Vijverhof-
straat terecht.

Wereld verbreden
‘Je kan hier lekker rondkijken, je 
verveelt je hier niet zo snel!’ grapt 
Jeroen. We hebben het over hoezen 

die zo populair zijn omdat de foto’s 
er zo sprekend op uitkomen. Vinden 
de jongelui uit ZOHO hun weg naar 
de Oorzaak? ‘Ze zitten achter de lap-
top en doen hun digitale business. 
Het zou wel hun wereld verbreden.’ 
Jeroen vindt het Oude Noorden ge-
moedelijk en dan te bedenken dat 
het 10 jaar geleden bekend stond als 
de slechtste buurt van Nederland,. 
Vooral de Hofbogen waren een gri-
bus, met een waaier van nachtclubs 
en louche tenten. Straks komt er nog 
een promenade plantée waar eens de 
rails lagen.

Van megalomane plannen 
naar bewonersplannen  
Broekmeijer moet lachen om de me-
galomane plannen die in de loop der 
jaren het licht zagen. Hij herinnert 

zich nog die Franse architect met zijn 
mooie plaatjes tot een zwembad toe. 
Er was zelfs een expositie in het NAI 
(Nederlands Architectuur Instituut). 
En wat te denken van dat kunstzin-
nig behang dat ze tegen de gevels 
plakten. Het viel er net zo snel weer 
af. ‘Nu is het een beetje te clean, vindt 
Jeroen. Alle gevels zijn spierwit, een 
blanco vel voor krabbels. Wat vind 
je van de schitterende beschildering 
van Man met Bril? Als ze ermee 
zouden stoppen dienen ze € 8000,- 
aan schadevergoeding  te betalen. Ik 
zou graag een schildering hebben 
op de achterkant van mijn gevel. De 
Oorzaak van Rotterdam in artistieke 
graffiti van beroemde jongens. Die 
schildering moet wel speels zijn en 
aansluiten bij de speelplaats aan het 

Ammersooiseplein. Jeroen spreekt 
van een enorme verbetering van het 
Oude Noorden. Dit jaar wordt nog de 
hele straat opgeknapt. Ík ben de enige 
met een rechte stoep. Dat hebben ze 
geregeld bij de herbestrating van het 
plein, knap werk! De eerste plaat van 
Jimmy Hendriks met aan de binnen-
kant de lelijke vrouwen links en de 
mooie vrouwen rechts, is net de deur 
uitgegaan. Als Belg ben ik zo verguld 
van de centrale hoes in de winkel Ka-
magurka en de VL primitieven. Een 
buurvrouw komt de winkel binnen en 
koopt echte Jordan’s, basketbalschoe-
nen met hoge hakken. Ze passen als 
gegoten. We genieten nog even van 
de berg stripboeken. De Oorzaak is 
een lust voor het oor én het oog.

Voor Vinyl naar 
De Oorzaak
We worden joviaal begroet door Jeroen Broekmeijer, eigenaar 
van de Oorzaak in de Hofbogen , Vijverhofstraat nr. 60. De zaak 
ziet er fantastisch uit, een artistieke weelde van kleuren en 
vormen. in grote bakken zitten Lp’s van allerlei genres Wave, 
Reggae, Techno, funk, Hip-hop, Soul. allerlei pick-ups geven 
je de kans om je kleinoden te draaien en te beluisteren. 

noorderzon
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De leerlingen van groep 8 van ba-
sisschool De Fontein in Rotterdam-
Noord konden 1 dag meekijken bij 
grote bedrijven en instellingen in Rot-
terdam.  Zo mochten Dounia en Ad-
nane naar Unilever, een multinational 
dat zowel voedingsmiddelen, schoon-
maakmiddelen als spullen voor de 
persoonlijke verzorging maakt. Ze 
liepen een dagje mee op he kantoor 
waar de mensen verantwoordelijk 
zijn voor de marketing van de ver-
zorgingsproducten. Dounia: ‘Dat was 
vooral veel handjes schudden met alle 
mensen’. Maar het leukste was dat ze 
zelf ook een product mochten maken. 
Dounia koos voor een shampoo en 
Adnane heeft z’n eigen wax gemaakt.
 
Voetbalvelden
Jonas en Kaoutar gingen op bezoek 
bij woningcorporatie Woonstad. Daar 
mochten ze met de hoogste bazen 
meedenken over de vraag hoe de hui-
zen en de wijken er over ongeveer 10 
jaar uitmoeten zien.  Jonas weet dat 
wel: ‘er moeten meer voetbalvelden 
aangelegd worden, vooral in wijken 
waar niet zoveel speelplekken zijn’. 
Verder moet Woonstad volgens Jonas 

Bij deze Aktie is samengewerkt met 
de organisaties Blij Gezicht en Care 
& Share. Aanleiding van deze Aktie 
waren de vijf pallets speelgoed die ze 
kregen van de Voedselbank. De pal-
lets kwamen van de Goedzak Aktie 
van Albert Hein. Toen trekker Vanes-
sa Umboh contact opnam met Albert 
Hein, ging deze ronselen bij andere 
vestigingen en groeide het aantal pal-
lets uit tot twintig.

Het speelgoedparadijs
Toys 4 All kreeg als bewonersinitiatief 
van Huis van de Wijk het Klooster de 
hele Kapelzaal om een reusachtige 

en Kaoutar zorgen voor goeie buurten 
met aardige mensen. 
Baas van morgen is een project van 
JINC, een organisatie die zich inzet 
voor jongeren die opgroeien in een 
omgeving met een sociaaleconomi-
sche achterstand. JINC wil met het 
project ervoor zorgen dat ieder kind 
een eerlijke kans heeft op de arbeids-
markt. Door ze kennis te laten maken 
met mensen uit het bedrijfsleven die 
ze normaal niet zo snel zouden ont-
moeten, zien de kinderen dat er veel 
meer mogelijk is dan ze nu misschien 
denken of vanuit huis meekrijgen.

Verslavingszorg
Een bijzondere ervaring doen Ayça en 
Kelvin op. Zij lopen een dagje mee 
bij Antes, een GGZ-instelling. Daar 
ontmoeten ze op de afdeling versla-
vingszorg ook een patiënte die aan de 
drugs verslaafd is geweest. ‘Het was 
best schokkend om te horen hoe ze 
aan de drugs verslaafd is geraakt’ al-
dus Kelvin. Ayça vond het spannend 
maar ook leuk. Het lijkt haar wel wat 
om later mensen die problemen heb-
ben te gaan helpen.

speelgoedwinkel op te bouwen. Tien-
tallen reuze kasten van vier etages 
vulden de ruimte als een grote Sinter-
klaaswinkel. Voor Toys 4 All dat werkt 
met tientallen vrijwilligers is geen 
enkele cent uitgegeven. Als je samen-
werkt en alles deelt krijg je een heel 
andere realiteit. Hele klassen van de 
basisscholen uit het Oude Noorden 
komen binnen in die wonderlijke sur-
prise winkel. De kasten staan propvol. 
Alles is gesorteerd volgens leeftijd en 
sexe. We zien knuffels en poppen-
huizen, barbies, auto’s, soldaatjes, 
stripboeken en een hele puzzel afde-
ling met Memory en het Elfsteden 

Advocaten
Advocatenkantoor NautaDuthilh ont-
vangt Veerle en Yechentry.  Het be-
drijf heeft veel kantoren in binnen- en 
buitenland en advocaten die vaak op 
1 of 2 onderwerpen gespecialiseerd 
zijn, dus mogen de Fontein-leerlin-
gen mee denken over de vraag hoe ze 
allemaal beter kunnen samenwerken. 
Uiteindelijk bedenken Veerle en Ye-
chentry dat de volgende spreuk daar 
van toepassing is: ‘Belangrijk zijn is 
niet nodig, nodig zijn is belangrijk’.                   
 

Spel, met Bibber Pinguïn, Electro, 
Dokter Egel en Meester Kees. Op ta-
fels liggen een houten spoorbaan met 
locomotief en wagons, Ring werpen, 
kamelen en beren, teveel om op te 
noemen. Hert gaat om duizenden 
stuks speelgoed. Opvallend is dat het 
vaak nog gloednieuw is. We maken 
een aantal kleuterklassen mee. Een 
zestal juffen begeleiden de kinderen 
bij het uitkiezen. Je kan één groot 
stuk speelgoed kiezen of drie klein-
tjes. Een meisje kiest een pop met 
mooi haar, een andere een feestjurk. 
Populair is de Kitty verzameling. Bij 
de jongens zijn brandweerwagens, 

tractoren en graafmachines popu-
lair. De kinderen hebben een eigen 
smaak en laten zich niets aanpraten. 
Een enkeling weet gewoon niet te 
kiezen. Ook de school neemt boekjes 
en strips mee voor in de klas. Lezen 
en spelen zijn van groot belang voor 
de kinderen. Voor de zieke leerlingen 

wordt natuurlijk wat meegenomen. 
Toys 4 All is een voorbeeld van care 
& share en een pleidooi voor duur-
zaamheid en hergebruik. Tientallen 
vrijwilligers zorgden voor vervoer, 
sjouwwerk en opbouwen van de win-
kel, voor hen een pluim!

Fontein-leerlingen 
zijn de baas van 
morgen
een dagje geen rekenen, spelling of topografie is 
natuurlijk altijd leuk, maar 1 dag de baas van morgen 
zijn… wie wil dat nou niet. 

Muziek Centrum Rotterdam is gehuisvest in Huis van de Wijk het Klooster 
en biedt een zee van mogelijkheden. Ook zijn er door zo nodig de steun van 
het Jeugdcultuurfonds geen financiële drempels meer voor kinderen die willen 
deelnemen. Wil je muziek maken? Een instrument leren spelen? Samen optre-
den? Het kan allemaal bij Muziekcentrum Rotterdam. Of je nu interesse hebt 
in klassieke muziek, pop, jazz of wereldmuziek, je kunt bij Muziekcentrum 
Rotterdam kiezen uit een breed aanbod aan mogelijkheden op diverse muziek-
instrumenten. Ervaren en professionele docenten staan klaar om je alles bij te 
brengen over hun instrument en muziekstijl. Deze instrumenten kan je alle-
maal leren bespelen: cello, drums, dwarsfluit, gitaar en elektrische gitaar, harp, 
hobo, klarinet, mandoline, Afrikaanse percussie, piano, viool en altviool, zang. 
Ook zijn er verschillende korte cursussen zoals muziektheorie en improvisatie. 
Kijk vooral voor het actuele aanbod op www.muziekcentrumrotterdam.nl

muziek Centrum 
rotterdam

Toys 4 all is een initiatief van de stichting ‘Stem zonder gezicht’. Deze stichting vindt 
dat de wereld er heel anders uit zou zien als we alles delen producten, tijd , expertise 
en ook speelgoed. Zo is het idee ontstaan van Toys 4 all.

Toys 4 All
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‘in ZOHO (Zomerhofkwar-
tier) huizen zo een honderd 
creatieve bedrijfjes’, vertelt 
Raymond van den Broek. ‘Ze 
willen hun energie zichtbaar 
maken en elkaar inspireren in 
de Makers Show. Deze show 
is de tweede pitch. We willen 
creatievelingen aanmoedigen 
om bij elkaar te gaan kijken. 
in ZOHO zien we een grass-
roots development dat een 
bondgenoot vindt bij Haven-
steder.’

De expositie
Als we de trap zijn opgeklommen van 
Marche010 aan de Vijverhofstraat 43 
naast hostel de Mafkees komen we 
in een kleurrijke wereld van posters 
die de creatievelingen uit de buurt 
laten zien. Harvest Map van Super 
Use Studio’s presenteert zich als 
een inventarisatie, een netwerk van 
restmaterialen voor professionele 
recyclers of beter upcyclers. Com-
munity Plastics verzamelt plastic en 
maakt er artworks van. Ze laten hun 
zelfgebouwde ovens zien, hun acties 
en hun workshops. Aan nylondra-
den vanuit het plafond hangen schit-
terende tekeningen. Een kat loopt 
langs een hekwerk en zelfs als ze het 
hekwerk is gepasseerd loopt de struc-
tuur door in haar lijf. Een man zwaait 
met een Europese vlag waaruit een 
ster wegwaait, als een vallende ster. 
Bij de poster Woonreferendum loopt 
een muzikant met een soort wachthok 
over zijn hoofd. We zien een braaklig-
gende spoorzone. Cultuurmix van 
Wim Wiegman laat internationale 
betrokkenheid zien met het werk van 
Deadly Alive. Escher achtige werkjes 
en vreemde mozaïeken betoveren. 
Studio Michael van Kekem toont Rus-

De hele middag hadden de kinderen 
in het Klooster geoefend met dansen 
en liedjes. Het resultaat was ernaar. 
Twintig kinderen jongens en meis-
jes traden op in de Hildegardiskerk, 
een schitterende locatie, met twee 
grote koren uit Berkel en Schiedam. 
Op de Christmas songs werd gedanst 

sische revolutie posters onder de titel 
‘Inspiration’. The Hi –Way toont Chi-
nese beelden van een centraal park 
rond een kanaal. We zien een pop-
up van Erasmus. The Makers Show 
presenteert zich als een cluster van 
creatieve ondernemers die mee be-
slissingen nemen in samenhang met 
beleidsmakers .Betrokken mensen 

door de jeugd in diverse vormen 
breakdance, radslag, moderne dans, 
hip hop. Buurtbewoonster en initi-
atiefneemster Talita Holl dirigeerde 
en zong bij wijlen met veel talent. Er 
ontstond een mooie mix tussen jon-
geren en professioneel zangtalent. Na 
de uitvoering was er een ontmoeting 

zijn Jan Rotmans, professor Transi-
tiekunde aan de Erasmusuniversiteit, 
Ron Blom kunstenaar in de buiten-
ruimte en Phyllis Wong van Food en 
Design, organisator en culinair genie. 
We krijgen het koor Onderste Boven 
in beeld en de juwelier Satine met 
tere kleinoden. Ook het museum Ons 
Lieve Heer op Solder vraagt aandacht. 

tussen koorleden, ouders en kinderen 
uit de buurt. De uitvoering was een 
bewoners initiatief waarbij eigen  in-
breng en artistieke kwaliteit een suc-
cesvolle combinatie vormden. Het is 
inspirerend voor onze bewoners ini-
tiatieven die dienen te focussen op 
talentontwikkeling en vernieuwing.

Op beamerbeelden presenteert Ray-
mond van de Broek de twee kilometer 
lange Hofbogen flanneerruimte van 
het centrum naar de snelweg. Ze zijn 
hard bezig de rails weg te halen en de 
invulling zal van onderop komen. We 
zien Ron Blom een reuze hangmat 
construeren in de buitenruimte. Het 
is tijd voor de receptie. Phyllis Wong 
maakte een prachtige tafel als een stil-
leven met kaas Raclets, walnoten, ra-
dijs, taco’s, wortels, selderij, Spaanse 
worst, sinaasappel, kaki’s, gekonfijt 
fruit, druiven, dadels en vijgen. Het 
is zo mooi dat je er voorzichtig stuk-
jes uit plukt. De wijn is heerlijk en de 
Kaapse biertjes.

Tijd voor de lezing
Architect Jan Jongert Van Super Use 
Studio’s schetst hoe het bedrijf be-
gon in 1979 in oude huizen van het 
toenmalige PWS die ze redden van de 
sloop en transformeerden in studio, 
presenteerruimte en groene oase. Bij 
deze transformatie werden oude or-
namenten gebruikt uit het vroegere 
Excelsior stadion en uit de Gerard 
Scholtenstraat,. Super Use Studio’s 
werden bekend door hun mobiel 
huis en het gebruik van windmolen 
vleugels. Ze kwamen te weten dat om 
de tien jaar de vleugels van de wind-
molens werden vervangen. Elke tien 
jaar worden 400 molens ontmanteld. 
Van deze vleugels maakte het be-
drijf de speeltuin van Kinderparadijs 
Meidoorn. Ook in Zeeland werd een 
dergelijke speelplek gebouwd bij het 
strand. Super Use Studio’s werken 
met afval producten. Ze inventari-
seerden waar welke wegwerp mate-
rialen beschikbaar zijn. Dit was een 

fors research werk. Ze ontdekten dat 
je van ijzerschroot mooi interieur de-
sign kon maken en pasten dit toe in 
het Dordrechtse museum. Super Use 
Studio’s werkt met restanten van het 
productieproces, Ze werken samen 
met afval ophaler van Gansenwinkel. 
Het bedrijf heeft  twintig jaar ervaring 
en richt zich nu ook op de export. 
Succes hebben ze in China waar een 
mentaliteitsverandering aan de gang 
is en men minder wil verspillen,. Met 
Studio Jun Yuan Chen hebben ze een 
netwerk van afvalproducten in kaart 
gebracht. Eén en ander is vastgelegd 
in de Harvest Map, een Marketplace 
for professional Upcyclers. Super Use 
Studio’s deed ook een project met stu-
denten in Detroit waar ze aan de gang 
ging met verlaten boten. Ze maakten 
een plan voor het blauwe gebouw bij 
de Cruijffcourt. De noodzakelijke 
asbestverwijdering verhinderde de 
verhuizing hiernaar toe. Toen kwam 
het aanbod van Tropicana waar ze 
met veel samenwerkingspartners iets 
unieks van kunnen maken door het 
vergroenen en er deels een publieke 
functie aan te geven door de koepel 
open te maken. Noord spreidt zijn 
vleugels uit. Het hoeft geen betoog 
dat Super Use ook samenwerkt met 
Scrap. Phyllis Wong wou meer weten 
over de Chinese ommekeer en terecht 
want dit is spannend.

ZOHO 
en de 
Makers
Show

Winterconcert 
in Hildegardiskerk

noorderzon
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liefde 
voor 
de 
markt
Marche 010
Als hij door de Vijverhofstraat loopt 
ziet hij dat de ruimte van het failliete 
staalconstructiebedrijf te huur staat. 
Hij denkt aan de indoor markten 
van Zuid Spanje en het Mediterrane 
gebied. Hij ontvouwt zijn plan van 
marche 010 aan de pandeigenaar Ka-
rel Schut. Deze rasechte Oude Noor-
derling is zo enthousiast dat hij zijn 
partner wordt. De Gemeente is echter 
mordicus tegen. Zo een markt zou 
regelrechte concurrentie zijn voor de 
Zwartjanstraat en bovendien heeft 
het pand een industrie bestemming. 

Hakim weet hen van gedachte te doen 
veranderen met zijn idee van een so-
ciale bedrijfsruimte. Zo een indoor 

markt functioneert net hetzelfde als 
een gewone markt. Er zijn geen tus-
senpartijen en je betaalt als marskra-
mer per week. ‘Wij nemen heel veel 
sores over met ons beheer. De markt-
kooplui krijgen de vierkante meters 
die ze nodig hebben.’ Volgens Hakim 
zal zijn overdekte markt de buurt ver-
levendigen. ‘Nu zijn de supermarkten 
de baas. Bij ons koop je last minute 
een kistje aardbijen voor een habbe-
krats, daar wordt het vernietigd.’

Een kweekvijver
Hakim Farkouchi komt uit bet Oude 
Noorden. Zijn project wordt een 
kweekvijver voor handel. Jongeren 
leren er laagdrempelig het vak. Bij 

Marche 010 hoef je geen sollicitatie-
brieven te schrijven. ‘ Als ik zeg ik 
zie je morgenochtend en je komt niet 
dan krijg je geen centen. Op de markt 
ben je baas over je eigen arbeid. Als 
je klaar bent, krijg je geld in handen.’ 
‘Mijn vader bracht vroeger een visje 
mee voor de oude buurvrouw. Die tijd 
is voorbij. Wij willen hier naar terug.’ 
Marche 010 wordt een leerwerkbe-
drijf. Kontakten zijn al gelegd met 
de Accent Praktijkschool. ‘Iedereen 
moet tegenwoordig zo aangepast zijn, 
zitten met de pootjes omhoog,. Ik was 
vroeger ook een moeilijke jongen, 
maar geloof me, belonen is het beste.’ 
Marche 010 heeft een sociale beteke-
nis. Hakim en zijn compagnon willen 

ervoor zorgen dat men makkelijk kan 
ondernemen en dan kan men ook 
makkelijk zijn richting klanten.

leren van elkaar
Marche 010 combineert oude en 
nieuwe ondernemers, zodat nieu-
welingen het vak kunnen leren. Een 
visboer met een grote klantenkring 
zorgt ervoor dat de bakker kan mee-
liften. ’De essentie van Marche 010 
is dat het door de wijk zelf beheerd 
wordt. Marche 010 is van het publiek 
en moet van het publiek blijven. Sa-
men lekker eten, sociaal doen, geen 
geloof, geen politiek, ieder is gelijk.’ 
Eind maart opent de indoor markt 
haar deuren.

als 12-jarige jongen 
stond Hakim farkouchi 
twee maal per week op 
dinsdag en zaterdag op de 
markt bij de Binnenrotte. 
Het spoorviaduct lag er 
nog. Hij werkte bij een 
Rotterdams echtpaar, de 
vrouw had de baby op 
de arm. Op het einde van 
de dag van dozen met 
groenten en fruit sorteren 
en opruimen kreeg hij fl. 
25,- contant in de hand. 
Hakim heeft nog contact 
met deze mensen. Hij 
had die verdienste nodig, 
zakgeld was er toen nog 
niet. De markt is hem 
altijd bijgebleven, het 
was een leerschool en het 
fascineerde hem.

Rein en Anette Mos waren enorm 
gecharmeerd door het concept ‘Jouw 
Marktkraam’ dat oorspronkelijk uit 
Finland komt. Toen ze dezelfde con-
structie ook in Groningen tegenkwa-
men, besloten ze ‘Jouw Marktkraam’ 
in Rotterdam te realiseren. Rein had 
35 jaar de platenzaak Plato op de 
Meent tot het vinyl op zijn retour 
was. Gelukkig veranderden de tijden 
en koos het echtpaar voor het Finse 
concept en wel in het Oude Noorden. 
De grote bedrijfsruimte van Haven-
steder aan de Zaagmolenkade 117 viel 
als een geschenk in hun schoot! In de 

enorme hal kan iedereen een kraam 
huren van een meter voor prijzen van 
€ 25, (beneden) en € 30,- (boven). 
Wie voor vier weken huurt krijgt een 
vijfde week cadeau. ‘Het was een ri-
sico, bekent Rein, maar ik wilde niet 
thuis zitten. Ik hou hiervan. Ik ben 
een mensen mens.’ De zaak is open 
van woensdag tot en met zondag van 
10.00 tot 18.00 uur. Op zondag gaat 
de hal open van 12.00 tot 17.00 uur. 
‘Havensteder gunde ons het pand. Ze 
vonden onze inzet voor de wijk leuk. 
Het is hier een echte ontmoetings-
plek. Er komen hier zoveel verschil-

lende mensen.’ Ik loop de winkel door 
en stoot op een aansprekend abstract 
schilderwerk, een Russische icoon en 
retro stoeltjes. Naast opgeprikte grote 
vlinders staan enorme platenbakken 
met betoverende Lp’s van Gruppo 
Sportivo tot de Supremes, Count Ba-
sie en de 9 symfonieën van Beetho-
ven. Een bewoner komt met een aan-
tal Lp’s van David Bowie. Permanent 
wordt er aangeleverd. De klanten jong 
en oud, yuppen en buurtbewoners, 
struinen rond en de kraamhouders 
vernieuwen hun assortiment. Het is 
behoorlijk druk. We zien kleurrijke 

Mexicaanse tassen, merkkleding van 
GAP tot Claudia Strater, leren jasjes 
van Adidas en ontroerende jurkjes 
uit de Fifties. Antieke naaimachines 
prijken naast historische ingekleurde 
pentekeningen, Chinees porselein 
en koektrommels van oma. De leuke 
handkoffertjes zijn in trek. In een gla-
zen kast schitteren kristal, sieraden 
en zilverwerk. Voor veel kraamhou-
ders is het de eerste keer dat ze hun 
eigen spulletjes te koop zetten. Het 
geeft een enorme kick, het is een sen-
satie te zien dat ook andere mensen ze 
mooi vinden. Rein vindt het wat lastig 

te zeggen, maar het haalt je soms ook 
uit je isolement. Wil je een kraam hu-
ren? Ontdek het Jouw Marktkraam 
concept. Anette en Rein verzorgen 
de verkoop. De marktkraam houders 
krijgen prijsstickers met hun eigen 
barcode. Ze hoeven niet aanwezig te 
zijn. De hal is beveiligd. De volledige 
opbrengst is voor de huurder. Je kan 
je verkopen live volgen via de App. 
Wil je info of reserveren? Facebook.
com/ jouwmarktkraamrotterdam-
noord of rotterdam-noord@jouw-
marktkraam.nl

Vintage markt:
Jouw Marktkraam
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Baas van morgen is een organisatie van Jinc. Ze zorgen er voor dat 
je een keer kunt beleven hoe het is om te werken. Op donderdag 26 
januari was onze klas aan de beurt. Wij mochten voor 1 dag de baas 
zijn bij Stichting Kinderparadijs Meidoorn. De andere kinderen waren 
allemaal bij andere plekken verdeeld. in de ochtend kwamen we bin-
nen en we gingen de dag doornemen met thee en ontbijtkoek. Onder-
tussen kwamen de collega’s binnen, toen konden we aan het werk. 
We kregen een onderzoeksvraag en dat was: ‘Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat er niemand gepes t wordt binnen het Kinderparadijs?’
Om 11:00 uur mochten we de voorzitter zijn van de vergadering. Om-
dat er in de middag Kokkies is, mochten we recepten opzoeken of 
bedenken. We gingen mee met de boodschappen doen voor de lunch. 
We gingen uiteindelijk lunchen het was heel gezellig. We mochten 
de voorbereiding doen voor Kokkies maar het was toen al helaas tijd 
L. We konden alleen de boodschappen doen voor de ingrediënten, 
toen moesten we terug naar school. De tip voor het Kinderparadijs is: 
‘Maak van opruimen een spelletje!’ Het was een hele leuke dag!

Groeten, Sabria en Ibtissam

Cultuurpret 
bij kokkies
‘Kokkies’: per les koken ze in 
Kinderparadijs Meidoorn in het 
thema van een ander land, om zo 
kennis te maken met de eetge-
woontes van andere culturen.

De kinderen zijn erg enthousiast over 
Kokkies. Ze willen er graag over ver-
tellen. Zo legt Selma uit wat Kokkies 
precies inhoudt: ‘ Kokkies is een kook-
activiteit van 16:00 tot 17:30. Er zijn 
verschillende soorten kokkies. Er is 
van 7 tot 9 jaar en er is ook van 10 tot 
12 jaar. Het is 5 keer per ronde op een 
donderdag en het kost een euro. Per les 
gaan we verschillende soorten gerech-
ten maken. En bij de laatste les krijg je 
een diploma en een receptenboekje. 
Het betekent niet gelijk dat er  ook lek-
kere recepten bij zitten. Want alles  wat 
we maken lust niet iedereen of is er al-
lergisch voor. We maken gerechten van 
andere culturen. En zo leren we ook 

van andere. Kokkies staat op nummer 
1 van de populairste activiteiten van het 
kinderparadijs.’
Een ander meisje dat ook Selma heet 
vertelt over wat we tot nu toe gedaan 
hebben en wat zij daarin geleerd heeft: 
‘We hebben tot nu toe een keer suri-
naams gekookt en iets italiaans ge-
kookt en de 3e dag hadden we turks 
gekookt. Volgende week gaan we 
marokkaans koken. We hadden  ook 
recepten. Voor surinaams hadden we: 

kip ,surinaamse pannekoeken en ge-
bakken bananen. Voor turks hadden 
we:  linsen soep , een turks broodje kip 
en we hadden Köften. Voor italiaans 
hadden we pizza, tiramisu, aubergi-
neschotel. We hebben geleerd  dat als 
we komen dat we onze handen moeten 
wassen ,en daarna een schort aan doen 
daarna ga de juf uitleg geven ,daarna 
het recept voorlezen gaaan we beggi-
nen en als laaste gaan we eten! Dat was 
mijn verhaal.’

Ze hebben er hard aan gewerkt, alle  
twaalf kinderen van Kinderparadijs 
Meidoorn die meededen met deze 
workshop. Zij verzonnen leuke idee-
en, en maakten onder leiding van juf 
Eva een hele grote pijl. Die pijl komt 
te hangen op het Wilgenplantsoen, 
zodat iedereen weet waar  Kinder-
paradijs Meidoorn is en wat je daar 
voor leuke activiteiten kunt doen! Met 
foto’s , tekeningen, gekleurde vlakken 
hebben de kinderen een mooie collage 
gemaakt. Doordat we met de actie van 

de ING-bank Help Nederland Vooruit 
geld hebben gewonnen, konden deze 
grote borden worden aangeschaft. We 
laten op de foto een klein stukje zien 
van het bord. Ben je benieuwd hoe 
het er helemaal uitziet? De opening 

is tijdens de Winterspelen op woens-
dagmiddag 1 maart in de middag. Dan 
is het sowieso hartstikke leuk om naar 
het Wilgenplantsoen te komen, omdat 
er allerlei bijzonder natuuractiviteiten 
te doen zijn. Tot dan! 

Baas van morgen 
Kinderparadijs 
Meidoorn

Twee pijlen  
op het 
Wilgen-
plantsoen 

	 -
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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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KISMET
een delicatesse

Cemalettin Akyar de eigenaar had 
vroeger in Turkije een notenbar en is 
een echte vakman in de branche. In 
Nederland begint hij als loonarbeider 
en 16 jaar geleden opent hij een kleine 
notenwinkel op Zwaanshals. De sle-
pende verbouwingen vanuit twee wo-
ningbouwcorporaties en de weigering 
van enige financiële tegemoetkoming 
drijven de familie naar vier week-
markten toe waar ze hun waren grif 
aan de man brengen.

We hebben tijd voor elkaar
Op 6 februari 2011 nemen ze het 
besluit naar de Winkelstraat Oude 
Noorden (Zwartjan) te trekken, naar 
een winkel die wel driemaal groter is. 
Aanleiding was het verdwijnen van 
de Hollandse notenbar, de familie 
ziet een gat in de markt. Echtgenote 
Selma verlaat haar loondienst en ver-
diept zich in de noten business. Zij 
wordt de stuwende kracht in de gloed-
nieuwe zaak. ‘Selma kan je alles ver-
tellen’ lacht Cemalettin. ‘We bakken 
alles zelf, zeg maar 90 procent. De 
noten zijn dagelijks vers.’ De hele fa-
milie Akyar met drie kinderen draagt 
zijn steentje bij aan de zaak. De oud-
ste zoon heeft nu een eigen baan, de 
andere jongen gaat Rechten studeren 

Op 22 april start het Urban Street Fes-
tival samen met het Familieplein van 
de Container Bar op het Noordplein. 
Het wordt een echt straatfestival met 
muziek, kraampjes met multicultu-
rele gerechten en met een behoorlijke 
inbreng van de kunstzinnige sector. 
Er komt ook nog een Voorjaarsfesti-
val zoals vroeger. Dit was teloor ge-
gaan door gebrek aan financiën. Nu 
de Gemeente een behoorlijke steun 
geeft, heeft de winkeliersvereniging 
weer grootse plannen. Het wordt 
een braderie met kwaliteitsimpulsen. 
De vereniging heeft het marketing-
bureau Reklameloods uit het Oude 
Noorden in de arm genomen.

in Utrecht en zijn zus Ayse die nu de 
klanten bedient gaat naar de PABO. 
Ze wilde altijd al onderwijzeres wor-
den. ‘Het is hard werken, maar wij 
verdienen onze boterham. In loon-
dienst was het na 21 uur klaar, nu ben 
ik nooit klaar. Het is een full time job. 
’Selma vindt de klanten leuk en aar-
dig. ‘Het is hier anders dan in de su-
permarkt. We hebben tijd voor elkaar.’ 
Selma ziet zich als een Nederlander 
met Turkse achtergrond. ‘ Als ik op 
vakantie ben heb ik heimwee naar ons 
kikkerland.’ Ik heb een eigen identi-
teit maar ik werk hier en voel me echt 
Nederlander.’ Selma houdt van har-

Trekker neemt weer 
handschoen op
Hoe komt het dat Ron nu de trekker 
is? ‘Ik deed het twintig jaar geleden 
al. Men heeft me nu speciaal ge-
vraagd. Ik hou van de straat ook zoals 
ze nu is met al zijn multiculturali-
teit. Als bedrijvigheid weggaat is het 
moeilijk om te komen tot een kwali-
tatieve invulling. Maar nu ook de Ge-
meente inzet op een kwaliteitsimpuls 
zie ik het helemaal zitten.’ Bergwerf 
is blij met het feit dat een aantal vast-
goedeigenaren aan het opknappen is 
geslagen. Ze gaan het belang ervan 
zien. Ook wat de huur betreft gaan ze 
zich aanpassen. Volgens Ron is het 
Oude Noorden nu hot. Er komen veel 

monie. Ze woont 40 jaar in het Oude 
Noorden en zag de veranderingen in 
de winkelstraat. Ze ziet graag meer 
mix in de branchering, meer jonge 
Nederlandse ondernemers. ’Jonge 

studenten en tweeverdieners wonen. 
Juist de jongelui zijn positief over het 
Oude Noorden en over het winkel-
gebied. ‘Wist je dat ze de straat gaan 
herinrichten? Er moet weer meer rust 
en uniformiteit komen in de straat. 
Gemeentewerken is de trekker,. Ze 
gaan fietsnietjes verplaatsen, nieuwe 
lantaarnpalen zetten en kleintjes er-
tussen zodat er een compleet lichtnet 
over de straat gaat.’ Het is typisch 
dat een eigenaar van een traditionele 
zaak zo openstaat voor jongeren.

mensen vinden de Zwartjan heerlijk. 
Voor ouderen geldt wat de boer niet 
kent lust hij niet. Soms staan mensen 
voor het raam en zien ze een hoofd-
doek. Ik wenk ze naar binnen, ze zijn 

Een winning team
Ron staat niet alleen. Het bestuur van 
de ondernemersvereniging is zeer di-
vers: Selma van de notenbar Kismet, 
Magiel de la Rviere oud voorzitter 
van Zwaanshals, Ron Ladage, Simo-
ne van Chateautjes, Khadija Mode. 
Bergwerf is optimistisch,. Je moet 
niet in het verleden blijven hangen. 
We leven in een veranderende wereld 
met ook internet shops. De diversiteit 
in het Oude Noorden is uitzonder-
lijk. Het Oude Noorden is geen één-
heidsworst. We weiden uit over de 
leegstand. ‘Procentueel valt het wel 

verrast. Als het ijs gebroken is worden 
ze een regelmatige klant. ’Men kan 
ons nog steeds ontdekken ‘ besluit 
Selma, ‘Welkom!’ 

mee, maar het valt op het zijn grote 
winkelpanden.’ De voorzitter pleit 
voor windowdressing. ‘Zet er een 
kunst expositie in of kies voor driedi-
mensionale belettering. Nu wordt het 
een aanplakplek voor tal van posters. 
Gelukkig is de leegstand enigszins 
verspreid.’ De Coop vindt Ron een 
aanwinst voor de straat. Liefst zag hij 
ook meer alternatieve winkels zoals 
Coppi op de Bergweg. Dat trekt jon-
geren aan. In het najaar wil de win-
keliersvereniging een Najaarsmarkt 
organiseren en wat later een Winter-
festival.

Onmiddellijk ben ik gechar-
meerd van het interieur van de 
notenbar Kismet in noordmo-
lenstraat 47b. aan de muren 
prachtige kleurplaten en 
witte schappen vol heerlijke 
dadels, zuidvruchten, bon-
bons, chocolade en honing. 
Tegen de achterwand staan 
aantrekkelijke cadeaudozen 
voor speciale gelegenheden. in 
de vitrines prijken tientallen 
soorten dagverse noten van de 
eigen bakkerij.

Zwartjanstraat 
foreVer young

urban Street 
Festival Ron Bergwerf van de postiljon is de kersverse voorzitter van de 

winkeliersvereniging Zwartjanstraat (Winkelstraat Oude noorden). 
enthousiast meldt hij dat er weer volop evenementen worden geor-
ganiseerd in de straat. 
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COPPI: KOFFIE EN FIETSEN
een totaal nieuwe impressie

ik ben wat vroeg voor mijn 
afspraak met de eigenaresse 
van Coppi, elisa Rootert. 
Tijd om even rond te 
snuisteren in dit juweeltje 
op Bergweg 316. aan de 
muur hangt een racefiets 
en wat verderop een 
prachtige kleurenplaat met 
wielrenners op een frans 
terras in de zomerzon. De 
witte fietshelmen glimmen 
in het licht. 

De zaak bestaat eigenlijk uit twee 
communicerende delen, een kof-
fiebar met heerlijke taarten en een 
fietsenzaak met alles erop en eraan 
onder de naam Coppi Mechanic. 
Er hangen verleidelijke sokken met 
de naam ’Hoogmis’. We lopen tus-
sen drinkflessen, rugzakken en fiets 
benodigdheden als banden, sloten, 
kettingspray, verlichting. Aan de 
wanden hangen kleurrijke petten 
en verleidelijke truitjes. Aan draden 
prijkt een elementair racefiets frame. 
Zwarte stijlvolle vintage banken kij-
ken je uitdagend aan. Op de gezellige 
koffiebar liggen croissants, brownies, 
apple- cheese- en lemon cakes. Je 
waant je in La Douce France. Het in-
terieur is eenvoudig en wordt bevolkt 
door jong volwassenen aan de com-
puters  en dames die afspraakjes heb-
ben met vriendinnen. Copi heeft een 
nieuwe look een geeft je een nieuwe 
exprerience. Sport wordt gecombi-
neerd met dolce farniente. Ik droom 
weg en kijk door de grote open ramen 
die de zaak een transparant karakter 
geven.

Eigen onderneming
Elisa Rootert de initiatiefnemer komt 
binnen. Ze gaat direct aan de slag. 
Het is duidelijk dat ze geen patron is 
op afstand. Ondertussen kijk ik naar 
de artistiek opgemaakte menukaart 
met mooie titels als Taart en Koek, 
Fris en Sap. De bediening is perfect. 
Langs de bar wuift een tropische 
plant met grote blaren ons toe. Elisa 
schuift aan. Het concept Coppi: Kof-
fie en Fietsen vindt je in alle grote 
steden. ’Wanneer komt het naar Riot-
terdam?’ vroeg Elisa zich af. Ze sol-

liciteerde voor een baan bij zo een 
horecabedrijf in Amsterdam. Net op 
tijd bedacht ze zich. Om 7 uur begin-
nen en daarvoor nog de trein nemen. 
Ze besloot voor zichzelf te beginnen. 
Op meerdere plekken ging ze kijken. 
Het werd niets. Tot het leegkomende 
drukkerijpand aan de Bergweg in de 
Hofbogen op haar weg kwam. Het 
werd nog even worstelen met de 
Gemeente om de horecavergunning 
te krijgen en dan aanpakken. Twee 
maanden werd met de hele familie 
en vrienden, gelukkig allemaal prak-
tische mensen, aan de verbouwing 

gewerkt. Voor de inrichting zorgde 
Elisa. Het is low budget maar bij-
zonder artistiek. Elisa Rootert heeft 
de nodige ervaring opgedaan als job-
student. Haar opleiding is de Kunst-
academie. Een tijdje werkte ze als 
kunstenaar, maar financieel was dit 
bedroevend. Ze koos rucksichloos 
voor eigen onderneming schap. Ze 
runt Coppi zelf met personeel. Haar 
vriend doet de administratie. In de 
zaak heerst een zachte sfeer. ‘Hier ko-
men allerklei verschillende mensen: 
oud en jong, buurt en toeristen. Dat 
is ook de bedoeling.’

Een spannend begin
Het was nog heavy in de beginperi-
ode. Elisa was zwanger en uitgere-
kend op de opening. Daarna moest 
ze nog twee maanden herstellen. 
Door de trage procedures was de hele 
planning uitgelopen. Gelukkig was er 
Frank, een oude vriend, die als steun 
en toeverlaat de zaak op wieltjes 
deed lopen. Elisa Rootert heeft veel 
bondgenoten. Ze vindt dat Noord 
alleen maar beter wordt. De komst 
van Happy Italy was onverwacht en 
brengt weer publiek mee.

Fiets je mee?
Interessant is dat Coppi eigen ritten 
organiseert. Op zondag lekker fietsen 
met zijn allen. Meestal zijn ze met 

een man of twaalf,. Gaan ze meedoen 
met de ronde van Katendrecht? Leuk 
is de relatie met de koffiezaak Fausto 
in Schoonhoven. Fausto is gelijk met 
Coppi van start gegaan. Samen orga-
niseerden ze de Fausto Coppi Ride 
met honderd deelnemers. Elisa doet 
haar inkopen op het gevoel. Die in-
druk hadden we al als we de schoon-
heid van  de artikelen zagen. Ze koopt 
bij leveranciers die ze leuk vindt en 
koopt producten die ze mooi vindt. 
Zo zijn er die twee jonge modeont-
werpers uit Frankrijk met het merk 
Worsel voor fietskleding. Zo is er de 
leverancier van het merk Chrome die 
sterke tassen maakt voor fietskoe-
riers. ‘Het moet goed voelen’ besluit 
Elisa en zo voelt het ook in Coppi

Op dinsdag en donderdag zit stich-
ting Vluchtelingenwerk in Huis van 
de Wijk het Klooster. ‘De Gemeente 
wilde dat de stichting meer decen-
traal zou werken en aanwezig zijn in 
de wijken. Op deze manier komen 
de vluchtelingen ook makkelijker in 
contact met buurtbewoners.’ vertelt 
Feike Hantelmann stagiaire. Noord 
herbergt 120 vluchtelingen. Het 
doel van Vluchtelingenwerk is hen 
zelfredzaam te maken. Hun eerste 
opstap is het leren van de taal. De Ge-
meente zorgt voor een woning voor 

de statushouders. Vluchtelingenwerk 
bemiddelt bij mankementen, helpt 
bij de papierwinkel en regelt een tra-
jectbegeleiding van twee jaar. Gepeild 
wordt naar de doelen en dromen van 
de nieuwkomer en samen wordt ge-
zocht naar opleiding, school voor de 
kinderen, vrijwilligerswerk of betaald 
werk. De instroom is zeer divers van 
bijzonder zelfstandige mensen tot 
mensen die dat nooit geleerd heb-
ben. Syriërs en Eritreeërs vormen 
de grootste groep. Vluchtelingen-
werk heeft ook een Arabische tolk als 

vrijwilliger in dienst, maar met een 
beetje Engels kom je een heel end. 
Ik ontmoet Khalid uit Syrië die op 
Zwaanshals woont. Het winkelstraat-
je vind hij te gek. Met de buren heeft 
nog alleen contact met goedendag 
zeggen en zwaaien. Hij komt zeker 
naar de volgende buurtactiviteit. De 
statushouders komen uit verschillen-
de AZC’s. De verblijfsduur is daar 1,5 
jaar. Dafine Hattu, de coördinatrice 
heeft heeft Kloosterplan uitgewerkt. 
Ze hoopt dat de bewonersinitiatieven 
ook de vluchtelingen omarmen. Het 
komt erop aan echt aanwezig te zijn 
in de wijk.

Vluchtelingenwerk 
in het Klooster

noorderzon
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DE rOTTErDAMSE TEGENPrESTATIE
Wethouder Struijvenberg blaakte van 
zelfvertrouwen. Het participatiege-
beuren vergroot je kans op werk en 
levert de stad miljoenen op. Vanuit de 
zaal kwamen ook kritische geluiden. 
Margot Trappenburg van de Utrecht-
se universiteit hekelde het verdwij-
nen bij SoZaWe van de wederkerig-
heid. Er blijven alleen verplichtingen 
voor de cliënten. De uitstroom gaat 
ook voornamelijk naar laaggekwa-
lificeerd en laag betaald werk zoals 
schoonmakers en conciërges. Een 
onderzoeker uit Engeland vindt het 
Rotterdamse model meevallen als 
je het vergelijkt met Engeland waar 
het sociale zekerheidssysteem com-
pleet is afgebroken en sancties sche-
ring en inslag zijn. Een academicus 
van de Erasmusuniversiteit nam de 
Work First trajecten onder de loep. 
Deze zetten in op disciplinering. Met 
38.000 uitkeringsgerechtigden en 
een voortschrijdende robotisering is 
een financiële tegemoetkoming of 

een basisloon eerder te verkiezen. 
Levenslang leren is het enige toe-
komstperspectief, maar bijscholing 
wordt niet betaald. Het schrappen 
van kwijtscheldingen leidt ertoe dat 
uitkeringsgerechtigden er  € 1000,- 
tot € 1500,- op achteruit gaan.

Ervaringsdeskundigen
Zes ervaringsdeskundigen uit de te-
genprestatie regeling schetsten een 
positief beeld. Ze voelden zich weer 
gewaardeerd en hoorden er weer bij. 
Een enkeling wilde zelfs niet meer 
een vaste baan, ze kon haar mensen 
niet in de steek laten. Critici spraken 
van emotionele chantage. De wet-
houder van Amsterdam Arjan Vlie-
genthart werd op de korrel genomen. 
Doet hij niet aan pappen en  nat hou-
den? Tegenprestatie leveren is het, 
om met de woorden van voormalig 
wethouder Schaefer te eindigen, een 
concept van bovenaf ingeplugd of is 
erover nagedacht?

150 bestuurders, beleids-
makers, onderzoekers en 
ervaringsdeskundigen 
gingen met elkaar in de 
nieuwe Banier in gesprek 
over de zin en onzin van de 
Rotterdamse Tegenpres-
tatie. in het kader van het 
vijfjarig bestaan van de 
Rotterdamse Tegenpresta-
tie deelden diverse spre-
kers hun visie op en erva-
ring met de tegenprestatie 
voor de bijstandsuitkering. 

Hendrika Visser wordt de 
nieuwe opzichter bij Woon-
stad voor de Kloosterbuurt 
van de Hooglandstraat tot 
de gordelweg. Ze vervangt 
opzichter anton Jansen en 
wordt ingewerkt door collega 
Jos pastoor die het gedeelte 
Hooglandstraat tot de Zaag-
molenstraat behapt. 

Hendrika is geen onbekende in 
corporatieland. Ze verdiende haar 
sporen bij Woonplaats Enschede 
waar ze klantencontact combineerde 
met technisch onderhoud. Haar 
achtergrond is de studie klimaat-
beheersing bij de TNO Delft. Sinds 
een half jaar is ze werkzaam bij 
Woonstad in het klachten -contact-
centrum. Daar jeukten haar handen. 
Ze wilde zo graag met bewoners 
werken, ter plekke de gebreken zien 
en zoeken naar een oplossing. Ze 
solliciteerde dan ook succesrijk naar 
de baan van opzichter. Er verandert 
veel in corporatie land en Hendrika 
is flexibel. Ze is blij in het concrete 
werkveld collega’s te ontmoeten. 
Ze start haar eerste werkdag met 
een wijk schouw samen met sociaal 
beheerder Denise Hanenberg en 
collega Jos Pastoor. Waar bestaat dat 

opzichterwerk uit? Jos gaat hierop in. 
‘Onze belangrijkste taak is controle 
van het aannemerswerk. We komen 
ook tussen als er discussie is tussen 
bewoner en aannemer. Het spreekt 
vanzelf dat we present zijn bij grote 
werkzaamheden waar hoge kosten 
aan verbonden zijn. We begeleiden 
en kijken. Ook beveiliging is een 
belangrijk item. Onze bewoners 
dienen veilig te kunnen wonen. We 
signaleren funderingsproblemen en 

pakken zwambestrijding aan, dit zijn 
complexe situaties.

Doortastend
 Jos gaat in op het beveiligen. De wo-
ning krijgt het politiekenmerk veilig 
voor een prijs van € 6,73 per maand. 
Bij zo een beveiliging praat je al gauw 
over een investering van € 1500,- Je 
inboedelverzekering wordt dan wel 5 
tot 20 procent goedkoper. De huur-
der moet een veilig gevoel hebben! 

Voor Hendrika ligt er een uitdaging. 
Ze werd aangenomen omwille van 
haar doortastendheid. Ze waardeert 
Jos Pastoor die zoveel mogelijk bij 
bewoners langs gaat en zo Woonstad 
Rotterdam een gezicht geeft. ‘Horen, 
zien en kortsluiten’ is het motto. De 
opzichter heeft controletaken. Maan-
delijks heeft ze dertig werkopdrach-
ten. Je kan bellen of langsgaan. Jos 
kiest voor het laatste. ‘Als je belt zegt 
de bewoner vaak dat het prima is, 
maar voor ons is het niet altijd prima. 
Is alles overal afgekit? Als je langsgaat 
zie je het en de mensen zien jou.’ De 
opzichters gaan vooral langs als het 
wat duurdere dingen betreft. Als de 
aannemer verkeerd bezig is, kan je de 
zaak nog herstellen. Opzichters han-
delen vanuit de praktijk. Dit spreekt 
ook Hendrika aan.

Samenwerken
Denise Hanenberg ziet de voordelen 
van een goede samenwerking tussen 
sociaal en technisch beheer. Als de 
opzichter binnenkomt voor een dou-
che reparatie geeft hij bijvoorbeeld de 
vervuiling van het rappenhuis door 
en vice versa als Denise komt voor 
overlast stoot ze op technische ge-
breken. Naast het drietal heeft Woon-
stad ook een huismeester Henri van 
Winden. Hij is permanent in de wijk 
aanwezig en bekijkt zowel sociaal als 
techniek.  Hij pakt dingen op die di-
rect verholpen kunnen worden. Kan 
dit niet dan spreekt hij het driekop-
pig team aan. Woonstad is er voor de 
huurder. Alles kan nu veel sneller en 
efficiënter via Mijn Woonstad en de 
reparatie App.

Nieuwe opzichter 
voor de Kloosterbuurt

REPARATIE- 
VERZOEK  
MELDEN?

zo, geregeld

WOONSTAD

Download de  
MijnWoonstad app  
of ga naar  
mijnwoonstad.nl  
en regel al  
je woonzaken heel  
eenvoudig online.
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rotterdamse 
Familie voorstelling
Het stuk wordt gespeeld door Echte 
Liefde, een oer Rotterdamse thea-
tergroep, die voor het eerst een stuk 
speelt over Rotterdam. Het concept 

van het stuk is van Jolina Wessels 
en Aukje Dijkstra-Kroon. Aukje 
maakte de verhalenlijn, maar de 16 
Rotterdamse spelers zorgden voor 
de concrete invulling. De hartver-
warmende voorstelling is een echte 

familievoorstelling, vol liefde en 
humor. De regisseur en producent 
stellen dat iedereen kan toneelspe-
len. De spelers voelen meedoen als 
thuiskomen. ‘Je komt hier terecht in 
een warm bad’ stelt Wilma, één van 
de spelers.

De repetitie
We maken een repetitie mee. Bij 
binnenkomst in de Kapelzaal belan-
den we in een vintage winkel met 
bloemetjes jurken, paarse jurken met 
dito slofjes met een roosje op, keu-
kenschorten en knotjes, slobberkou-
sen en popart schoenen, schattige 
hoedjes en mini tasjes. Het jongetje 
van de familie met grote pet stapt 
zo uit de Siske de Rat film. De crew 
krijgt zangles. Ketelbinkie wordt uit-
gevoerd in drie stijlen van smartlap 
tot rap en carnavalskaker. Er moet 
een groepsfoto gemaakt worden. Op 

de grond ligt de slapende familie. 
De twee kinderen zijn al wakker en 
gapen de torenflats aan. De nieuwe 
Rotterdammers zijn bezig met hun 
eigen ding. Sommigen merken de 
slapers op. Op de achtergrond torent 
Agaat de heks met gespreide armen. 

Wat betekent rotterdam?
We krijgen nog een nabeschouwing. 
’Het stuk krijgt een elektronische 
achtergrond. Beelden verduidelijken 
de context van de familie en het oude 
en nieuwe Rotterdam’ vertelt Jolina. 
Dit werk is van the Dutch Filming 
Academy. Daarnaast is er ook een 
flexibel pop up decor. Zang, film, 
heden en verleden, veel spelers, 
gevoelige maar ook komische scenes 
typeren het theaterstuk. Wat is nu 
Rotterdam? Een hype, een marketing 
product? Het stuk zoekt naar wat de 
stad betekent voor de mens om er te 

wonen. Morgen kan er zo iets nieuws 
staan in Rotterdam. Het is steeds 
doorgaan. ’We moeten niet alleen 
terugkijken’ betoogt Aukje. Voor 
de kijkers wordt het een feest van 
herkenning. De Rotterdamse schone 
slapers doen de bezoeker nadenken 
over wat Rotterdam nu is. ‘Mijn va-
der zegt altijd dat en dat heb ik zien 
bouwen, tot vervelends toe. Maar 
nu begrijp ik hem’ zegt Aukje. Je 
mag deze heerlijke voorstelling niet 
missen. De voorstellingen van Echte 
Liefde zijn op vrijdag 31 maart, za-
terdag 1 april, zondag 2 april, vrijdag 
7 april, zaterdag 8 april en zondag 9 
april. De zondag voorstellingen zijn 
middagvoorstellingen die beginnen 
om 16.00 , en de avondvoorstellin-
gen om 20 uur. Je kan alles vinden 
en kaarten bestellen op http://tvech-
teliefde.nl  Welkom op de locatie, 
Huis van de Wijk het Klooster.

er was eens in Rotterdam 
1940 een familie die van 
Vliet heette. eén van de fa-
milieleden prikte zich aan de 
doorn van een roos betoverd 
door buurvrouw agaat, die 
een heks is. De familie valt 
dan in een diepe slaap die 77 
jaar duurt. Ze wordt ontsteld 
wakker in het nieuwe Rot-
terdam. Heeft dat Rotterdam 
weer een nieuw hart? Bewo-
ners vertellen Harts verha-
len over hun stad. Verhalen 
van liefdes met iemand uit 
verre landen, verhalen van 
heimwee naar het land van 
herkomst. Zal de familie in 
staat zijn de betovering te 
verbreken? 

De rotterdamse schone slapers

Erasmus 
studenten 
en open-
heid van 
het Oude 
Noorden
Een dertigtal internationale studen-
ten praatten in het Klooster met 
bewoners, betrokken professionals 
en ambtenaren uit het Oude Noor-
den. Ze volgen aan de universiteit 
een master opleiding in Stedelijke 
Ontwikkeling. Ze willen onderzoek 
doen naar een mogelijke aanpak om 
de contacten tussen de zeer diverse 
bevolkingsgroepen nog intensiever 

te maken. Na een informele babbel 
werden de Oude Noorderlingen als 
panel belaagd door de studenten. 
Wat is de grote hinderpaal voor on-

derlinge contacten? De schrijnende 
armoede in het Oude Noorden 
werd gezien als hinderpaal om deel 
te nemen aan het sociale leven. 

Hoe kan je meer werk krijgen voor 
wijkbewoners? De taalbeheersing 
is een groot probleem. Daarnaast 
is veel maakindustrie uit het Oude 

Noorden weggetrokken. Vraag en 
aanbod sluiten niet goed op elkaar 
aan. Gelukkig zijn er veel kleine 
winkeliers, vaak in de vorm van 
een familiebedrijf. Daarnaast is 
de vestiging van veel jonge initia-
tiefrijke ondernemers in de wijk is 
een bemoedigende ontwikkeling. 
De overgang van MBO naar HBO 
is slecht georganiseerd,. Vervolg-
onderwijs ligt buiten de wijk. Wat 
vind je belangrijk? Jonge mensen 
uit het Oude Noorden met opleiding 
en wijkkennis vertrekken omdat ze 
als starters hier geen huis kunnen 
vinden. Talentrijke vrijwilligers 
worden overgeslagen als er een baan 
vrijkomt. Bewonersinitiatieven moet 
je meer kwaliteit geven door ze te 
koppelen aan artistiek talent dat hun 
wereld verbreedt. Er zijn buurten in 
het Oude Noorden waar zeer diverse 
bewoners elkaar echt ontmoeten. 
Deze succesvolle voorbeelden moet 
je analyseren. Ook rolmodellen zijn 
erg belangrijk.

noorderzon


