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Hofpleintheater 
opent deuren voor Noord

Servies wordt gepimpt, kinderen 
maken de meest originele vogel-
huisjes waar de Blaak kubussen ja-
loers op zijn. Er wordt geschilderd 
en opa’s kruipen met de kleinkin-
deren in de meest gekke kostuums. 

De voormalige foyer is verbouwd 
tot 5 forse studio’s waar de thea-
terleerlingen kunnen repeteren, 
soms kleine voorstellingen worden 
gedaan en zelfs bandjes repeteren. 
We spreken met Patrick de Jong, 

Hoofd Hofpleintheater. Hij vertelt 
ons hoe het Hofpleintheater naast 
haar regionale bekendheid ook 
meer en meer van de wijk wordt. 
Het theater werkt nauw samen met 
de Horeca Vakschool van Zadkine. 
Beide instellingen zijn met een 
deur met elkaar verbonden. Je kan 
binnendoor lopen, waardoor in de 
toekomst leuke combinaties moge-
lijk zijn, zoals bijvoorbeeld een be-
zoek aan een van de restaurants of 
patisserie van Zadkine en een voor-
stelling in het Hofpeintheater. Ook 
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kan het theater een werkervarings-
plek worden voor de verschillende 
opleidingen; de theorie in de les 
kan meteen in de praktijk ervaren 
worden. De kindervoorstellingen 
op de zondagochtend zijn door-
gaans al te beleven voor een prijs 
van €7,50. Maar, buurtbewoners 
kunnen op dat soort momenten 
de foyer ook gewoon binnenlopen 
voor kopje koffie. Op dit moment 
wordt gewerkt aan de inrichting 
van een kleine zaal met 76 plaat-
sen. Ook hiervoor wordt opnieuw 

Het Hofpleintheater is compleet verbouwd. De foyer is 
naar beneden gebracht. Het is nu heel gezellig, een echt 
open huis. als we binnenkomen is het lenteFEEStfesti-
val aan de gang met tal van workshops. Het is ook een 
echt feest met honderden kinderen en ouders.

samengewerkt met  het Zadkine. 
Het Hofpleintheater is ook open in 
de schoolvakanties voor voorstel-
lingen of familie-festivals (zoals het 
lenteFEESTfestival) en nieuw vanaf 
september zijn de theaterlessen 
van Jeugdtheater Hofplein. Laag-
drempeligheid is troef. 

Lees verder op pagina 3
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Wie ben je als je een zwaan, met een 
nest met 6 eieren, onthoofd? Draad-
je zit dan echt totaal los! Wat voel je 
dan? Denk je dan Rotterdam-Noord? 
Helaas wel, bericht uit het AD. Dan 
de krant: foto’s van dode kinderen in 
Syrië, door een gasaanval. Wie ben 
je dat je zo’n bevel geeft om je eigen 
volk te doden? Zo maar? Natuurlijk 
een correct politiek motief?! Daarna 
rooft iemand een vrachtauto en rijdt 
doelbewust op shoppende mensen 
in. Wie ben je? Dat kan prima met 
een religieus motief?! In een rustig 

land als Zweden. Nadat we net een 
gek met auto & mes uit London ach-
ter de kiezen hadden. Open de mail 
van de Correspondent, die meldt dat 
er in Afrika / Malawi een giga hon-
gersnood is, die ook verholpen kon 
worden. Natuurlijk doen we daar 
niets aan! Dat laten we allemaal ge-
beuren. Oprecht aan het dóórdraai-
en, deze wereld. Geweldspiralen! 
Machtswellust is er altijd al geweest. 
Machiavelli zei t al: het doel heiligt 
de middelen. Welke doelen dan? 
Behalve tranen over de wangen? Als 

dat t doel is, dan is het bereikt hoor, 
beste paniek- ongeluk- dood- en ver-
derfzaaiers! Stoppen maar. Het is 
genoeg geweest. De grens is bereikt. 
We zijn een beetje de weg kwijt. Met 
z’n allen van - kies naar keuze welke 
-  God los. Zo raar is t niet meer dat 
mensen zich afwenden van krant, 
tv, nieuws. De overdosis ellende is 
te veel. De groep die zich afsluit van 
De Slecht Nieuws Show wordt steeds 
groter. Geef ze eens ongelijk! Je 
wordt breinmoe van al die ellende. 
Eenvoudigweg geen zin meer om 
wéér een slechtnieuwsimpuls aan 
je harses te geven. Nieuws kijken / 
horen wordt een soort mentale SM. 
Het doet pijn, wat is codewoord om 
te stoppen, want de pretgrens is be-
reikt? Dat hebben we toch geleerd 
van 50 shadesofgrey, onze  bestsel-
ler! Murw van al die agressie. Het 
is een vicieuze cirkel. De impulsen 
moeten nóg sterker, nog luguber-
der, anders kom het niet meer in 
het nieuws. De tegenreactie is dat 
de mensheid het niet meer wil we-
ten, zich afsluit. Zo wordt de wereld 
autistisch! Met zijn allen last van 
een verminderd vermogen tot soci-
aal contact. En van de wiederweerga 
storten we ons in beperkte, repetitie-
ve gedragspatronen, die we dan leuk 
via social media uiten. Vind je het 

gek dat op Facebook simpele poe-
zenfilmpjes het goed doen? Of dat de 
Mindfullbusiness hoogtij viert? Dat 
we de feiten niet meer onder ogen 
willen zien? Kijk, ik lees de Optimist 
Daily digitaal. Maar dat is nieuws dat 
je SM-náár-nieuws-is-fijn-brein niet 
meer kan verteren. Verdorie, er gaat 
iets goed! Oh neen, onmogelijk! Me-
dia & Politiek zijn als ouderlingen 
bezig om ontevredenheid en mis-
sers te zoeken in een Nederland, dat 
overigens een redelijk gelukkig land 
is. Azijnpissen is HOT! Zo profes-
sioneel geworden, dat we foutloos, 
vlekkeloos, perfect, superbe moeten 
zijn. Fouten kunnen niet! Kunnen 
we stoppen met Zeiken, Zeuren, 
Haten, Klikken, Downgraden, Vech-
ten, Ruziemaken, Schelden, Ver-
baal Agressief te zijn? Begin diep 
te verlangen naar een Tegencultuur 
van wellevendheid, eer, beleefdheid, 
empathie, Flower Power, gentleman-
gedrag, lady-like, keurigheid, het 
positieve, Happinez, Van Kooten & 
de Bie, Kralingen/Woodstock, Love 
Sit-inns, Peace Man, Respect, Ser-
geant Pepper’s Lonely Heart Clubs 
Band, Pacifisme, Dierenwelzijn, 
Monty Python, Rotary Service above 
Self. FF geen slecht nieuws. Weg 
met die geestelijke leegheid, dat is 
achterhaald, 20e eeuws! Weg met 

Haattaal: elkaar zomaar om niets 
dood wensen, dreigen met geweld, 
cowboy gedrag, korte lontjes. Op 
naar een Revival van Liefde! Gewoon 
progressie maken, omdat de mens-
heid dat kan! Omarm Poetin, Assad 
en Trump. En Wilders, vergeet hem 
niet. Laten we van die mannen gaan 
houden! Stuur ze leuke & lieve be-
richten! Dwars de autisme-barricade 
op! Nou stoppen jongens, we zijn 
die wapen- en geweldindustrie een 
beetje zat. We willen iets construc-
tiefs, gewoon vooruitgang. En dat is 
geen achteruitgang. Niet terug naar 
de Middel-eeuwse willekeur, waar zo 
maar de godsdienstige vlag draaide, 
en hoppa, dan had je het foute ge-
loof. We willen Enlightment. Meer 
Krishnamurti: radicale verandering 
van de eigen psyche! Meer compas-
sie, zorgzaamheid,  gewoon begrip 
en aandacht. Free your mind, the 
rest will follow, zong En Vogue. De 
dames hebben gelijk. Hold your 
beliefs lightly, zegt Grayson Perry. 
Relativeer. Alsjeblieft het is allemaal 
niet zo zwaar of ernstig. Neem je-
zelf niet zo serieus. Doe wat Tegen-
gif. Geef liefdevolle inspiratie! En-
nnn, nu in Egypte een bom in een 
kerk……..stoppen!! Gewoon stoppen 
ermee!

Groener 
rond Jan van 
der ploeg

Een van de huidige bomen voor de 
ingang van de kerk wordt verwijderd, 
want deze is in een slechte conditie. 
Twee bomen worden verplant. De 
kerk is dan beter zichtbaar. Ook ko-
men er drie nieuwe bomen bij. Rond 
de kerk komen een aantal plantvak-
ken. Hierin komen zonneplanten 
met wit/gele bloemen en lichte kleu-
ren. Het groen wordt maximaal 1,5 
meter hoog. Er komen geen hekjes 
rond de plantenbakken. Als blijkt dat 
het groen er slecht uit gaat zien, kun-
nen later altijd nog hekjes geplaatst 
worden. Rond de kerk komen nieuwe 
stenen in een roodbruine kleur. Deze 
stenen zijn beter waterdoorlatend. 
Hierdoor kan het regenwater makke-
lijker weglopen. Het hele gebied rond 
de kerk is verzakt en zal worden opge-
hoogd, Dit ophogen zorgt er ook voor 
dat de wateroverlast minder wordt.

Parkeren
Er is een parkeertelling uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat het mogelijk is om 
het parkeren anders in te richten. Er 
verdwijnen twee parkeerplaatsen bij 
de Verbraakstraat om de doorloop 
te verbeteren. In de Hammerstraat 

komt een parkeerstrook, aan de kant 
van het Klooster. Aan de andere kant 
komt groen. Voor de kerk komen er 

zes parkeer plekken bij waar alleen 
tijdens kerktijden geparkeerd mag 
worden. De tijden worden op een 

De werelD 
Dreigt autistisch 
te worDeN!

COLumN

bord vermeld en zijn in overleg met 
de kerk bepaald. Tijdens de kerkdien-
sten zijn er veel bezoekers met auto 
en zijn extra parkeerplaatsen welkom. 
Ook plaatst Stadsbeheer zes nieuwe 
fietsnietjes, een extra nietje aan de 
voorkant van de kerk en vijf nietjes 
aan de achterkant van de kerk bij de 
ingang van het Klooster. Bij de ingang 
van de kerk en aan de achterkant (Rui-
venstraat) komt een oprit voor auto’s 
voor laden en lossen. Dit is onder an-
dere nodig voor de bevoorrading van 
de Voedselbank en voor begrafenis-
auto’s die bij de kerk moeten kunnen 
draaien. De Verbraakstraat tussen de 
Kerk en het Van der Ploeghuis blijft 
voetgangersgebied. Dit is nu ook al 
zo. Dit betekent dat fietsen wordt ge-
doogd. Voor de kerk komen twee gro-

te banken om op te zitten. Er komen 
drie banken in de Verbraakstraat. Ook 
komt er een bank voor de ingang van 
het Jan van der Ploeg huis Het aantal 
lantaarnpalen blijft gelijk. De huidige 
lantaarnpalen in de Vebraakstraat 
worden verplaatst richting het Jan 
van der Ploeghuis. Het ontwerp is 
gemaakt door Hanneke Louws van 
Stadsbeheer, projectleider is Esther 
Sprangers e.sprangers@rotterdam.nl 
De bewoners van het van der Ploeg-
huis zijn enthousiast vooral over de 
groene Verbraakstraat en natuurlijk 
over de bankjes. Elke donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur zijn de tekenin-
gen ter inzage in de kerk.

Het wordt veel groener rond 
Jan van der ploeg en de Hil-
degardiskerk. De stenige 
vlakte wordt getransfor-
meerd in planten- en bloe-
menperken en meer bomen. 
De maatregelen zijn een 
combinatie van meer groen, 
het verminderen van de wa-
teroverlast na regen en het 
verbeteren van de verkeers-
situatie. 
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Eindelijk is het zover: het fietsviaduct 
aan de Bergse Rechter Rottekade heeft 
na jarenlang achterstallig onderhoud 
een verfrissende en vrolijke opschil-
derbeurt gekregen, dankzij een be-
wonersinitiatief van omwonenden, 
ondersteund door de Gebiedscom-
missies van Hillegersberk/Schiebroek 
en Noord. Drijvende kracht achter dit 
project is buurtbewoner Ria Dorchain. 
Zij kijkt er tevreden op terug dat al haar 
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Patrick, hoofd van het Hofpleinthea-
ter benadrukt het creatieve élan van 
de samenwerking met Zadkine en 
het Grafisch Lyceum. De drie crea-
tieve organisaties willen, ieder vanuit 
de eigen kracht en kennis, samen-
werken. In combinatie met de fan-
tastische ontwikkelingen van het ge-
bied rondom de Hofbogen, met alle 
horeca en creatieve ondernemingen, 

willen ze ervoor zorgen dat Noord 
als creatieve wijk nog meer in the 
picture komt. We zien het impo-
sante Technicon complex (waar het 
theater onderdeel van uitmaakt) 
met het bijzondere Waterplein als 
‘een creatieve gateway’ van de stad. 
We klimmen naar de studio’s. Kleu-
ters komen met rode wangetjes uit 
de voorleesstudio van Hazeltje. Sil-

via La-Vos geeft in de rol van akela 
Helga een sprankelende, theatrale 
rondleiding van formaat. Danslera-
res Dineke Faas geeft een proefles 
jeugdtheater. Kinderen spelen in een 
spannende film onder leiding van 
filmacteur Sander van Amsterdam. 
Ze nemen de scenario’s door. In weer 
een andere studio wordt ’de vloer op’ 
gespeeld. Regisseurs Saïd en Sven 
geven jongeren opdrachten. We zien 
meiden met pluche sjaals. Pluimpjes 
vallen op de grond door enig zenuw-
achtig gepluk, maar het resultaat 
wordt prima. Geschminkte kinderen 
zien eruit als glitter prinsessen. Heb 
je belangstelling voor het Jeugdthe-
ater neem contact op met  info@
hofpleinrotterdam.nl.  Als kinderen 
uit het Oude Noorden belangstelling 
hebben voor theaterlessen kunnen ze 
contact opnemen met Ed de Meijer 
0645724536. Hij kan bemiddelen 
voor financiering via het Jeugdcul-
tuurfonds als dat nodig is.

Sober Collective in de Zaagmo-
lendrift organiseerde een spec-
taculaire Street art Exhibition, 
een tentoonstelling met wereld-
beroemde gevelkunstenaars. 

De Italiaan Versod was uitdrukkelijk 
aanwezig met schilderijen op canvas 
als Split the Atom en About the Time, 
als een teletijdmachine met cirkels 
en heel diverse verflagen waarin ge-
zichten dwarrelen. In Il ne e Nudo 
krijgen we net foto’s die elkaar over-
lappen zoals vroeger toen je het rol-
letje vergat door te draaien. Bier en 
Brood presenteren stripachtige werk-
stukken vol torenflats die op gevreten 
worden door tropische planten. Een 
reusachtige hand breekt door een 
flatwijk heen. Zwarte doodshoofden 
in twee rijen vertolken een Memento 
Mori. De Spanjaard Sebas Velasco 
schildert nachtelijke landschappen 
met oplichtende haast fotografische 
kleurrijke close up portretten als een 

claire obscure. Een prachtige negro 
wordt nonchalant geportretteerd te-
gen een ruw gestukte muur. Velasco 
maakte samen met Telmo Pieper en 
Miel Krutzmann ter gelegenheid van 
de expositie een reusachtige apocalyp-
tische muurschildering met kwast in 
een paar dagen tijd op de gevel Wol-
straat- Zaagmolenkade. Boven grote 
esoterische cirkels pieken kathedraal 
spitsen waaruit een melancholisch 
vrouwengezicht opdoemt. Een relati-
veren van ons cultureel erfgoed? De 
schildering toont ons ook een reus-
achtig schaakbord en een verleide-
lijke Eva met de verboden vrucht. De 
expositie ruimte krioelt van de jonge 
mensen die elkaar weten te vinden. 
Een talentrijk dj produceert techno. 
We wanen ons in New York. De vol-
gende expositie staat in juli gepland. 
Voor het Oude Noorden is dat een for-
se positieve impuls. Rotterdam Street 
Art heeft 20.000 volgers op facebook.

Street Art 
ExHibition 

Het hele Wilgenplantsoen staat in rep 
en roer met honderden kinderen en 
enthousiaste ouders. Als we het plein 
opkomen wordt net het Kinderparadijs 
kunstwerk onthuld. Dit knap staaltje 
werk van de wat oudere kinderen, de 
Wegwijzers, werd gesponsord door 
ING. Mark de afgevaardigde van de 
bank doet met twee kinderen de ce-
remonie. Er wordt stevig met de vlag-
getjes gewapperd en de confetti spuit 
de lucht in. Het kunstwerk krioelt van 
de gekke poppetjes en de leuke fanta-
siebeesten, kinderen hebben geverfde 
handen en gezichten. Ontdek je talent, 
vertelt het werk, maak  je wereld. Eye 
catcher op het groene plein is de Mon-
goolse tent met lichtkoepel en heerlijke 
houtkachel. In klei worden dieren na 
geboetseerd. Braakbalken van uilen 
worden met het vergrootglas geana-
lyseerd. Indianen maken boog, pijlen 
en vedertooien. Boven knetterende 
vuurkorven worden aardappelen, 

marshmallows en mais gepoft. Je kon 
ook aardappelen poten in de stadsland-
bouwstrook. Van fruitbakjes worden 
vogelhuisjes gebouwd compleet met 
vetbollen. Het van Harte restaurant 
vult de hongerige magen. Het hele veld 
loopt door richting Rotte en begraaf-
plaats. De kinderen kajakken op de 
Rotte. Een herdershond drijft aan de 
kant de schapen bij elkaar. Van zand en 
grind maken de jongelui waterfilters. 
Herken je de boomsoorten op de be-
graafplaats? Ja, dat zijn de Winterspe-
len aan de Rotte made by het Kindepa-
radijs. De sfeer op het hele terrein is 
toppie De kinderen krijgen een folder 
met 50 dingen die je vóór je twaalfde 
moet gedaan hebben. We pikken er wat 
uit: lammertjes knuffelen, wildkampe-
ren, een modderbad nemen, een zand-
kasteel maken en vooral naar de wol-
ken kijken. De Winterspelen zijn niet 
te filmen, ze zijn echt.

Nieuwkomer 
zoekt maatje

groot familiefeest

moeite nu beloond is met de realisa-
tie van het ontwerp van aquarellist en 
buurtbewoner Dick Carlier. De tekst 
is van Rob Hilz. De uitvoering was in 
handen van Willem Kerssemeijer, Mi-
chele Geurts en Lucien Olchansky van 
Reclame atelier Leo Mineur. Zij heb-
ben de wanden van het viaduct in een 
paar dagen omgetoverd tot een aan-
trekkelijke doorgang voor fietsers langs 
de Rotte van en naar Rotterdam Noord.

Als vrijwilliger spreek je wekelijks 
twee uur met een nieuwkomer af en 
laat je zien welke voorzieningen er 
in de wijk zijn. Jullie bezoeken bij-
voorbeeld een buurthuis, de biblio-
theek, de markt, het wijktheater en 
volgen een proefles bij een sportclub 
of drinken koffie of thee bij andere 
buren. Ben je communicatief en heb 
je een open houding naar mensen uit 
een andere cultuur meld je, dan aan 
bij vluchtelingenwerk. Maatje-rotter-
dam@vluchtelingenwerk.nl of Lotte 
Trienekens 06-10144621
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Niels Berndsen, die als politicus een 
belangrijke rol heeft gespeeld in het 
tot stand komen van dit tuincomplex, 
gaf het startschot. De 77 jarige Willem 
de Ridder, bekend van zijn radiopro-
gramma en nachtelijke speurtochten, 
vertelde het verhaal van de prins die 
verliefd werd op zijn schilderij. De po-
pulaire Wah Ananda zorgde voor een 
Hawaiaans opwarmertje. Hij bracht 
de band Maja Fietsclub met zich mee 
met baard en schipper pet, met cow-
boyhoed en gele zonnebril. 
Voor de gelegenheid werd het po-
dium herschapen en een stal vol 
strobalen. Er werd ook gemediteerd, 
ademhalingsoefeningen werden ge-
houden en met de blote voeten over 
de houtsnippers gelopen. Bewust 
worden van jezelf en de aarde was 
het motto. De trommels zorgden voor 
een lucide sfeer. Met een groep moest 
je een enorme knoop ontwarren. 
Daar is samenspel voor nodig. De 
bezoekers konden ballen maken van 
wilgentenen en de kinderen maakten 
pijl en boog als rasechte indianen. We 
kregen een mooie rondleiding door 
de Gandhi Tuin. Het is een perma 
cultuur tuin waarin geen bestrij-
dingsmiddelen worden gebruikt. De 
combinatie van planten is hier een 
antwoord op. 
De tuin bestaat uit cirkels. Vrij voor-
aan staan de kruiden en groenten die 
je dagelijks nodig hebt. De buitenste 
recreatieve ring is voor de insecten 
en slakken. Voor hen is er ook de 
composthoop en de vijver. We lopen 
langs de bijen kassen en komen in 
de serre waarin vrijwilligers voor 

OPeN DAG iN De GANDHi tuiN

De antilliaanse kindermo-
deshow zorgde voor een 
propvolle banier waarop 
naast de antilliaanse fami-
lies ook veelkleurige buren 
aanwezig waren. 

De show was gericht op kindertalent 
en bevatte zes sessie: vrije tijdskle-
ding, zomerkledij, strandoutfit, Afri-
kaanse stijl, opgepimpte jeans en 
glamour outfit. De jury bestond uit 
diverse VIP’s van prins Zomercarna-
val tot een modekapster, een modiste, 
een rapper en een maatschappelijk 
werkster. Ze waren bijzonder smaak-
vol gekleed. De kinderen hadden het 

geweldig naar hun zin. Ze showden 
en dansten met elkaar. Tijdens de 
omkleed sessies liet het publiek wat 
zien van hiphop tot streetdance, van 
dance tot traditioneel Antilliaans. De 
deelnemers vonden de Afrikaanse stijl 
het leukst, maar vooral dat ze nieuwe 
vriendinnen hadden gemaakt. Het 
was een heel familiegebeuren waarbij 
ook de baby’s niet ontbraken die op-
vallend genoeg op de arm zaten van 
de jonge papa’s, die hen ook de fles 
gaven. Een pluim voor het huiskamer 
atelier van Emelina en de moeders 
die van de jeans pareltjes maakten. 
Er werd een omhaling gehouden voor 
kinder vakantiebesteding.

antilliaanse 
modeshow 
meets afrika

noorderzon

zaaien. We proeven basilicum. Geëx-
perimenteerd wordt er met het enten 
van tomaten  op aardappelen. Rond 
de serre staan fruitbomen met appels 
en peren en pruimen en een forse 
hazelaar. De Gandhi Tuin werkt aan 
een netwerk van gelijkgestemden. We 
lepelen nog een kopje erwtensoep uit 
en met de snerpende pijper van de 
Schotse hooglander gaan we drome-
rig naar huis. Wordt je ook vriend van 
de Gandhi Tuin? Doneer of werk mee 
op de tuin.  Voor info : contact@gan-
dhituin.org

Vestia en Havensteder worden door 
de minister gedwongen om hun Hof-
bogen bezit te verkopen. Beneden 
en bovenkant worden als één pakket 
verkocht. Verheugend is dat ProRail 
heeft aangegeven dat er ondertussen 
kan geëxperimenteerd  worden. De 
mooiste plannen voor het twee kilo-
meter lange dak buitelden over elkaar 
heen : speelplekken, een orangerie, 
fruitbomen, een waterzuivering als 
verdienfactor. Ten behoeve van de 
publieksdiscussie werd een panel 
gevormd waarvan de leden kort hun 
visie uiteen zetten. Bureau NASA 
houdt zich bezig met de ontwikkeling 
van braakliggende gebieden in de 
stad en wil ontmoetingsplekken rea-
liseren. Binnenkort wordt op de Hof-
bogen een wagon geplaatst die bewo-
nerssuggesties gaat inventariseren. 
Daniel Opbroek is geen onbekende in 
de wijk. Hij is met compagnon Rut-
ger betrokken bij het tuinieren met 
bewoners op het Bergwegplantsoen, 
het Wilgenplantsoen, de Blokland 

tuin, de Gandhi tuin en het Hofplein 
Station. Het dak wordt in zijn visie 
een grote ecologische zone die aan-
sluit bij het bestaande netwerk van 
tuinen. Master City Investment kreeg 
van Binnenlandse Zaken de opdracht 
rond de Hofbogen een business mo-
del te ontwikkelen. Deze commerci-
ele benadering moet in dienst staan 
van het verduurzamen van vastgoed. 
Financieel en organisatorisch wordt 
gekeken hoe men verdien en niet 
verdien plekken kan combineren. 
De initiatiefnemer van her plaatsen 
van de eerste elektrische trein op het 
Hobogen dak geloven in hun project 
dat de oude trots van Rotterdam weer 
terug wil brengen. Eurotrash United 
verenigt de oprichter van Rotown en 
de kunstschilder van de Markthal. Ze 
willen een horeca dakterras langs de 
wandelroute. Het terras wordt mi-
nastens 25 procent groen. De diverse 
initiatieven krijgen bij het publiek de 
handen op elkaar. De groenbehoefte 
wordt breed gedragen.

Waardevermeerdering en visie
De diverse experimenten die vorm 
gaan krijgen leiden in elk geval tot 
een waardevermeerdering van het 
dak. ‘De onzekerheid over de nieuwe 
eigenaar blijft hangen’ wordt gemop-
perd in het publiek. Er worden tij-
delijke contracten gesloten met Pro-
Rail. Anderen brengen hier tegenin 
dat de experimenten een duidelijke 
visie vastleggen en spelregels,. Ze 
zullen de nieuwe eigenaren beïn-
vloeden. Vestia en Havensteder wil-
len de Hofbogen beneden en boven 
als één geheel verkocht zien. Wil de 
gemeente het project niet kopen? De 
Gemeente koerst op een coalitie van 
Gemeente, vastgoed eigenaar en par-
ticuliere verkoop aan de in de bogen 
gevestigde zaken. Vóór 1 september 
zal de verkoopstrategie vorm krijgen. 
De corporaties willen in elk geval hun 
investeringen terugkrijgen. Bewoners 
bepleitten diverse handige opgangen 
richting dak en een nachtelijke afslui-
ting met het oog op overlast.

op een druk bezochte Hofbogen bijeenkomst verklaarde de gemeente woordvoerder 
dat zowel de bogen als het dak in het derde kwartaal 2018 een nieuwe eigenaar 
krijgen. 

experimeNtereN 
op het hofbogeN Dak

aan de gordelweg ligt de 
gandhi tuin. onder een 
stralend zonnetje hield 
de tuin een open dag in 
combinatie met de Hof 
van noord. De tuingroep 
zorgde voor een aange-
naam programma. 
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Op zondag 18 juni spelen de Buren 
van Marlies een speciale improvisa-
tie kindervoorstelling. Tijdens deze 
voorstelling komen verrassende ver-
halen tot leven en mag je, als je dat 
wil, zelf ook meespelen! De voorstel-
ling is voor kinderen vanaf 4 jaar van 

14.00 tot 15.00 uur. De prijs is € 4 
p.p. Reserveren kan via www.debu-
renvanmarlies.nl In de Banier kan je 
ook terecht voor Indiase dans en wel 
iedere donderdag. Voor de leeftijd 
tot 16 jaar is het van 18.00 tot 19.00 

Haar bij de opening aanwezige buur-
vrouw vertelt hoe ze als 14 jarige vaak 
bij haar thuis kwam. Ze was intel-
ligent, wijs voor haar leeftijd, tegen-
draads en wars van small talk. Zoals 
Verouschka akkoorden leerde om er 
dan songs van te maken, zo stortte 
ze zich fanatiek op diverse schilder-
technieken om de tools te krijgen 
voor artistiek werk. We lopen door 
de expo en zien bijzonder kleurrijk 
werk. Olieverfschilderijen met meer-
dere lagen van engelen en elfen uit 
een fantasiewereld. Een visarend 

uur en voor de leeftijd 16+ is het van 
19.00 tot 20.00 uur de kosten zijn € 

2,50 per les. In de Banier is ook een 
Repair Cafe in het Repair Cafe krijgen 
je oude spullen een tweede leven, je 
ontmoet er buurtbewoners en je be-
spaart geld en het milieu. Het Repair 

Cafe is ook een verzamelpunt voor 
oude mobieltjes, lege cartridges, lege 
pennen en stiften. Deze gaan naar 
Stichting AAP en Terracycle. Het Ra-
pair cafe wordt gehouden in het Huis 
van de Wijk elke tweede vrijdag van 

en krokodil in pastel. Portretten van 
sterke stoere vrouwen gemaakt met 
kleurpotlood. ‘Ik heb een giganti-
sche collectie kleurpotloden. Als ik 
door Harrolds loop voel ik me als een 
kind in een snoepwinkel.’ Veruschka 
maakt geen makkelijk werk, aan de 
olieverfschilderijen werkt ze wel 4 tot 
5 weken. Ook haar air brush werk is 
spannend. De tijgerkop springt haast 
van het schilderij naar je toe. Ook 
dit resultaat vraagt wel om 15 dagen 
werk. Opvallend in Veruschka’s werk 
zijn de expressieve ogen van de per-

sonages. Sinds 2014 is ze dagelijks 
aan het schilderen. Haar jongetje 
met hanenkam is haar grote fan, ook 
hij houdt van tekenen en schilderen. 
Veruschka is ook fotografe met veel 
oog voor details. De opening is verras-
send. In een workshop wordt ieder-
een aan het tekenen gezet en krijgt de 
nodige tips. ’Veruschka brengt zoals 
een oester verschillende laagjes aan 
die tenslotte een parel worden’ merkt 
een bezoeker op.

Nieuwe Banier
Weet je nog die tijd van toen, toen was er niets te doen. 
Het bruist nu in de nieuwe banier.  

Veruschka van Dijke exposeert in wijkgebouw het Klooster. De talentrijke schilde-
res is een autodidact. als tiener was ze al geobsedeerd door het tekenen.

Kleurrijke en gevoelige expo 
in Klooster

de maand. Nu is er ook het Sociaal 
spreekuur. Komt u er niet uit met uw 
post, heeft u ondersteuning nodig 
bij het invullen van formulieren of 
het lezen en begrijpen van brieven? 
Kom dan gerust in de Banier langs 
bij Stichting Noordplus en maak af-
spraak voor het sociaal spreekuur. Zij 
helpen u bij huur, zorg en kindertoe-
slag. Ze bemiddelen bij instanties. Er 
is ook een juridisch spreekuur rond 
huur en woonrecht, overheidszaken, 

sociaal zekerheidsrecht en arbeids-
recht. Openingstijden maandag, dins-
dag en donderdag telkens van 11.00 
tot 15.uur. Het juridisch spreekuur is 
van maandag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Elke dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur 
kan je deelnemen aan de Balkan Fu-

sion Dance. Dit is een mix van dans-
stijlen en opzwepende muziek uit 
de Balkan regionen. Denk aan gipsy, 
bellydance, combinatie van snelle en 
trage beats. De lessen zijn energiek, 
verfrissend en daarnaast een goede 
workout voor ‘the body’. 

dag en donderdag telkens van 11.00 
tot 15.uur. Het juridisch spreekuur is 
van maandag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Elke dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur 
kan je deelnemen aan de Balkan Fu-
sion Dance. Dit is een mix van dans-

De Cultuurscouts  Rotterdam hebben 
op 9 maart hun 15-jarig bestaan ge-
vierd met de lancering van het digita-
le Wijkuitburo in gebouw deHeuvel. 
In aanwezigheid van de Rotterdamse 
cultuurscouts en culturele onderne-
mers en kunstenaars  werd de viering 
ingeleid door Marjan van Gerwen 
(Directeur van Cultuur Concreet) en 
gepresenteerd door Diantha Spek-
man (communnicatie Cultuur Con-
creet). Stadsdichter Derek Otte droeg 
een voor de gelegenheid geschreven 
gedicht voor. Op www.wijkuitburo.
nl kan je het gehele culturele aanbod 
van Rotterdam bekijken, maar het is 

stijlen en opzwepende muziek uit 
de Balkan regionen. Denk aan gipsy, 
bellydance, combinatie van snelle en 
trage beats. De lessen zijn energiek, 
verfrissend en daarnaast een goede 
workout voor ‘the body’. 

ook mogelijk om te zoeken op gebied 
en je culturele voorkeur. Dus woon je 
in Noord? Dan kun je het gevarieer-
de aanbod aan culturele events daar 
gemakkelijk op filteren. Het bijzon-
dere aan het WijkUitBuro is dat het 
grotendeels gedragen wordt door de 
organisaties en actieve bewoners zélf! 
Iedereen kan een account aanmaken 
en evenementen of activiteiten invoe-
ren. Ben jij geïnteresseerd naar wat 
er allemaal in de Rotterdamse wijken 
gebeurt? Of organiseer je zelf gere-
geld culturele evenementen of activi-
teiten? Kijk dan op www.wijkuitburo.
nl of download de app.

informatiemarkt 
Propeller

wijkuitburo: 
Cultuuragenda per wijk
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Merel Willemsen startte met vrijwilli-
gers in de Nieuwe Gaffel een driejarig 
project om mensen met een uitkering 
te wijzen waarop ze recht hebben. 
Thérese Steur vertelt het verhaal van 
een vrachtwagenchauffeur die na 
een verkeersongeluk in de ziektewet 
belandt. Hij kijkt nu aan tegen een 
berg schulden en leeft van €45,- in de 
maand. 50 procent van de werkende 
bevolking zijn ZZP-ers die bij werk-
loosheid onmiddellijk in de bijstand 
belanden. 
Enige voorlichting wordt gegeven 
over de hoogte van de uitkeringen. 
Een miljoen Nederlanders krijgt min-
der dan €1000,- per maand en leeft 

in armoede. 30.000 Rotterdammers 
hebben schulden. Een belangrijke 
vorm van schuld is de studielening. 
ROSA constateert dat niet wordt ge-
investeerd in mensen die ver van de 
arbeidsmarkt staan. De robotisering 
leidt tot werkloosheid van onge-
schoolden. Schuld leidt tot isolement. 
De school kijkt niet naar de thuissitu-
atie. 
ROSA werkt van onderop aan een 
manifest dat aan de politiek zal aange-
boden worden. Speerpunten zijn taal-
vaardigheid, betere klantbejegening 
door de Sociale Dienst, een stop op de 
huurverhoging, begrijpelijke formu-
lieren en een sociaal incasso beleid.

ArmOeDe 
iN feiteN

Een aantal enthousiaste leerlingen van 
basisschool de Fontein volgden 10 les-
sen moderne dans gegeven door Ju-
liette van Juul’s Hoop Vibes. De daarop 
volgende dansuitvoering was verfris-
send. Klappen mooie pasjes, springen, 

zwaaien met de armen, hurken, draai-
en, emotie: het was een levendig geheel 
en de kinderen hadden er duidelijk zin 
in. Elke les draaide rond een bekend 
muzieknummer van Magic tot Touch 
en Energy, van Faith tot Liar. De kin-

deren slaagden erin een mooi verhaal 
op de planken te brengen gestimuleerd 
door hun favoriete danslerares. Juliette 
start binnenkort in de school een 12 
hulahoop lessen cyclus voor 15 leerlin-
gen van de groepen 3 en 4. 

foNteiN DaNst

noorderzon
RoSa, de Rotterdamse alliantie tegen armoede, stelt onzinnige 
maatregelen aan de kaak zoals afschaffing van de loonbelasting 
voor aoW-ers en daarna weer terugvorderen. gepleit wordt voor 
meer samenwerking van de oppositie tegen het neo-liberalisme.  

Checkpoint 
Noord 
De medewerkers van Checkpoint 
Noord in Huis van de Wijk Mozaïek 
in de Schommelstraat  bieden hulp 
bij vragen over uw administratie, 
het maken van een sollicitatiebrief 
of informatie over vrijwilligerswerk. 
Het Checkpoint is elke maandag van 
13.00 tot 15.00 uur open. De actieve 
vrijwilligers en ondersteunende me-
dewerkers van Checkpoint Noord 
staan voor u klaar om u te helpen. 
Checkpoint Noord is een inloop-
punt voor bewoners uit Rotterdam 
Noord. Hier kunt u terecht met vra-
gen over administratie en financiën, 
overheidsbrieven, kwijtscheldingen 
en aanvragen met DigiD. Ze helpen 
u ook met omgaan met internet en 
geven informatie over mantelzorg,. 
Je kan er ook informatie krijgen 
over Dock en Noorderbreedte, over 
vrijwilligerswerk, vacatures zoeken 
en solliciteren. Om u nog beter te 

kunnen helpen, wilt u het volgende 
meenemen: legitimatie en indien 
nodig DigiD met wachtwoord. In-
dien u die niet heeft kunnen zij deze 
aanvragen.

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

Word fit! 
Woont u in Rotterdam Noord en heeft 
u een gemeentelijke uitkering, dan 
kunt u deelnemen aan het nieuwe 
project Gezond in Noord. Iedereen 
kan meedoen. U start met een ge-
sprek waarin gekeken wordt naar uw 
conditie en eventuele lichamelijke be-
perkingen. Tijdens dit gesprek wordt 
met u besproken welk programma 
het beste bij u past. U gaat twee keer 
per week bewegen bij een vereniging 
of bij een van de bewegingsactivitei-
ten die al plaats vinden in de Huizen 
van de Wijk in Noord. Het sporten 
wordt langzaam opgebouwd zodat ie-
dereen mee kan doen. 

Gedurende het programma wordt u 
begeleid door een Leefstijlcoach. In 
persoonlijke gesprekken met de Leef-
stijlcoach leert u hoe u in beweging 
kunt blijven en hoe u gezonder kunt 
leven, ook na afloop van dit program-
ma. Er zijn drie programma’s. De 
duur van ieder programma is in ieder 
geval 3 maanden. 

Voel je goed!
Kunt u niet sporten, dan is het program-
ma Mentaal Fit wellicht iets voor u. 
U volgt met een groep de training 
“Voel je Goed” waarin u leert om be-
ter te ontspannen, tijd voor uzelf te 
maken en positief te denken waar-
door u beter slaapt, minder piekert en 
meer ontspannen in het leven staat. U 
kunt het programma Mentaal Fit ook 
combineren met het beweegtraject.
Het programma kost geen geld, wel 
een grote inzet en motivatie van u. 
Interesse of meer informatie: Anita 
Kornman mobiel 06-36395263 
akornman@solnetwerk.nl

Met de start van 2017 zijn de bewo-
ners van Jan van der Ploeg en uit de 
wijk creatief begonnen aan een nieuw 
thema, waarmee ze maar willen aan-
tonen voorlopig nog niet van plan te 
zijn achter de geraniums te verdwij-
nen. Na in 2016 mini Keukenhof, 
het 3D schilderij van Anton Pieck en 
de bedreigde wilde dieren te hebben 
vervaardigd, zijn ze begin dit jaar met 
een monster opdracht gestart. 24.000  
vierkantjes in 26 verschillende kleu-
ren zijn door hen met precisie op 
de dinsdagmiddagen uitgeknipt. Dit 
gebeurde met ondersteuning van 
de vaardige vrijwilligers, Christa en 

Souda. De  vierkantjes verhuisden om 
de 14 dagen naar Spijkenisse, waar 
vrijwilliger Ben op zijn zolder ze via 
een voorbeeld samenvoegde op 480 
velletjes wit A4 papier. Hierdoor zijn 
ze een gigantische mozaïek gaan vor-
men van vijf bij drie meter. De bewo-
ners zelf hebben de 20 meter omlijs-
ting gemaakt voor de mozaïek met de 
afbeelding van Toetanchamon. Eind 
juni zal het werkstuk tentoongesteld 
worden in de binnentuin van Jan van 
der Ploeg. Een maand lang zal het 
daar te bewonderen zijn. Daarna zal 
er op verschillende locaties mee wor-
den geëxposeerd.

toetanchamon verrijst 
in van der Ploeg

LOOP JE MEE 
met NOOrD4DAAGSe?!
De Noord4daagse gaat weer door en wel van 29 mei t/m 1 juni. Schrijf je in 
als klas of groep in via je school of je sportclub. Je kan je ook zelf inschrij-
ven op www.noord4daagse.nl De inschrijvinbg sluit op 25 mei. Start op 29 
mei om 18:30 vanaf de Bergsingelkerk. Inschrijving €2,50 per persoon. 
Wil je vrijwilliger zijn, meld je aan op vrijwilligers@noord4daagse.nl
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Graspollen werden los gespit en los 
geschoffeld en de groenten bedden 
netjes aangeharkt. De bedden zullen 
in een later stadium hersteld worden, 
het houtwerk is in lamentabele staat. 
De leerlingen waren supergemoti-
veerd. Ze wisten van geen ophouden 
en namen nog een vervuild stukje van 
de Hofdijk binnentuin onder handen. 
Na de opruim werden frisse plantjes 
de grond in gepoot. De T-shirts van 
het Oranjefonds werden door de jon-
geren als een populaire trofee terecht 
mee naar huis genomen. 

meiden aan de slag
Ook rond Huis van de Wijk de Ba-
nier gonsde het van de activiteiten 
waarbij NL Doet werd gekoppeld aan 
Groen Verbindt. Vogelhuisjes wer-
den gebouwd en tulpen geplant op 
het Ammersooise plein. De meiden 
van Welzijn Noord gaven presentaties 

over kruiden en maakten heerlijke 
zeep. Koortsachtig werd gewerkt aan 
schilderijen met kruiden. Diezelfde 
kruiden werden gebruikt in de beauty 
workshop. Een uitgebreide maaltijd 
verbond leerlingen van Albeda, Ac-
cent, Grafisch Lyceum en buurtbewo-
ners. De Pameijer cameraploeg legde 
alles vast in een spannende film.

mVCN en Prasino doen 
snipperactie
De zaterdag daarop arriveerde een 
reuzeberg houtsnippers op het Gare 
du Noord terrein in ZOHO. Zes Pa-
meijer vrijwilligers gingen er tegen-
aan samen met vrijwilligers van de 
Marokkaanse Vereniging Centrum 
Noord en Prasino. Het werd scheppen 
tegen de klippen op en de houtsnip-
pers spreiden over het uitgestrekte 
veld. De hulp van zes vrijwilligers van 
Ngoma Afrika was meer dan welkom 

om de houtberg klein te krijgen. Als 
ook de Marokkaanse Jongerenver-
eniging en de Buurtkerk arriveren 
zijn we wel met 40 actievelingen. De 
werkzaamheden worden uitgebreid 
met snoeiwerk. aanpakken van de 
groentebedden, opknappen van het 

vega trein terras en cleanen van de 
omgeving. De senioren van de MVCN 
pakten de hele Vijverhofstraat aan en 
gaven de vereniging zelf een inten-
sieve poetsbeurt. Heel belangrijk was 
de ontmoetring rond de grote eettafel 
waar heel wat werd afgepraat. Uit de 

reacties aan het slot blijkt de grote 
waardering voor elkaar bij deze wel 
zeer diverse groepen. Verder waren 
er op meerdere plekken in Noord ac-
tiviteiten rond Nl Doet, waaronder het 
Kinderparadijs, Hof van Noord, en 
Wijkpastoraat Oude Noorden.

Het is een zonnige lentedag, 
deze laatste zaterdag van 
maart. Er is geen school en toch 
is het druk op het schoolplein 
van De Fontein. in de zandbak 
wordt met modder gespeeld en 
verderop zitten kinderen rond 
een vuurkorf brood te bakken. 

Sinds een klein jaar heeft De Fontein 
een groen schoolplein. Voorwaarde 
voor de aanleg was dat ook kinderen 
uit Rotterdam-Noord die niet op de 
school zitten van het plein kunnen ge-
nieten. Daarom is er elke laatste zater-
dag  Open-schoolplein. Onder leiding 
van meester Daniël worden er leuke 
activiteiten georganiseerd. 
Deze zaterdag wordt er brood ge-
bakken in een vuurkorf. Sommige 

kinderen vinden het vuur een beetje 
spannend en durven de stok waaraan 
het brood zit maar net in het vuur te 
houden. Andere hebben niet zo veel 
geduld, voor hen duurt het broodbak-
ken te lang maar dan helpt de mees-
ter ze er wel doorheen. De beloning 
is uiteindelijk het brood. ‘Het is echt 
heel lekker’ aldus Mika die nog een 
broodje wil bakken.
De afgelopen weken hielpen de kin-
deren tijdens het Open-schoolplein 
de vogels de winter door, verteld Da-
niël. Zo zijn er netjes met vogelvoer 
gemaakt en hebben de kinderen van 
fruitkistjes vogelnestjes gemaakt. Da-
niël wil de kinderen vooral laten zien 
dat je de stad niet uit hoeft om bezig te 
zijn met de natuur, dat die natuur ook 
heel dichtbij is.

Jayden en Liam spelen ondertussen in 
de zandbak. Daarin is een beekje. Met 
zand hebben ze een  dijk gemaakt. 
Het grootste plezier hebben de jon-
gens nu met het kapot maken van de 
dijk zodat het water weg stroomt. Dat 
ze daarbij onder de modder komen te 
zitten deert ze niet. 
Het thema van het open-schoolplein 
beweegt met de seizoenen mee. De 
volgende keren staan in het teken van 
zaaien en planten. Zo wil meester 
Daniel bonenplanten bij de schutting 
gaan planten.
Wil je ook een keertje langs komen, 
dat kan. Het schoolplein is elke laatste 
zaterdag van de maand (uitgezonderd 
de vakanties) geopend tussen 13 en 15. 
Je bent van harte welkom!

NL-DOet DuiKt AGNieSeBuurt iN

Het was een heerlijke actieve 
dag voor de twintig kleurrijke 
kinderen en hun ouders in het 
Rottekwartier. 

Twintig reuze zakken aarde werden in 
de grote geveltuin vóór het buurthuis 
‘de Villa’ gestort. Voor de stoere man-
nen was dit een fluitje van een cent. 
De kinderen laadden de wintervaste 
grote planten uit de aanhanger. De 
aarde werd netjes aangeharkt en dan 
maar graven met de schepjes want het 
moest diep genoeg zijn. Het werd een 

parel. Dan trokken ze naar het nabije 
plantsoen. Eerst stevig opruimen en 
dan kuilen graven met de spade. De 
tweede lading planten werd aange-
rukt. Iedereen had er enorm plezier 
in. Ondertussen werden de pannen-
koeken klaargemaakt. In het versierde 
buurthuisje werd gesmuld. Tot slot 
werd een tekenwedstrijd gehouden 
met als thema: ;’Onze mooie buurt 
van morgen. Samen doen!’ De man-
nen hadden nog energie genoeg en 
gaven het binnenterrein Hofdijk een 
spectaculaire opknapbeurt.

kindvriendelijk 
rottekwartier

Broodbakken

twaalf leerlingen van het grafisch Lyceum en negen stoere mannen 
vrijwilligers van prasino maakten op 10 maart de eetbare geveltui-
nen in de agniesebuurt schoon en de gare du nord tuin en manifes-
tatieplek panklaar voor een grote houtsnipperactie.
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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

We zijn in de Avonturentuin aan de 
slag gegaan met het huisje achter in 
de tuin. Het was vroeger een volière. 
Welke vogels er ooit hebben rondge-
fladderd weten we niet, maar onze 
eigen Ed heeft er een mooi dak op 
gebouwd. De eerste keer hebben we 
alles schoongemaakt en zelfs de tuin-
slang erdoor moeten halen om alle 
viezigheid weg te wassen. Er zaten 
ook heel veel grote enge spinnen.. 
dat moesten de begeleiders even re-
gelen, want bijna alle kinderen ren-
den hiervan gillend naar buiten! Om 
van de schrik bij te komen hebben 
we nog lekkere popcorn gepopt! De 
keren daarna zijn we aan de slag ge-
gaan met het verven van de wanden. 
Belangrijk voor de inrichting van het 
clubhuis was dat we geen nieuwe 
spullen hebben gebruikt. We hebben 
alleen restmaterialen gebruikt. ‘Het 

is lekker om creatief bezig te zijn!’, 
zegt Shila, ‘Een tip.. Als je gaat ver-
ven met echte verf, moet je je haar 
in een staart doen. Er kwam allemaal 
blauwe verf in mijn haar. Het was wel 
heel mooi, maar ik ben nog te jong 
om mijn haren te verven. Nu is het er 
gelukkig wel uit!’ Om een bank te ma-
ken hebben we pallets gekregen van 
de Formido Bouwmarkt. De kinderen 
hebben de pallets geschuurd met de 
schuurmachine. 

Kussens
Na een oproep op Facebook voor oude 
bank kussens of kussens van tuinstoe-
len, hebben we van Ron (de man van 
de avond4daagse) super dikke kus-
sens gekregen, die we met stof op-
nieuw bekleed hebben. ‘Het allerfijn-
ste om te doen,’ zegt Salma, ‘is hangen 
op de zelfgemaakte bank!’ Een deur 

is gezaagd door de begeleiders, maar 
de kinderen hebben de deur een ach-
tergrondkleur gegeven en er iets heel 
moois van gemaakt. Waïl: ‘Graffiti op 
de deur maken en tekenen met verf-
stiften vond ik het allerleukst. De pan-
nenkoeken waren ook erg lekker!’. De 
deur moet alleen nog wel bevestigd 

worden. Jerney; ‘Dat doen we samen 
met Ed of Hugo, die hebben daar net 
iets meer verstand van.’Jerney van het 
Kinderparadijs laat weten; ‘Eigenlijk 
zijn we nog niet helemaal klaar met 
het clubhuis. De leden van het Kinder-
paradijs van 10 jaar en ouder mogen 
altijd ideeën delen en dan kunnen we 

kijken wanneer we dan nog iets kun-
nen doen. We missen nog een lage 
tafel, een leuke huiskamerplant en 
leuke kastjes voor aan de muur. Ook 
posters van idolen kunnen we ophan-
gen. Een van de kinderen wilde graag 
nog een kleed op de grond maken. Er 
is nog genoeg te doen!’.   

COOLCLuB 
lekker bouwen!
De afgelopen 5 donderdagen zijn de kinderen van de Ver-
rassingsclub aan de slag gegaan met het maken van een 
clubhuis. De club heeft voor de kinderen van 10 t/m 12 jaar 
eigenlijk nog een naam: de Wegwijzers. 
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Het voltallige Van Harte vrijwilliger-
steam gaf een ontroerend bedankje. 
In zijn afscheidsspeech memoreerde 
Jeroen het stuntwerk dat ze met de 
klanten voor elkaar kregen de afge-
lopen jaren: bezoek aan KPN, bezoek 
aan de Van Nelle Fabriek, genieten 
van een al levitisch ontbijt, naar de 
schaatskampioenschappen in Heren-
veen. Kortom: open your world! 
Jeroen herinnerde zich hoe hij als be-
ginneling binnenkwam en Sjaan zijn 
hand vasthield. ‘Jij blijft toch wel een 
tijdje hé?’ Het werd vijf jaar. Anton en 
Gemma waren bijzonder bij zijn in-
troductie. Jeroen komt uit Den Haag. 
Hij gunt Feijenoord de kampioensti-
tel. Het Van Harte Restaurant wordt 
vast genomineerd voor de Aardig 
Onderweg Award. De buurt herinnert 
zich de deelname van Jeroen’s Van 

Harte aan tal van pleinactivteiten en 
bijzonder aan Feestival. Altijd koerste 
hij op een mix van diverse publieken, 
bij elke Van Harte maaltijd kwam er 

wel informatie en een vleugje cultuur. 
Jeroen herinnert zich het ontbijt in 
een studentenhuis. Ze hadden eerst 
de ramen moeten schoonspuiten met 

de brandslang! Er wordt duchtig ge-
danst op het afscheidsfeest. Onder-
tussen worden tal van cadeaus uitge-
reikt. Zo komt Kitty’s moeder met 5 
jaar Van Harte gevormd door snoep-
hartjes. ‘Dat wordt gevaarlijk, mijn 
kinderen gaan ze opeten!’ grapt Je-
roen, terwijl Sjaan hem een grote bos 

bloemen in de handen drukt. Jeroen 
krijgt een oorkonde met wel honderd 
synoniemen van het woordje gezellig. 
Gemma vertelt ons hoe Jeroen de ak-
kefietjes oploste en de boel op de rails 
hield: ‘Hij is bijzonder!’ ’Zonder mijn 
vrijwilligersteam was ik nergens’ be-
sluit Jeroen.

noorderbreedte werkt samen 
met een aantal organisaties om 
in gebied noord een ondersteu-
ningsstructuur voor de  mantel-
zorgers op te zetten. 

Zo zijn er diverse acties uitgezet om 
mantelzorgers beter van dienst te 
zijn. Er is een spreekuur, een What-
sApp groep en een schijf van vijf. 
Elke woensdagochtend van 10:00 tot 
12:00 uur kunnen de mantelzorgers 
van alle leeftijd binnenlopen bij Huis 
van de Wijk Mozaïek aan Schommel-
straat 69.

WhatsApp Super Buur(t) Groep
De WhatsApp Super Buur(t) Groep is 
een nieuwe laagdrempelige manier 
van steun voor mantelzorgers. Het 
is vrijblijvend, laagdrempelig, werkt 
snel, is geschikt voor het stellen van 

(praktische) vragen en het uitwisselen 
van tips. Mantelzorgers, buurtgenoten 
en vrijwilligers kunnen in de groep 
makkelijk in contact komen en hulp 

vragen aan elkaar. Loopt een mantel-
zorger tegen een vraag of probleem 
aan, dan kan hij snel de hulp van het 
netwerk inroepen. Door gebruik te 

Op 20 januari was de expositieruimte 
klaar en werd het openbaar gemaakt. 
G126 heet de expositieruimte en be-
vindt zich in de ramen van de Gerard 
Scholtenstraat op nummer 126 in het 
Oude Noorden van Rotterdam. De ex-
positieruimte is alleen zichtbaar vanaf 
de straatzijde; 24/7 is er kunst en 
design te zien via wisselende exposi-
ties. s’Avonds is de ruimte verlicht tot 
24.00 uur. G126 is een vrijwillig ini-
tiatief van kunstenaar Antoinet Deur-
loo. De expositieruimte is op non-pro-
fitbasis en mede bedoeld als positieve 
bijdrage aan de publieke ruimte en 
het culturele klimaat van het Oude 
Noorden en de stad Rotterdam. 

Kom naar de eerste Gathering & Ope-
ning tijdens de tweede Gallery Crawl, 
op 22 april van 1 tot 6 uur. Die dag kun 
je een route lopen langs de galeries in 
het Oude Noorden. 
Van 20 april t/m 19 juli toont G126 
het nieuwe werk van Michael Bom. 
Onder de naam ‘Moving Images’ 
heeft hij voor deze expositie twee ma-
chines gemaakt waarbij beweging, 
kleur en licht een belangrijke rol spe-
len. Hopelijk tot ziens op de opening!

Like G126NL op Facebook en blijf op 
de hoogte van exposities en andere ac-
tiviteiten. antoinet deurloo 
<info@antoinetdeurloo.com>

Expositieruimte G126

Van 
harte 
Kanjer

Jeroen van Vliet coördina-
tor van het restaurant Van 
Harte in Huis van de Wijk 
mozaïek zwaait na vijf 
intensieve jaren uit. na een 
heerlijke maaltijd werd 
in mozaïek ter zijner ere 
een spetterend disco feest 
georganiseerd.

De wens van antoinet Deurloo voor een expositieruimte is na een 
lange tijd van wachten en de nodige laatste raam verbouwing 
uitgekomen. 

maken van elkaars netwerk, dat altijd, 
ook buiten kantoortijden beschikbaar 
is, kan snelle hulp geboden worden, 
zodat een knelpunt waar u tegenaan 
loopt opgelost wordt.

Dit is een nieuwe manier van steun 
voor mantelzorgers. Het is vrijblij-
vend, werkt snel, is geschikt voor het 
stellen van (praktische) vragen en het 
uitwisselen van tips. Door gebruik te 
maken van elkaars netwerk, dat altijd, 
ook buiten kantoortijden beschikbaar 
is, kan snelle hulp geboden worden, 
zodat een knelpunt waar u tegenaan 
loopt opgelost wordt. Bent u geïnte-
resseerd? Kent u mantelzorgers die 
hier wellicht in zijn geïnteresseerd, 
dan horen wij dit graag! Meer infor-

matie? Mail naar mantelzorg@solnet-
werk.nl of bel naar 06- 40 99 30 90.

De mantelzorg schijf van vijf
Dit is een instrument dat inzicht geeft 
in de verschillende behoeften van 
mantelzorgers en de diverse onder-
steuningsmogelijkheden die daarbij 
aansluiten. De mantelzorg schijf van 
vijf vindt u op www.cvdmantelzorg.nl.  
Heeft u vragen over de Mantelzorg 
Schijf van Vijf? Ontbreekt er infor-
matie? Wilt u informatie aanpassen 
of heeft u tips om nog meer inhoud 
te geven aan de Mantelzorg Schijf van 
Vijf? Wij stellen uw opmerkingen 
zeer op prijs. U kunt uw reactie sturen 
naar mantelzorg@cvd.nl.

maNtelzorgers oNDersteuND
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oude Noorden 
ONDer Het 
VerGrOOtGLAS

De studenten kwamen uit Brazilië, 
Uganda, Nepal, Vietnam, China, 
Kenia, Indonesia, Cambodja, India, 
Libanon, Japan, Amerika en Neder-
land. Ze vormden drie studiegroe-
pen. De groep rond de Propeller con-
centreerde zich op het verbeteren van 
de communicatie onder het motto: 
‘maak nieuwe vrienden’. Hoe bereik 
je dat? Belangrijk zijn de straatam-
bassadeurs die heel diverse mensen 
uit hun straat weten te verbinden. 
Via kleurrijke paden willen zij men-
sen met een zelfde interesse vereni-
gen: lezers, sportievelingen ,liefheb-
bers van evenementen, tuiniers, 
leergierige techneuten. Een grote 
inspiratie dag in de scholen moet 
leerlingen enthousiast maken voor 
vervolgopleidingen. Een grote bazaar 
met een gevarieerd aanbod kan toe-
risten aantrekken en buurtwerkgele-
genheid scheppen. 

Wandelstraten in 
mozaiekbuurt
De studiegroep rond Huis van de 
Wijk Mozaïek ziet de verbinding tus-
sen mensen via gezellige wandelstra-
ten met overal wifi vrij beschikbaar. 
Een jaarlijks groot festival moet heel 
diverse bevolkingsgroepen bij elkaar 
brengen. In navolging van PicNic Is-
land willen ze een maandelijkse drij-
vende markt met buurtproducten op 

de Rotte. Het Huis van de Wijk heeft 
een spilfunctie. Veel groenplekken 
zijn nog te weinig gericht op jonge-
ren en volwassenen. Reuze games 
kunnen de plekken aantrekkelijk 
maken. Het groene karakter van de 
voormalige gevangenisplek is heel 
belangrijk. Families pimpen banken 
op en per seizoen is een artistieke 
competitie.  Over de Zwartjanstraat 
heen worden verbindingen gelegd 
tussen de diverse groenplekken via 
charmante wandelstraten , de Zwart-
jan is elke zaterdag autovrij.

De klooster vuist
De groep rond het Klooster vindt de 
vorm van het gebied, een vuist, wel 

heel typisch ‘naai het Oude Noorden 
aan elkaar’ stelt de groep. De groep 
concentreert zich op verbindende 
activiteiten als voetbaltoernooien 
,fietsrally’s, loopwedstrijden. Belang-
rijk voor de sociale controle is een 
buurtapp voor het Oude Noorden. 
Een buurtradio is onontbeerlijk. Een 
Facebook pagina moet vorm krijgen. 
De groep bepleit kennisuitwisseling. 
Veel nadruk legt ze op het trainen van 
skills vooral op technisch gebied. Met 
het oog hierop kunnen kleine techni-
sche bedrijfjes uit de wijk ook een op-
leidingsfunctie krijgen en uitgebreid 
worden. Elke etnische groep kan een 
jaarlijks event zowel artistiek als cu-
linair organiseren. Ondergebruikte 

publieke ruimte, talentvorming, be-
strijding van werkloosheid, integratie 
zijn centrale items. Via bewoners ini-
tiatieven en City Lap 010 gericht op 
innovatie is voldoende geld beschik-
baar om één en ander te realiseren. 
Maak een projectteam en leg daarbij 
ook de nadruk op de derde generatie. 
Wordt niet te veel alle goeds verwacht 
van buiten? Komt gentrification (ver-
dringen van de huidige buurtbewo-
ners) niet om de hoek kijken? Geef 

ook talent uit de buurt kansen. De 
overdekte markthal die komt in de 
Vijverhofstraat en de op de buurt ge-
richte invulling van de Zwartjanstraat 
weten op behoeften in te spelen. De 
studenten maakten een prima ana-
lyse gebaseerd op contact met buurt-
bewoners. Het Oude Noorden is op 
de goede weg, maar continuïteit ge-
baseerd op mensen met hart voor de 
wijk en voldoende financiering is van 
groot belang.

De peuters zijn al in de vroege och-
tend aan de beurt geweest. Als de 
danszaal leegstroomt en de danse-
resjes nog trots een getekend hartje 
of een kleurrijke vis laten zien, is 
het tijd voor de topklas. Ze krijgen 
les van Mirella de Jong, danseres bij 
Scapino. Ze gaan een scene uitvoeren 
uit Holland en Le Chat Noir over de 

Gouden Eeuw en de belle Epoque. 
Deze voorstelling danst Scapino in de 
Schouwburg. Vanzelfsprekend gaan 
ze er dan met het Danstheater naar-
toe. Het Scapino experiment is mo-
gelijk gemaakt door Cultuurbuur en 
de cultuurscout. Alle dansers van het 
Danskantoor nemen ook deel aan de 
eindvoorstelling in het Hofpleinthea-

ter op zaterdag 10 juni en zondag 11 
juni, telkens om 15.00 uur. De dans-
uitvoering heeft als thema Moves en 
Awards. Er wordt gedanst op muziek 
van vroeger en nu, op Grease en Mi-
chael jackson, op muziek uit musi-
cals, films en clips. Al vanaf 4 jaar ne-
men dansers deel. Een unieke show 
wordt het.

noorderzon

internationale studenten 
Stedelijke Strategie en 
ontwikkeling die hun mas-
ter doen aan de Erasmus 
Universiteit maakten een 
studie van het oude noor-
den en de provenierswijk. 
Ze concentreerden zich op 
drie buurten: de propeller-
buurt,  de mozaiekbuurt en 
de Kloosterbuurt.

Het was een echt Rotterdams stuk 
rond een wat ruige familie met spre-
kende karakters die elkaar ontdek-
ken dankzij heks Agaat. De familie 
uit 1040 valt als Doornroosje in een 
diepe slaap en ontwaakt in het Rot-
terdam van 2017. Op treffende wijze 
wordt de opvang geschetst waarin ze 
terecht komen met psychische pa-
tiënten, aan lager wal geraakte man-
nen en gesjeesde hooligans. De spe-
lers zetten de karakters feilloos neer 
van de schoonmaakster Christine tot 
de verwarde Fien, van de buurvrouw 

Trees tot de stadsgids die droomt van 
zijn Braziliaanse Guadaloupe. Een 
melancholische Iraaks Nederlandse 
nachtwandelaar draagt een gedicht 
voor van de pantheïstische Omar 
Khayan. De acteurs lieten een stuk 
zien met een dubbele bodem, trots 
op Rotterdam van jazzy tot rap en 
beatbox naast oog voor marginalen 
waarbinnen vriendschap en respect 
kan opbloeie. Een pluim voor de tien-
tallen acteurs en de regisseurs Auke 
Dijkstra wen Jolina Wessels.

De rotterdamse 
schone slapers

Danskantoor 
op Scapino toer
Het is heerlijk in het Danskantoor in de Vijverhofstraat. De kleine hummels zijn gracieus 
aan het dansen en de ouders zitten met een kopje koffie gezellig te keuvelen. 
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fontein-leerlingen bewegen voor  
ondervoede kinderen in mozambique
Het is onrustig in groep 6 van 
basisschool De Fontein in 
Rotterdam-noord. Constant 
gaan er armen met blauwe 
polsbandjes heen en weer 
en meester Rutger vindt het 
allemaal prima. De kinderen 
bewegen dan ook voor een 
goed doel!

Eigenlijk spelen ze een beetje vals, 
maar ook dat wordt voor het goede 
doel door de ogen gezien. De blauwe 
armbandjes zijn stappentellers. Hoe 
meer stappen betekent meer voed-
zame pindapasta voor ondervoede 
kinderen in Mozambique, één van 
de armste landen van de wereld. De 
school doet meer aan het project: 
Unicef Kid Power.

Veel kinderen ondervoed
Vrijwilligster Priscilla Ramsoedh van 
de kinderrechtenorganisatie is in de 
klas om te vertellen over de situatie 
waarin kinderen in Mozambique op-
groeien. Bijna de helft van de kinde-
ren in het Zuid-Afrikaanse land is 
ondervoed en elke dag sterven er kin-
deren door ondervoeding. Het film-
pje over de ondervoede 3-jarige Neiza 
en haar broertje maakt grote indruk 
in de klas. 
‘Erg zielig dat de kinderen daar wei-
nig en slechte voeding hebben’ zegt 
Safouane na het zien van het filmpje 
en Lina vult aan: ‘en wij gooien hier 
gewoon eten weg’. Confronterend is 
ook het meetlint waarmee geconsta-
teerd wordt wanneer er sprake is van 
ondervoeding. De klas ziet dan pas 
echt hoe dun een armpje is van een 
ondervoed kind.  

Voedzame pindapasta
De speciale zakjes met voedzame pin-
dapasta waarin onder meer vitamine, 
mineralen en melkpoeder zitten, 

kunnen een ondervoed kind er weer 
boven op krijgen. Die moeten dan 
6 weken lang 3 maal daags worden 
gegeten. Er zijn dus heel veel zakjes 
nodig om ondervoeding in Mozam-
bique tegen te gaan.  Daarvoor moe-
ten de kinderen van de Fontein en de 
andere deelnemende scholen heel 
veel bewegen. Door het bewegen spa-
ren de kinderen punten. 10 Punten 
is 1 zakje noodvoeding. Sponsor van 
de actie is Ikea. Aan het eind van de 
maand wordt gekeken hoeveel zakjes 
alle kinderen die meedoen hebben 
opgehaald. De leerlingen van de Fon-
tein hebben de armbandjes gekregen 
op de eerste schooldag na de vakantie 
en zijn al zeer fanatiek aan het be-

Ze maakte hiervoor gebruik van een 
sprekende powerpoint. Bent u een 
ouder van een kind tussen 4 en 18 
jaar? Houd uw kind van dansen, mu-
ziek maken, toneel spelen of zingen, 
maar is hier thuis geen geld voor de 
lessen? ‘Dan kan u terecht bij het 
Jeugdcultuurfonds dat kinderen een 

financieel steuntje in de rug geeft’ 
stelt Esra. ‘Wil uw kind sporten, 
voetballen, hockeyen, judo of karate, 
honkbal of basketbal? Je kan dan te-
recht bij het Jeugdcultuurfonds.’ De 
vergoeding is voor cultuur maximaal 
€450,- per jaar en voor sport €350,- 
per jaar. Er moet wel een professio-

nele docent zijn en de contributie 
gaat direct naar de vereniging, naar 
de cursusaanbieder. Esra vertelde 
dat geïnteresseerden elke vrijdag en 
maandag ochtend terecht kunnen bij 
de balie in het Klooster om hun kind 
aan te melden voor een vereniging. 
Het is belangrijk een vereniging te 
zoeken waar het kind terecht kan. 
Ook hierbij kan de de balie helpen. 
Ed de Meyer is ambassadeur richting 
de fondsen. De balie speelt de gege-
vens door. Esra vindt het belangrijk 
dat het hele Oude Noorden hier meer 
weet van heeft. Een muzikale of spor-
tieve vorming is heel belangrijk voor 
de ontwikkeling van het kind. De 
fondsen verwachten wel dat de ou-
ders de kinderen halen en brengen. 
Zo ontstaat er ook een leuk contact 
tussen de vereniging en de ouders. 
Samen werken ze aan de talentvor-
ming van de kinderen.

DOCK Stagiaire promoot 
Jeugdcultuurfonds

Het koor Rosette brengt een ode aan Dario Fo, Italiaans toneelregisseur, ac-
teur en toneelschrijver. Hij wordt wel de meest getalenteerde politieke clown 
van Europa genoemd; een rebel, maar ook een cabaretier, een minstreel en 
bovenal een nar. Een nar, die een narrige boodschap in een lach verpakt. Met 
een koor van dertig mensen ondersteund door orkest Bobander, brengt Ro-
sette een ode aan deze bijzondere man. Ze zingen een selectie van liederen 
uit Mistero Buffo (1969) en de Ballade voor de grote en kleine poppen (1968). 
De liederen hebben anno 2017 niets aan actualiteit ingeboet. Eva van Heijnin-
gen werkte in 1996 als mimespeelster in Italië met Dario Fo en maakte een 
boeiende film over Fo’s karakteristieke manier van regisseren. Aan de hand 
van niet eerder vertoonde film fragmenten vertelt zij over zijn werkwijze. De 
muzikale leiding van het koor berust bij Annemarie Willems. De uitvoering 
is in Huis van de Wijk de Nieuwe Banier, Banierstraat 1, op vrijdag 19 mei en 
zaterdag 20 mei telkens om 20.00 uur. De kaarten zijn €12,50. Voor info en 
voorverkoop www.rrosett.nu of 010-4553051

wegen, niet alleen tijdens de les ook 
buiten school.

extra veel bewegen
Kampioen stappen verzamelen in de 
klas is na de eerste dag Tanisha, maar 
dat is ook niet zo gek. Naast dat ze 
thuis heen en weer heeft gerend, is ze 
ook naar dansles geweest. Het levert 
haar meer dan 49-duizend stappen 
op. Aimen is special rondjes gaan 
rennen rond het grote speelplein in 
de buurt van school en Mika heeft de 
stappenteller om gehouden tijdens 
voetbaltraining. Maar de hele klas is 
vast van plan meer te bewegen deze 
maand, speciaal voor de kinderen in 
Mozambique.   

Esra van geffen stagiaire 
van DoCK gaf voor een 15-
tal vrouwen in Huis van de 
Wijk het Klooster een boei-
ende uiteenzetting over het 
Jeugdcultuurfonds en 
het Jeugdsportfonds. 
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Demir is een rasechte onderneem-
ster. Dertig jaar lang had ze een leer-
zaak en daarna startte ze met een 
eethuis in Delfshaven dat nu door 
haar man gerund wordt. Onderne-
merschap en communicatie zitten in 
haar bloed, na vier maanden heeft ze 
op de Benthuizerstraat al een vaste 
klantenkring opgebouwd. Mensen 
komen langs en maken een praatje 
in de keuken met een kopje koffie. 
De man van Ummahan helpt haar 
met de inkopen op de veiling. ‘Mijn 
man en mijn kinderen zijn zoals ik, 
workalcoholics.’ Waarom koos ze 
voor bloemen? ‘Ik vind dat echt iets 
vrouwelijks.’ Demir heeft vier kinde-
ren waarvan twee nakomertjes. Ze 
missen haar wel in het eethuis. ‘Ga 
maar bij haar een bloemetje halen’ 

lacht haar man. De bloemenhandel 
is voor Ummahan een heel leerpro-
ces, elke dag leert ze wat nieuws. 
Bij professionals gaat ze in de leer. 
‘Ik ben leergierig en handig. Ik zit 
nu al op 50 procent!’ De immense 
bloemen veiling heeft op haar diepe 
indruk gemaakt. Toch verkiest ze 
zoveel mogelijk inkopen te doen bij 
de kweker in de kassen. Zo kan de 
prijs behoorlijk gedrukt worden, wat 
een voordeel is voor de klanten. ‘Als 
ik de boeketten moet maken, zie ik 
dat ik heel kleine handen heb’ grapt 
Demir. Ze maakt met haar perso-
neel, wat ze haar ruggengraat noemt, 
bruidsboeketten, rouwstukken en ko-
kette biedermeiertjes. Het gelukkige 
bruidspaar komt haat vaak bedanken 
en dat geeft voldoening. ‘Ik koop voor 

mijn klanten wat ik voor mezelf ook 
wil: A producten.’ ‘Als iemand een 
warme woonkamer heeft, adviseer ik 
hem vaste planten. Als ik een foute 
inschatting maak, ga ik ook corrige-
ren.’ We wandelen tussen tulpen, ro-
zen, orchideeën, zeldzame eenlingen 

van bloemen, vaste planten en artis-
tieke vazen. De paassfeer duikt al op 
in de zaak. Amaro doet ook aan thuis-
bezorging. Ummahan is al aardig in-

geburgerd in het Oude Noorden en 
voelt zich hier als een vis in het water. 
Zeg het met bloemen!

Zeg het 
met bloemen

Op 12, 13 en 14 mei organiseert de 
Turks Nederlandse vereniging Ver-
sam weer de traditionele Bazaar. De 
opbouw start al op 11 mei. Yusuf en 
band uit de Schommelstraat zorgen 
voor een totaal programma met on-
der andere optreden van een Der-
wich. Er zijn kinderspelen. In een 
grote ronde staan wel twintig stra-
lend witte tentjes met tal van spe-
cialiteiten, heerlijke koffie en thee, 
Turkse pannenkoeken, barbecue en 
ook goed geoutilleerde informatie-
kramen. Tienermeiden uit Mozaïek 
houden een modeshow. Saline Mare 
zingt op vrijdagavond de sterren van 
de hemel en het Danskantoor uit 
de Vijverhofstraat geeft een werve-
lende show. Op zaterdag komt een 
beroemde Turkse zangeres die in die 
periode in het land is. Dit blijft een 
verrassing. Op  zondag trekt een op-
tocht door de Zwartjanstraat met een 
kinderdrumband.

noorderzon

Vier maanden geleden opende Ummahan Demir bloemen-
huis amaro aan benthuizerstraat 58 naast albert Heijn. 
amaro heeft naar het zeggen van Ummahan alles te maken 
met liefde. 

Op maandag 15 mei van 17.00 uur tot 18.00 uur treden de Living Voices op in 
het Huis van de Wijk het Klooster. Het zijn acht jonge getalenteerde en aanko-
mende solisten uit Nederland en België. Op het Hofbogen Dak wordt Voyager 
One opgevoerd in het kader van de Operadagen,. In 1977 stuurt de NASA een 
onbemande satelliet op een enkele reis de ruimte in: Voyager One. Aan boord 
bevindt zich een gouden plaat, bestemd voor mogelijk buitenaards leven. Op 
de plaat staan geselecteerde geluiden en beelden die de diversiteit van de cul-
tuur op aarde weergeven. Het is nu hoog tijd om een nieuwe selectie te maken 
en de ruimte in te sturen. Opvoeringen zijn op vrijdag 19 mei, zaterdag 20 mei 
en zondag 21 mei telkens van 21.00 tot 22.30 uur.

hét festival voor opera en 
muziektheater anno nu

12-21 
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Doden-
herdenking 
in Noord 
De Dodenherdenking wordt ge-
houden bij het monument aan de 
Noordsingel op 4 Mei om 11.00 
uur. Dit oorlogsmonument is ge-
adopteerd door de kinderen van de 
Hildegardischool. De herdenking 
bij de 1ste Pijnackerstraat 104-106 
vindt plaats om 18.00 uur

Driedaagse 
Bazaar

route du Nord 
4 dagen lang (25-28 mei) presen-
teert #RdN2017 op bijzondere lo-
caties in Rotterdam-Noord kunst, 
muziek en performances. Kom je 
verwonderen, ontroeren of inspi-
reren en laat je overtuigen door de 
kracht van kunst. Programma zie 
www.routedunord.nl

Morais, Saline Mare en Loek van 
Holland. Hoogtepunten worden 
de performances van Louis Wind-
zak, de Otis Redding van het Oude 
Noorden en Amy. Het geheel wordt 
opgeluisterd door de dansgroep 
Flors das Ilhas en het kaapverdiaan-

se gitaarensemble. De organisatie 
is in handen van de Kaapverdiaanse 
vereniging Flores da Ilhas. Het cul-
tureel feest is een bewonersinitia-
tief van enthousiaste Noorderlingen 
waaronder voormalig deelraadslid 
Joao Manuel dos Santos.

kaapverdië 
aan de 
maas
op vrijdag 12 mei barst vanaf 
17.30 uur in Huis van de Wijk 
het Klooster een verfrissend 
Kaapverdiaans feest los. 
Op het gelijkvloers prijkt een mooie 
tentoonstelling en worden er work-
shops gehouden. Om 18.00 uur 
start de ontmoetingsmaaltijd met 
tal van specialiteiten. Om 19.30 uur 
komen de optredens in de kapelzaal 
met ronkende namen als Maria 


