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Het Huis van de Wijk het 
Klooster is onderdeel van 
een complex van Klooster 
en schoolgebouwen, dat op 
zichzelf weer deel uitmaakt 
van een groter cluster van 
Kerk, pastorie, jongens-
school en patronaat. Bijzon-
der is dat het gehele clus-
ter in verschillende fases 
is ontworpen door dezelfde 
architecten familie Margry; 
echter door verschillende ge-
neraties en in verschillende 
bouwstijlen. 

Het Klooster is te bezichtigen door 
het publiek naar aanleiding van de 
Monumentendag en wel op zater-
dag 9 september en zondag 10 sep-
tember, telkens van 11.00 tot 15.00 
uur. Op zaterdag is ook de Hilde-
gardiskerk open op dezelfde tijden. 
De kerk is trouwens een rijksmo-
nument. Op zondag 10 september 
organiseert het Klooster  tijdens de 
opening ook een reünie voor oud 
leerlingen. Ze krijgen een rondlei-
ding door het pand van oud leerling 
John Bal en architect Jorrit Sipkes. 
Bij deze worden alle oud leerlingen 
en familie opgeroepen om dit zeker 
niet te missen. Tijdens de verbou-
wing van jongstleden zijn er unieke 
oude foto’s gevonden van de zusters 
die ook les gaven, van de leerlingen, 
de gymzaal, de kloostergang en de 
nozems met lange haren en hun 
Zundaps op de Kloostertrap. Deze 
‘jongelui’ hebben nog steeds een ac-
tieve openbare facebook site onder 
de naam ‘de jongens van de Kloos-
tertrap’. Tijdens de open dag wordt 
een film getoond over het Klooster 
door de jaren heen van de zusters 
tot de huidige verbouwing waarbij 
geprobeerd is het gebouw in de oude 
luister te herstellen. De film werd 
gemaakt door Bas de Leijer van Ciné 
Noord en gesponsord door Woon-
stad. Het wordt een happening die 
je als oud leerling of Oude Noorden 
bewoner niet mag missen.

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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Lees alles over het Klooster op pagina 10+11
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Na 8 jaar een zwarte USA-president 
krijgen we een koekje van snel rijzend 
wit deeg voorgeschoteld:  ontvlambare 
white trash cookies! Trump heeft een 
rechterzijde beleid gevoerd, sprak vir-
tueel al gedurende zijn campagnetijd 
met smaadcampagnes via The_Do-
nald / Reddit een leger van 200.000 
virtuele rechtse ontstemden aan. 
Trump handelt in haat. Alleen zijn ex-
plosieve rechtsigheid sleurt nogal naar 
de rand van de afgrond. Kijk met welk 
genoegen hij Truman aanhaalt -met 

vuur & furie- alsof hij ook net na 5 jaar 
oorlog een atoombom  op Hiroshima 
heeft gegooid om de ellende te stop-
pen? Hoe durft ie? Bedenkt ie dat zelf? 
Wie fluistert hem in om zo Korea plus 
rest van de wereld te intimideren? De 
gezichten van de mensen toen aan ta-
fel gezien? Alsof een buikspreekpop 
ineens raaskalde! Vraag is: wie is de 
buikpopspeler? Alt-Right is not all-
right, ook al hebben ze net als ieder-
een in een democratie recht op vrije 
meningsuiting. Kijk naar de beelden 

van de jaarlijkse Nazi-optocht in Wun-
siedel naar het graf van Rudolf Hess. 
Zie ook de tegenactie die men bedacht 
waarbij met iedere gelopen meter 
geld wordt opgehaald voor een anti-
rechtse campagne. Deze Nazi-fans 
zijn grimmig maar beheerst, evenals 
de tegenactie. Vergelijk dat met de 
totaal opgezweepte menigte in Char-
lottesville, dan vraag je je toch echt af 
wat de oorsprong van die collectieve 
agressiebron is? Gaat het economisch 
zo slecht in de USA? Waar komt al die 
haat vandaan?  Verbeten, bewapend 
rondlopend en scanderen “Wiens stra-
ten? Onze straten! You / Jews will not 
replace us, White lives matter” roept 
bij mij historische SS-plaatjes uit de 
jaren 30 op! En aldaar KKK, zo raar 
is dat niet! Nogal juridisch fijnzinnig 
dat voorman Kesller zich op het “vrije 
spreekrecht” beroept. Voor het gemak 
vergeten we weer even de toevoeging 
”zonder je  in het openbaar beledigend 
uit te laten wegens ras, godsdienst, 
levensovertuiging, seksuele gericht-
heid of handicap”. De Joodse lobby 
zou een aanklacht moeten indienen, 
zo werkt het! Er was toestemming tot 
demonstreren. Ja, maar dit was geen 
Feijenoord /Rotterdam of Wunsiedel. 

Dit was een First Time krachtmeting. 
De Amerikaanse overheid heeft zich 
absoluut vergist in de giga-escalatie, 
had veel strenger moeten optreden, 
partijen moeten scheiden. Waarom 
beide partijen elkaar laten afmaken? 
De tegenstanders hebben vooral niet 
naar Ghandi / Mandela / King geke-
ken: geen goede zaak van geweldloos 
verzet. Hier dwong men elkander tot 
een uit de hand lopende situatie. Vuur 
met vuur bestrijden: dezelfde geweld-
dadige helmen en honkbalknuppels. 
Dan draait iemand echt door en rijdt 
door een lege straat keihard op een 
menigte in, zet hem in zijn achteruit 
omdat de auto in elkaar wordt gesla-
gen en neemt op de terugweg nog een 
aantal slachtoffers mee. Geen terroris-
tische aanslag? Dat wordt betwijfeld 
door aanhangers, woordvoerder Ke-
sller en Mister Rampzalige President 
himself. Wegwuiven op basis van 
‘niemand is schuldig totdat ie schul-
dig wordt bevonden’. De snelheid en 
het gemak van media, beelden, opi-
nies bevorderen helemaal geen rust in 
de tent. Waar is de President, die de 
gemoederen kalmeert? Dit was zijn 
alfa-male-moment geweest als hij de 
partijen tot verzoening had gebracht 

(Frans de Waal-zomergasten-tip). 
Maar onze vuilspuiende media-nar-
cist & pathologisch liegende weerhaan 
denkt maar aan 1 belang:  Ego-Trump-
Tweet-aandacht. Zijn we globaal poli-
tiek SM aan het worden met deze we-
reldleider? Zijn vermeende rijkdom 
garandeert dit succes? Dit geminku-
kel? Hij speelt nog steeds The Don in 
The Apprentice, maar nu met meer 
mediabereik. You are fired! Tot nu 
toe al 8. Met de dag ongeloofwaardi-
ger. Tegenspraak sterkt hem helaas in 
zijn hardnekkigheid. Deze man stopt 
niet. Per dag winnen in een strijd met 
alleen maar verliezers? Zijn naam 
betekent Joker, hij gedraagt zich ook 
zo, probeert altijd te overtroeven. Zet 
hem zijn verliesgevende casino uit! Er 
is al een documentaire “You have been 
trumped” over zijn mislukte Schotse 
golfbaanavontuur. Ja, na zijn biografie 
Nooit genoeg gelezen te hebben, word 
ik helemaal niet vrolijk! Dit gedrag 
toont ie al 71 jaar. Sorry, mis de troef 
redelijkheid & billijkheid. Advies = 
Dump the Trump. Voordat we WOIII 
vanwege deze primaire man inrom-
melen.     
    
Anja Berkelaar

Dump the trump!
COluMN

Onder impuls van theatergezel-
schap Echte Liefde brachten de 
kinderen van het Rottekwartier 
een spetterend toneelstuk op de 
planken. Ze toverden vóór onze 
ogen een weeshuis dat het fi-
nancieel moeilijk heeft. 
Er is maar subsidie voor drie kinderen 
en ze zijn met zijn achten. De strenge 

gehuldigd

De antilliaanse super kok Hubert Trinidad, bekend van televisie, 
kwam in Huis van de Wijk het Klooster een kookworkshop geven 
en een overheerlijke maaltijd bereiden. 

Super kok 

Wel 75 mensen vulden de binnentuin 
gefascineerd door de culinaire artiest. 
Zeven buurtbewoners hielpen mee met 
dit ‘smullen met Hubert’. Het geheel 
werd opgeluisterd met Antilliaanse 
steelband muziek. Milko als assistente 
gaf de nodige tips om verantwoord te 
eten en organiseerde de zogenaamde 
‘suikertest’. Wat zijn zowat de gevaar-

vrijwilligers kan. Zij maken het mo-
gelijk dat zoveel activiteiten in Noord 
het licht zien. Zij zijn de dragers van 
het werk en geven hier betekenis 
aan. Gebiedscommissie voorzitter 
Thomas Roskam kon dit beamen. 
De Gebiedscommissie zet dan ook in 
op maximale vrijwilligersondersteu-
ning.

Ze konden kennis maken met elkaar 
en hun bijzonder gevarieerd werk. 
Ook hun interesses en behoeften 
kregen aandacht. Het geheel werd 
opgeluisterd door zanger Loek van 
Hollland die de kleurrijke zaal aan 
het dansen kreeg. Btisem directeur 
van Noorderbreedte maakte duide-
lijk dat Noorderbreedte niet zonder 

hospita geeft de kleintjes nauwelijks 
te eten. Haar dochter weet de wees-
kinderen te overtuigen dat de hospita 
geen hart van hout heeft, maar een 
hart van goud. De creatieve kinderen 
weten geld te verzamelen via een ta-
lentenshow. We zien de jonge spelers 
als rappers, zangeressen, acrobaat 
met een verrassende spagaat, mop-

Wees je zelf shoW
pentapper, moderne dans en ongelo-
felijke mime. De strenge hospita Wil 
weet weer liefde voor de kinderen op 
te brengen en krijgt een dikke cheque 
van de rijke buurvrouw. Nu er weer 
liefde is in het weeshuis heeft nie-
mand meer zin om te vertrekken. De 
creatieve breinen Jolanda en Sandra 
werden in de bloemen gezet. 

lijkste producten? In een reuze paella 
pan kwamen verse groenten, garnalen, 
krab, kipdrums, champignons, kruiden 
en king praws. Ook prijkte er een voor-
treffelijke vegetarische bami schotel. De 
talrijke magen werden gevuld met het 
koninklijk voedsel met het label ‘verant-
woord’. De hulpkoks kregen onder ap-
plaus een certificaat.

noorderbreedte een breed samenwerkingsverband van welzijn 
en zorginstellingen in noord huldigde zijn vrijwilligers. 120 
actieve buurtbewoners schoven aan bij een gezellig en smakelijk 
ontbijt. 
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Vóór de glazen Duimdrop komt een 
heuse kinderboerderij met levende 
beesten. Het is een knipoog naar de 
vroegere beestenmarkt. Er komen 
geschiedenistours door de buut on-
der begeleiding van het Gilde en het 
Jacob Catz huis opent zijn deuren. 
Op het plein of bij regen in een wo-
ning komt een tentoonstelling van 
historische prenten. Verhalenhuis 
Belvedére komt met unieke bewo-
nersverhalen. Een reuzediner wordt 
georganiseerd waaraan je als buurt-
bewoner kan deelnemen. Je moet je 
wel opgeven op info@peinackerplein.
eu De Nachtsmid zorgt voor heerlijke 
koffie. Om 15.30 uur komt het Carna-
val du Nord vanaf de Zwartjanstraat 
een rondgang maken. Om 16.00 uur 
opent de Koninklijke Rotterdamse 
Post Harmonie het muzikaal pro-
gramma. Sing and Song Writers uit 
de buurt, Jiri en Jessy zijn van de 
partij. Klapper op de vuurpijl zijn de 
Mourning Glories, gevolgd door Skif-
fle Billy Cocktail. Een evenement om 
niet te missen.

geschiedenis 
De gemeentelijke bouwverordening 
van 1887 gaf regels voor materiaal-
gebruik, breedte van huizen en de 
afstand ervan tot het midden van de 
straat. Hierdoor is er een wijk ont-
staan waarin de huizen niet te dicht 
op elkaar staan. Het geplande grote 
ronde plein is het kleine rechthoekige 
Pijnackerplein geworden met mooie 
grote huizen rondom. De prachtige 
muziektent werd in 1911 door bouw-
meester Nederlof gebouwd. Hoog-
tepunt op het plein was vroeger Ko-
ninginnedag. In het Oude Noorden 

had destijds iedere straat zijn eigen 
Oranjevereniging. De leden verza-
melden zich eerst in hun eigen straat 
waarna men gezamenlijk naar het 
Pijnackerplein toog om daar feest te 
vieren. Er was vooral voor de kinde-
ren veel te doen, ze konden allerlei 
spelletjes spelen zoals hardloop-
wedstrijden, hinkelen, zaklopen; 
ook waren er duivenwedstrijden. 
Zowel in de café’s als op straat werd 
er muziek gemaakt en gedanst. In 
de jaren ‘30 waren er plannen voor 
een vis-, groente- en fruitmarkt voor 
huishoudelijk gebruik. Dit plan is af-

gewezen en deze markt kwam op het 
stukje Noordplein bij de Rembrandt-
straat. Wel was er vanaf 1948 zo’n 20 
jaar lang een pluimveemarkt op het 
Pijnackerplein. Ook toen bestond de 
vogelpest al waardoor er in 1950 geen 
kippen mochten worden vervoerd. 
Maar in sommige kelders aan het 
Pijnackerplein werd er gewoon, wel-
iswaar illegaal, in kippen gehandeld. 
Sindsdien heeft het Pijnackerplein 
vele gedaanteverwisselingen onder-
gaan, van verloederd in de jaren ze-
ventig en tachtig naar gerenoveerd in 
2000.

Pijnackerplein
Het pijnackerplein viert haar 120 jarig bestaan met een groot feest op zaterdag 9 september. 
Zeker twintig vrijwilligers staan klaar om hier vorm aan te geven. 

‘Nerveus.. nee hoor dat ben ik niet’ 
zegt Dimeh: als ik een foutje maak 
is dat niet erg, dat hoor je toch niet’. 
Een beetje druk maar ontspannen is 
groep 6 van De Fontein in het Oude 
Noorden vlak voor de klas de Doelen 
binnen loopt. Samen met 4 andere 
Rotterdamse basisscholen en een 
aantal leden van het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest gaan ze optreden 
als een echt orkest. Onder leiding van 
een echte dirigent, Keimpe de Jong. 
In de zaal zitten ouders en opa’s en 
oma’s. Twee jaar heeft de klas naar dit 
hoogtepunt toegewerkt. Wekelijks is 
er tijdens de muziekles van juf Gisela 
 en meester Sven geoefend op de key-
bord en de cajon, een slaginstument. 
De nummers als  ‘kip zonder kop’  en 
‘de markt’ kennen ze wel maar nu ko-
men ook de andere scholen en instu-
menten erbij. Daarom is er eerst een 
heuse generale repetitie, zo kunnen 
ze even aan elkaar wennen. Bij de klas 
neemt de spanning toe, want zo’ n 
grote zaal, een dirigent en met zoveel 
mensen op het podium is toch niet 
niets. Spannend voor de klas is het 
solonummer dat ze spelen. Anna: ‘Ik 
was bang dat de mensen in de zaal het 
niet mooi vonden’. Gelukkig krijgt de 
klas een luid applaus vanuit de zaal. 
‘Fijn dat iedereen voor ons klapte, 
applaus is lekker’ zegt Jos na afloop. 

Het ‘Ieder Kind Een Instrument Con-
cert’ is een groot succes. Van trotse 
ouders, grootouders, medeleerlingen 
en meesters en juffen krijgt het orkest 
een staande ovatie. Voor Lina is het 

een droom die uit komt. Zelf zit ze al 
op vioolles en misschien gaat ze later 
ook wel in een echt orkest.

Fontein-leerlingen schitteren 
in de doelen

kanten, techniek en theater. Wilt u 
het menu weten wat u heeft gemist? 
Rijst met kerrie of ketjap kip, lekkere 
peentjes, aardappeltjes en paprika. 
Het toetje was een unieke combi-
natie van de kinderen, een mix van 
chocolade, kersen en slagroom, alle-
maal afkomstig uit de pakketten. De 
originele kinderen gebruikten wat 
ze van de buurtondernemers gekre-
gen hadden. ‘Met weinig kan je veel 
doen’ besloot organisator Vanessa 
Umboh ‘Het wijkdiner brengt ons 
samen en is voor herhaling vatbaar. 
Wist je dat het hele diner slechts € 

7,80 gekost heeft? Dat was de kracht 
van het project. Iedereen een beetje 
delen, samenbrengen en creëren.’

In Huis van de Wijk het Klooster 
werd een heerlijk wijkdiner gehou-
den. Wel bijzonder was dit gezamen-
lijk initiatief van het Klooster en de 
stichting Stem zonder gezicht. De 
maaltijd werd bereid met overschot-
ten van de supermarkten en dan 
nog wel door kinderen uit de buurt. 
Natuurlijk was coach Marlyne van 
Cucina di Mama aanwezig met een 
wakend oog. Geen diner zonder on-
derlinge kennismaking en zonder 
aan te dringen op originele bewoners 
ideeën over de Klooster programme-
ring, dit als een soort voorafje. Popu-
lair waren ontmoetingsmaaltijden, 
feesten, cupcakes bakken, maan-
delijkse optredens van jonge muzi-

WijKdiNer
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Flamenco
Flamencospeler Manito leerde het 
vak van zijn oom., Hij is een virtu-
oos gitarist met het perfecte ritme 
uit Andaloesië. De combinatie met 
het jazz ensemble van Patrick Lau-
werends and Friends zette de zaal 
in vuur en vlam. Het optreden was 
van een ongekende schoonheid. De 
vingers van Manito die glijden over 
de snaren, de trompet met sourdine, 
het forse pianospel, het staccato van 
de drummer en de sprekende en 
meeslepende taal van de basgitaar 
brengen ons naar een nieuwe reali-
teit. Het levendige Granada en het 
ontroerende Esmeralda leidden tot 

De sfeer zit er goed in op het 
pijnakkerplein. als na een och-
tend miezerige regen de droog-
te inzet, zijn de kleurig geklede 
dames met de meest originele 
sprekende hoofddoeken niet 
meer te houden. 
De dj brengt er schwung in. Een Afri-
kaans danseresje oogst bijval. Dan 
komt de eerste band van uitzonder-
lijk witte Surinamers. De muziek 
wordt er niet minder herkenbaar 
door. Prachtige saxofoons en heerlijk 
gitaarspel duwen ons de tropische 
wereld binnen. Het publiek snoept 
van de zelf gebakken rum cake met 
rozijnen, de vla en de zandkoekjes. 
Uitgelezen Afrikaanse stoffen, arm-
banden, kettingen en tunieken trek-
ken de aandacht van de omstanders. 

Zoals vanouds is het dringen bij de 
keuken waar tjauw min en gele rijst 
met kip of kabeljauw de populaire 
gerechten zijn. Alles gelardeerd met 
zelfgemaakte sambal. Een grote band 
arriveert wat laattijdig, maar dat kan 
de pret niet drukken. Geen seconde 
wordt er niet gedanst. Wiegende 
heupen, grote danscirkels, lachende 
mensen. Harlow Brammerloo arri-
veert vanuit het centrum als lid van 
het stedelijk organiserend comité. De 
stad krijgt meer oog voor de histori-
sche betekenis van Keti Koti. Volgend 
jaar is de afschaffing van de slavernij 
155 jaar geleden. Dit gaat grootschalig 
gevierd worden, ook in Noord. ‘Hiep, 
hiep, hiep!’ klinkt het op het plein vol 
dansende mensen. Zij geven vrolijk-
heid en een hart aan de stad!

Keti Koti, feestelijK 
herDenKen

noorderzon
een staande ovatie. Er werd nog lang 
nagepraat in de zwoele sfeer van de 
Kloostertuin.

raga’s en sitar 
als jeugdherinnering
Als Ashok Pathak zijn welkomst song 
speelt op de esoterische sitar waan ik 
me weer in de 60-er jaren waarin we 
droomden van de Himalaya. ’Je blijft 
je hele leven alleen’c iteert Patrick 
Lauwerends terwijl zijn basgitaar als 
een echo het spel van Ashok volgt. 
Opvallend zijn de terugkerende me-
lodieën, de kracht van de herhaling 
die ook de Beatles inspireerde. Bol-
lywood klanken worden afgewisseld 
met tromgeroffel. De sitar muziek 
zwelt op door het samenspel met 
trompet, piano en gitaar. Je waant je 
in een andere wonderlijke wereld. 
Terwijl de band uitbundig speelt, kij-
ken we naar de sitar met brede steel 
en een hele rij knoppen. De dochter 
van Ashok speelt het basisritme ter-
wijl Patrick blijft improviseren en de 
band dit muzikale spel gretig over-
neemt.

Voor de camera kunnen kinderen 
vertellen hoe ze de wereld zien bin-
nen 100 jaar. Vliegende auto’s en 
koloniseren van de ruimte komen 
aan de orde. Van klei kunnen wrede 
dinosaurussen gemaakt worden. 
Les wordt gegeven in oud Egyptisch 
schrift. Zowat iedereen presteert het 
om zijn naam in deze tot de verbeel-
ding sprekende lettertekens op pa-
pier te kalken. Je kan je verkleden. 
Bij een verder kraam wordt de opge-
dane geschiedenisles getest. We zien 
een schoolklasje uit de 30-er jaren en 

Ruud Gullit met lang rasta haar, we 
zien farao’s en stoere Romeinse op-
lieten. De eerste auto prijkt naast de 
eerste computer, een echt bakbeest. 
Natuurlijk komen ook oude spellen 
aan de orde zoals hangen aan broeks-
pijpen, waterbekertjes overbrengen 
op een grote hoed en droogskiën. Als 
een groot monster braakt de schuim-
machine enorme wolken. De kinde-
ren stoeien met de reuze schuimvlok-
ken en kunnen er geen genoeg van 
krijgen. Lange rijen staan voor de 
vervaarlijke stier, ook al zo een his-
torisch beest. Wie blijft het langst op 
zijn rug zitten? Wat nog ontbreekt is 
een cowboyhoed. Het Kinderparadijs 
geeft een staaltje weg van moderne 
techniek, waarbij de gevleugelde 
kunstwerkjes door de lucht zoemen. 
Welzijn Noor wil terug naar gezonde 
verse voeding. Natuurlijk ontbreekt 
ook geen rommelmarkt waarvan de 

opbrengst is voor het vergeten kind. 
Kinderkleding, tasjes, kandelaars en 
boeken over nachtdieren: het ligt er 
allemaal. De Kleurbende laat de kin-
deren unieke buitenaardse creaties 
tot stand brengen. Zij gaan de teletijd-
machine bevolken. Met historische 
helmen stapt de jeugd de machine in, 
op zoek naar een historisch avontuur. 
De theatrale slotvoorstelling van de 
dwerg die zomaar uit de teletijdma-
chine komt, een eigen taaltje brabbelt 
en transformeert in een vliegende vo-
gel, maakt de cirkel rond. Bewonde-
renswaardig is de enorme inzet van 
leerkrachten en ouders, de coördina-
tie van het tweespan Jane en…en de 
verbindende rol van directrice San-
dra. Zij vormen de ruggengraat van 
dit kwalitatief buurtgebeuren.

in Huis van de Wijk het 
Klooster beleefden honder-
den buurtbewoners een gra-
tis jazzfestival. gedurende 
vier dagen mixte jazz achter-
eenvolgens met Flamenco, 
Raga’s, Krontjong, Kaseko en 
Kawina.

Workshops 
gezonDe voeDing
Voedingsdeskundige Erica Cacciuolo heeft een grote passie voor voeding en 
gezondheid. Met voeding kun je namelijk je gezondheid sturen. Als je je li-
chaam geeft wat het nodig heeft, ga je je fitter voelen en er beter uitzien. Die 
kennis zou iedereen moeten hebben. Erica geeft gratis workshops gezonde 
voeding in het Klooster. De eerste workshop zijn op 8 en 22 september van 
10.00 tot 11.30 uur

hildegardis 
duikt historie in
Een schoolfeest dat uitgroeit tot 
een buurtfeest van hoge kwa-
liteit, dat kon je meemaken op 
het Johan idaplein. Thema van 
het pleinfeest was ‘Teletijdma-
chine’. Een door de kinderen zelf 
gefabriceerde machine bracht 
ons van Egypte tot Mars.  

WOrld MusiC 
FusiON FestivAl 
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De spits wordt afgebeten door de 
Red Rockers, enthousiaste kinderen 
met Ukelele van school het Plein. 
Ze  zingen ‘You are my sunshine’ 
vergezeld van hun muziekleraar en 
onder luid applaus van het publiek. 
De Mourning Glories sluiten hier 
direct op aan. In de vijftiger jaren 
outlook met charmante korte sokjes 
bespelen ze banjo, harmonica, bas-
ton, gitaar en viool. De liedjes doen 
je wegdromen en brengen je hele 
lichaam in beweging. Schitterend 
is het nummer ‘Sweet Patato Pie’. 
Als ook de bassaxofoon en de trom-
pet aansluiten blijkt er wel een heel 
orkest te huizen onder de wonder- 
koepel. Het publiek verkast van de 
koepel naar het ‘Stable’ podium en 
vice versa. Er wordt enthousiast ge-
danst op muziek van de Pine Street 
Ramblers uit de Sierra Nevada heu-
vels en The Leadbeaters met een op-
roep aan alle hopelozen en rebellen. 

Bluegrass één familie
voor het eerst start het fameuze Bluegrass festival 
op het pijnackerplein op vrijdagavond.  

Het begint op donderdag 14 oktober 
met het traditionele Jongerenpodium. 
Onder de noemer Noorderstage krijgt 
aanstormend talent uit Noord de kans 
te tonen wat het in huis heeft. Rap, ur-
ban dans, theater, singer songwriters, 
Bollywood dans en capoeira wisselen 
elkaar in hoog tempo af. Optredens 
zijn er ondermeer van Dependancy, 
Vocals, Dance Crew Underrated, Hip-
hop 010, African Vibe Kids, de Rot-
kwa Boys, Fo Music en vele anderen. 
Vanaf 21.00 uur is het podium voor 
de explosie van Papa Goni en de op-
zwepende soukous met spectaculaire 
danseressen van Staf des Leaders. 
Vrijdag is traditiegetrouw de klassie-

ke avond met als rots in de branding 
Sinfonia onder leiding van Conrad 
van Alphen. Ditmaal met een bijzon-
der gastoptreden van zangeres Ntjam 
Rosie. Eerder op de avond speelt het 
prachtige Mehmed Polat Trio. Een 
eigentijdse cross-over van Arabische, 
Afrikaanse en Westerse invloeden. 
Zomers feest is er met Brazilliaanse 
muziek van het Gabriela Pimentel 
trio featuring fluitiste Floor Polder. 
Zaterdag staat in het teken van de jazz 
en wereldmuziek; zo komt Ntjam Ro-
sie ‘s avond met haar eigen band,  het 
Balkanorkest Carlama Orkestar heeft 
beloofd het dak van het podium te 
spelen, de Kaapverdiaanse zangeres 

Melissa Fortes geeft acte de présen-
ce, er is de ongemeen eigen sound 
van Tommy Moustache, Hammond 
trio Het Volk grooves onbeschaamd, 
knallende salsa van percussionisten 
Gerardo Rodales en Ramón Mende-
ville, The Barbershop Singers zingen 
de sterren van de hemel, Armand 
van Wijck komt met zijn Coolhaven 
Quintet, de Rotterdamse Koninklijke 
Postharmonie staat te prappelen en 
vele anderen met hen! Een niet te 
missen feest in een unieke intieme 
setting op en aan de Rotte. Zorg dat 
je erbij bent! 

14, 15 en 16 september september is het weer zover: Muziek op de Rotte. Drie dagen muzikaal 
vuurwerk op de Rotte ter hoogte van de noorderbrug. Van hemels klassiek tot vurige 
hammond jazz, van Kaapverdische morna’s tot opzwepende Balkan muziek, van stomende 
jazzfunk tot eigentijdse cross-overs… het komt allemaal voorbij in deze feestelijke tiende 
editie van Muziek op de Rotte. 

MuZieK Op de rOtte

Hele families vleien zich heerlijk in 
het gras. Het krioelt van de kinde-
ren. Kleurrijk is het publiek, zeker 
met vintage jurken, laarzen, hoeden, 
Monroe haar, hoeden, baarden en 
Schorem kapsels. De tattoos vertel-
len hun eigen verhaal en de sfeer is 
compleet relaxed. Wild vlees pruttelt 
op het vuur en wat verder walmt de 
luie huisvrouwen patat. Geen Blue-
grass zonder stripboeken en inge-
lijste cartoons. Wat te denken van de 
tegenpsychiatrie die letters als men-
sen behandelt? Geen heilige koeien 
op het festival, kinderen kunnen lek-
ker krijten op een ouderwetse Che-
vrolet. We tappen op de tonen van 
Stompin’Dave. Dave is een gigant 
op de banjo en begenadigd danser. 
Op Bluegrass kan je niet stilstaan. 
We zwemen weg op de songs van de 
ééneiige tweeling Tangarine, de be-
roemdste folkbroers van Nederland. 
We love Bluegrass!

feestival

Het Noordplein is veranderd in een 
ongekend spannend plein, met gekke 
apparaten en bijzondere kramen. Er 
is van alles te doen en te beleven. De 
indeling is nog in ontwikkeling maar 
denk aan meebouwen aan het spook-
huis, een voelmuseum waar je op de 
tast doorheen moet, een kampvuur 
met enge verhalen, ‘nachtmerrie-van-
gers’ maken, gruwelijk straattheater, 
een theatervoorstelling waarbij kinde-
ren de enge geluiden van het hoorspel 
moeten maken, mannen die over glas 
lopen, dieren maken met handscha-
duw in een donkere kamer, een heuse 
degenslikker, een klimtoren voor de 
waaghalzen, een quiz over angst, een 
workshop uilenballen pluizen, onder 
een microscoop schimmels bekijken, 
de gilfactor-meter, statische elektri-
citeit opwekken, heksensoep eten en 
meer van dat soort uiterst enge en 
griezelige zaken. Op vrijdag de 13e 

vertoont Ciné Noord een griezelfilm 
voor de echte durfals. De versnapering 
wordt een gruwelijk lekkere soep. 
Op  zaterdag tovert Feestival het 
Noordplein om tot een bruisend plein 
vol workshops, theatervoorstellingen, 
muziekoptredens en presentaties. Er 
is een heus spookhuis gebouwd en 
tot slot is er de horrorbingo. Op on-
gekend enge wijze toont Rotterdam 
Noord tijdens Feestival wat het heeft 
te bieden op cultureel en educatief 
gebied. Op zondag zijn de griezels 
verdwenen. Alleen het spookhuis 
staat er nog. Zondag is er namelijk de 
Feestival Danssalon. het Noordplein 
danst. Het wordt een aaneenschake-
ling van tango, flamenco, latin, wereld 
en urban dans- demonstraties en live 
muziek. Tal van dansinitiatieven uit 
Rotterdam  geven acte de présence en 
iedereen is uitgenodigd. Ook eens een 
danspasje wagen? Dat kan natuurlijk.

Het engste festival van Rotterdam wordt alleen bezocht 
door echte helden. Op 13, 14 en 15 oktober staat Feestival 
in het teken van de Kinderboekenweek: 

         ‘griezelen 
 en gruwelijk eng’



pagina 6 

Charmante 
opening 
picnic island
Op de achtergrond langs de kade 
swingt en beweegt een reuze groep 
kinderen als golven en vogels. Weer 
een stunt van het wervelende Dans-
kantoor. Het was een heel mooi zicht 
en creëerde precies die zachte sfeer 
zo typisch voor Picnic Island. Bij de 
brug prijkt op een vlot het resultaat 
van een dappere schoonmaakactie in 
de vorm van een aansprekend kunst-
werk. Deelraadsvoorzitter Thomas 
Roskam staat erbij te dromen over 
het toekomstige zwembad in de Rotte 
dat nog steeds zijn ideaal is. De mu-
ziek start op het eiland. De varende 
eilanden worden klaargemaakt en 
bevolkt. Als eerste tuft het matro-
zeneiland op weg. Dan komt het pi-
rateneiland aan de beurt. De eerste 
bezoekers stromen erop en zwaaien 
naar het publiek. Het Noordt bier 
wordt ontkurkt. De varende eilan-
den zijn een prachtcreatie van kun-
stenaar Eddy Kaijser. De uniformen 
van de bemanning zijn zorgvuldig 
ontworpen, vooral de overtuigende 
piraten hoeden. Crooswijk we komen 
eraan! Heerlijke Marokkaanse hapjes 
geflankeerd door een vega kraam ko-
men tegemoet aan de eerste honge-
rige gasten. Hop naar het eiland voor 
een picnic opgeluisterd door dj Beau-
tycase. Nieuwsgierige buurtbewoners 

Drakenbootrace
Op zaterdag is het al heel druk bij de 
Crooswijkse Bocht als de Drakenbo-
tenrace van start gaat. Verschillende 
teams van vooral studenten strijden 
om de eer, om de snelste te zijn. Wat 
een belevenis! Het krioelt ook van 
bootjes, kano’s en roeiboten. Op de 
oever gaan enthousiaste studenten 
elkaar te lijf met waterpistolen en 
kussens. Vanaf Picnic Island bij de 
Noorderbrug, het zenuwknooppunt, 
zijn nieuwsgierigen met het drijvende 
Pirateneiland richting de Crooswijkse 
bocht gesputterd. Na aanvankelijk  
gemiezer is het wordt het geluk-
kig droog. Het is een weertje om de 
handen uit de mouwen te steken en 
buiten te sporten. De organisatoren 
krijgen alle medewerking van enthou-
siaste buurtbewoners. Theatergroep 
Echte Liefde verraste ons met een 
ontmoeting  langs de Rechter Rot-
tekade met echte Rotterdammers uit 

druppelen binnen met een lachend 
gezicht. De Rotte leeft. Momenteel 
wordt gewerkt aan een doorstroom 
van de Rotte zodat het weer een echte 
rivier wordt. Niet voor niets knokte 
de buurt voor behoud. Artistiekelin-
gen geven hier vorm aan.

WaTER WEEKEnD SpEciaL

in de vroege avond gaat het 
Waterweekend bij de locatie picnic 
island bij de noorderbrug van start. 
Een soort jonge witte Vestaalse 
maagden vergasten ons op een 
charmante dans .

Waterweekend 
prOMOOt rOtte 

hommage 
en historie
Dit Waterweekend is een homma-
ge aan de Rotte. De spectaculaire 
schoonmaakbeurt die vooraf ging 
aan het festival en resulteerde in 
een afval kunstwerk, bewijst dat 
jong en oud de Rotte koestert. Het 
Danskantoor wist dit poëtisch te 
brengen op een drijvend eiland. De 
Rotte was en is de ruggengraad van 
de stad. Al voor het jaar nul werd er 
gevaren en gevist. Boeren verkoch-
ten hun producten aan de Romei-
nen. Om het land te beschermen 
tegen stormvloeden werden al in 
1200 dijken, waterwerken, sluizen 
en dammen in de Rotte gebouwd. 
Een ongekend staaltje van onderne-
mende ingenieurskunst. De rivier 
werd gebruikt als vaarweg in de 
lokale economie en was de verbin-
ding tussen de vele kastelen. Geluk-
kig investeert de stad Rotterdam 
nu in de Nieuwe Rotte (lees: Rotte, 
Stokviswater en Delftsevaart): met 
eenduidige kades, doorgaande rou-

tes voor fietsers en lopers, met boot-
jes die in de stad verhuurd worden. 
Met groene oevers en prettige ver-
blijfspekken. Een schone, stromen-
de en levendige rivier. De rivier is 
waardevol voor de stad. Haar moge-
lijkheden worden alleen maar gro-
ter. In de stad, buiten de stad, van 
buiten naar binnen en van binnen 
naar buiten!
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in hand als samen bouwen. Hij vlecht 
de concertstukken aan elkaar. Het 
prachtige podium op een boot op de 
Leuvenhaven, met op de achtergrond 
de skyline, is de jongensdroom van 
Conrad van Alfen, de dirigent van 
Sinfonia. De ‘Water Music’ van Han-
del klinkt over het water met speelse 
zachte violen tot krachtige trompetten 
en hoorns. Een ontroerend dansnum-
mer door Besim Hoti van Scapino 
met sierlijke armen als golfbeweging 
en pirouettes wordt begeleid door een 
solist cello speler. Het orkest roept de 
onstuimigheid van de zee op, waarbij 
Eric Vloeimans inspirerende trompet 
de hoofdrol speelt. Net als bij de pre-

onze rijke historie, zoals Kaat Mossel, 
Erasmus en Coen Moulijn. The Sky-
linesisters een vrouwen barbershop 
koor , drijven zingend op een ponton 
de Rotte af. 

swim 
experience
De zondag start met het feestelijk 
uitpakken van het drijvende huis: de 
Wikkelboat.  Bewoners en onderne-
mers in het Maritiem District geven 
vervolgens  rondleidingen. We ma-
ken proeverijen mee en nippen aan 
een heerlijk wijntje. Musea openen 

mière 300 jaar geleden vóór de troon 
van koning George spelen nu 50 
muzikanten het markante muzikale 
werkstuk. ‘We zijn niet van adel. Met 
onze eigen armen maken we ons rijk’ 
debiteert de woordspeler Romano. 
‘Geen muren rond culturen, maar 
pilaren voor wij samen.’ De kades 
zien zwart van het volk voor klassieke 
muziek die Rotterdammers bij elkaar 
brengt. Het Waterweekend is een ini-
tiatief van  Sander Waterval (namens 
The Red Apple Marina), Anja Berke-
laar (Rotterdamse Salon/Picnic Is-
land) en Mariëlle van den Berge (na-
mens Stichting Plezier Rivier de Rotte 
en Recreatieschap Rottemeren).

den, het lijkt wel een afvaart richting 
New York. 2500 omstaanders juichen 
500 enthousiaste zwemmers toe. ‘Het 
water is heerlijk’ horen we als reactie. 
Na de zwemmers arriveren de behen-
dige surfers en kanovaarders. Het pu-
bliek word vergast met sing en song-
writers als Tom Vrolijk. De spanning 
naar het optreden van Sinfonia wordt 
opgebouwd.

sinfonia
Woordkunstenaar Romano Haynes 
van het Kentheater prijst wijn als de 
beste medicijn, looft de ronde vormen 
van Vloeimans trompet en ziet hand 

hun deuren en op de vismarkt is 
een fototentoonstelling. In de Red 
Apple melden zich de eerste zwem-
mers die gaan deelnemen aan de 
Swim Experience, een 1,5 km lange 
zwemtocht tussen de hoogbouw van 
het Maritiem district. Rond half vier 
komen de eerste zwemmers aan 
bij de drijvende trappen achter het 
Zadkine beeld. Honderden zwem-
mers met rode mutsen waarop 
‘Maak kanker kansloos’ komen als 
een golfbeweging richting tribunes. 
Elke deelnemer krijgt een medaille 
en wordt individueel met een smily 
op de gevoelige plaat gezet. De kades 
staan vol met familieleden en vrien-
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pel, het is gelukt! Daarna kregen alle 
kinderen kabouterbonnen. Daarmee 
konden zij verschillende kabouterwork-
shops volgen, zoals  Baarden maken, 
Kabouterkleien, Spijkers slaan, in de 
kabouter-houthoek je eigen boscreatie 

maken, je favoriete kabouter schilderen 
of  kaboutertrommelen met djembé-
meester Peter. Tegen het einde ging 
iedereen met een klein ijsje (kabou-
terformaat ja) in de hand en een grote 
glimlach weer naar huis. 

Want, dames en heren, ook al zijn 
ze teruggedrongen tot ondergrondse 
werelden en laten ze zich nauwelijks 
zien; de kabouter leeft! Met een aftrap 
in Studio de Bakkerij bij De Zoete Inval 
begon het feest. Na de film werden de 
eerste kabouters uit papier gevouwen 
en al snel vormde ontstond een heel 
nieuw volkje. De weken er op staken 
de kinderen in de Avonturentuin en 
in het Atelier van het Kinderparadijs 
de handen uit de mouwen. Kinderen 
plukten in de Avonturentuin de 
rijpste bramen. Maar er werd ook 
muziek gemaakt en zelfs maakten 
kinderen eigen muziekinstrumenten. 
De twee favoriete instrumenten van 
de kabouter zijn de panfluit en de 
trommel. Deze laatste wordt met dode 
muizenvellen bespannen en er waren 
geen dode muizen, dus toen zijn er 

spinaziedrank en glimmend 
paarse bietensap. als je zo’n 
drankje hebt opgedronken, kun 
je uuuuuuren touwtje springen. 
Maar de kabouters zijn slim. als 
de krachtdrank op is, schakelen 
ze moeiteloos over op……een 
stoommachine. 

Kinderen hebben nu uitgelegd gekre-
gen hoe de stoommachine werkt en 
waarvoor deze wordt gebruikt. Aan het 
einde van de middag maakten ze een 
hele kaboutermachine, met borden en 
een bewegende kabouter. Techniek is 
toch wel razend interessant! Het eind-
feest was uitbundig, het begon al met 
Wim Noordegraafs onnavolgbare pop-
pentheater waarin Kabouter Kees kwijt 
was. Alle kinderen hielpen mee om Ka-
bouter Kees terug te vinden, en warem-

maar panfluiten gemaakt.  Sommige 
kinderen oefenden er heel erg lang 
op. “Ik ben er nu helemaal draaierig 
en duizelig van en val bijna om”, riep 
Nairik die net wegliep. En als je goed 
keek, waggelde hij zelfs een beetje. Er 
werden gipsen kabouters gemaakt die 
de volgende dag werden beschilderd. 
Weer een heel kaboutervolk erbij, dat 
gaat goed!  Bijna allemaal hebben ze een 
plekje gekregen in het Oude Noorden, 
op de balkons en in de plantsoenen. 
Zie je er een, maak dan een foto en deel 
hem op facebook! 

Van KRacHTDRanK 
naaR STOOMMacHinE 
Kabouters zijn heel gezonde 
wezens. Ze leven midden in de 
natuur en hebben 2 favoriete 
drankjes: knettergroene frisse 

WaTER WEEKEnD SpEciaL
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voor Water Weekend Special

OpMaaK: Bureau404 
DRUK: Janssen/pers

Huis van de Wijk 
Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34

Stichting Kinderparadijs 
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net

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

Wie
WAt
WAAr

Tijdens het zomerproject van het Kinderparadijs staat ieder jaar 
een boek centraal. Dit jaar: De Kabouter van Rien poortvliet en dat 
zorgde voor adembenemende verhalen en mystieke activiteiten. 

de KABOuter leeFt!
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uniek Noord Zie jazz
De eerste twee weken van juli kon je 
op steeds wisselende locaties in Rot-
terdam Noord genieten van unieke 
optredens door gerenommeerde 
jazzmusici tijdens de vierde editie 
van Noord Zie Jazz. Geen grote za-
len, maar juist op vaak intieme loca-
ties zoals restaurants, café ’s en op 
pleinen,laagdrempelig en volgens 
de formule Pay What You Want. Je 
moest wel reserveren want de belang-
stelling was groot! In totaal waren er 
15 concerten waaronder dit jaar ook 
een jazzconcert voor en door Kids. 
Noord Zie Jazz is een productie van 
Stichting Gloep onder leiding van 
Simone Brinkman in samenwerking 
met SENA, Tuin van Noord, Gemeen-
te Rotterdam, Cultuurscout Noord en 
diverse podia en locaties in Noord.

robinson eiland
Welzijn Noord had een creatieve va-
kantiebesteding. De eerste week werd 
Atelier Mozaïek georganiseerd met 

kralen en bergen frutsels. Dit werd 
gevolgd door een echte salto mortale 
op Jump XL waarbij ook Buurtwerk 
actief was. Er werd geworsteld door 
bakken met schuimblokken. Het 
werd een flinke work out met het 
zweet op de slapen. Welzijn Noord en 

Buurtwerk gingen ook op speurtocht 
in het Kralingse Bos met GPS coördi-
naten. Onderweg voeren de kinderen 
creatieve opdrachten uit en beant-
woorden ze de nodige vragen. Dan 
kwam het klapstuk, drie dagen op het 
verwilderde eiland Tiengemeten. De 

Kleurrijke muurschilderingen 
en jonge cineasten
In de week van 9 tot 15 juli hebben 
drie streetart kunstenaars muren in 
het Oude Noorden kleurrijk beschil-
derd in opdracht van Sober Collective. 
Joram Roukes op de gevel van ZOHO 

en Scrap in de Schoterbosstraat, Na-
talia Rak in de Vletstraat en Amok 
Island in de Erasmusstraat. Ze geven 
kleur en ziel aan de wijk. Roffa Mon 
Amour beleefde twee zomerweken 
lang haar vijfde editie op het dak 
van Station Hofplein van de Hofbo-
gen. Een bijzonder grote liefde voor 
arthouse cinema en een gemis aan 
een vernieuwend filmaanbod in Rot-
terdam bracht Charlotte van Zanten 
en Lisa Smit samen in 2012.  Sinds-
dien ondersteunen ze film met hun 
platform Roffa Mon Amour. ‘Met het 
festival bieden we een podium aan 
aanstormend cinematalent. De focus 
ligt hierbij op films van beginnende 
makers, die het afgelopen jaar wereld-
wijd in premiére zijn gegaan.’  Roffa 
Mon Amour vertegenwoordigt een 
nieuwe generatie van jonge cineasten 
en kijkt naar alle werelddelen, cultu-
ren en genres.

kinderen spelen op blote voeten en 
tot hun nek in de modder en specta-
culaire vlotten worden gebouwd. De 
deelnemers voelen zich echte Robin-
sons. In deze heerlijke speelnatuur 
was veel ruimte voor onze betonrak-
kers uit Noord.

Ze ziet er fantastisch uit met kleur-
rijke platen vol groente, vis en vlees. 
Van 7 tot 19.00 uur is ze open. We 
kijken onze ogen uit naar de verse 
groenten en fruit, van heerlijke toma-
ten voor € 0,49 de kilo tot courgettes 
en aubergines. Rijpe zoete meloenen 
prijken naast reuze watermeloenen 
en stevige bananen. Marktkamers 
en groentenhandelaren Ozzy Fresh 
en Arda  Demirhan staan borg voor 
kwaliteit en betaalbaarheid. Bij Don-

ner House koop je broodjes voor € 2,- 
en ze zijn lekker. Verse noten en ge-
droogd fruit koop je bij Beybun, nuts 
and more. De Sweet Garden verrast je 
met gebak waar zelfs een Fransman 
voor moet onderdoen. Bakkerij Mezi-
ane die als eerste proefdraaide vergast 
ons met msemen, de beroemde Ma-
rokkaanse pannenkoeken. Ze draait 
ook haar hand niet om voor kraak ver-
se croissants, muffins en biologische 
broodjes. De bogen van de kraam zijn 

prachtig vesierd met tekenwerk. Rami 
Indonesian Food heeft delicatessen. 
Deliz produceert BBQ sandwiches 
en op aanvraag levert ze alle soorten 
tangines en couscous. Mevlana is de 
boucherie met ook tal van grillades. 

Marché 010 
overdekte markt 
in Noord geopend
Op 2 september was het zover. Dé overdekte markt Marché 010 
aan de Vijverhofstraat opende haar deuren. 

Wil je ook eens de gevulde aardappel 
proeven van Mr. Kumpir. Verrassing 
is de heerlijke verse vishandel Ma-
rost, vis oor een zachte prijs. Marché 
010 kent nu al een drukte van belang. 
Kom langs en laat je verrassen!

niettegenstaande veel re-
gen was de zomerperiode 
in noord echt hot. De kin-
deren gaan op expeditie 
Robinson. Kleurrijke muur-
schilderingen verschijnen 
op gevels. Jonge cineasten 
worden gepromoot. noord 
Zie Jazz speelt op intieme 
locaties en pleinen. Zomer 

in Noord
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De gebouwen zijn met heel veel zorg 
ontworpen en gebouwd en zijn in te-
genstelling tot veel gemeentescholen 
uit diezelfde tijd, unieke ontwerpen. 
Zowel de neoromaanse bouwstijl van 
1912 als de expressionistische van 
1023 zijn slechts heel kort in zwang 
geweest en voor scholen en klooster-
gebouwen weinig toegepast. De toe-
wijzing in 2007 als gemeentelijk mo-
nument onderstreept de bijzondere 
culturele waarde van het complex.

van Klooster 
naar Huis van de Wijk
In 1979 vertrokken de nonnen uit 
het Klooster en hiermee verloor het 
complex zijn oorspronkelijke func-
tie. Dankzij de inspanningen van be-
wonersorganisatie Oude Noorden, 
heeft de gemeente in 1981 het pand 
dat ondertussen gekraakt was aan-
gekocht. Na een ingrijpende niet zo 
gelukkige verbouwing begin jaren 
’80, is het pand opnieuw geopend in 

1986. Onder andere een clubhuis en 
schoolartsen vinden in deze tijd hun 
plek in het Klooster Oude Noorden. 
Rond de eeuwwisseling werd de 
buurt onveiliger en dat had ook zijn 
resultaat op het pand: er was prikkel-
draad boven de ingang, tralies voor 
de ramen, grote metalen voordeur 
en er was een pasjessysteem om 
in het clubhuis te komen. 2008 is 
besloten om het pand nogmaals te 
verbouwen en anders in te richten. 
Deze verbouwing zorgde ervoor dat 
het Klooster Oude Noorden weer die 
laagdrempelige en open sfeer uit-
straalt. Met het verplaatsen naar de 
zijvleugel van het clubhuis, de op-
richting van Stichting Vrienden van 
het Klooster en de oprichting van 
het Klooster Oude Noorden in zelf-
beheer, heeft de parel van het Oude 
Noorden de functie die het weer ver-
dient: een pand van en voor ieder-
een. Sinds 2016 kreeg het Klooster 
de naam Huis van de Wijk.

historie 
vAN Het KlOOster
Het wijkgebouw ligt in twee 
’fases’. De neoromaanse St. 
Hildegardis school voor meis-
jes van 1912 waarin de huidige 
foyer is gelegen (met de vele 
ronde bogen) en het expressio-
nistische Kloostercomplex van 
1923 waarin vrijwel alle andere 
functies zijn gelegen (met de 
horizontale stenen banden en 
expressieve groene bakstenen 
in de gevel). 
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Specialisten
Ger Moeken nam de klus over van 
Rob Paas die de voorbereiding deed 
met het oog op de aanbesteding. Ger 
deed de hele uitvoering. Moeken 
prijst de firma Walter& Verhoeven, 
de leiendekkers, echte specialisten. 
Erg knap vindt hij het dat alle werk-
zaamheden binnen de begroting vie-
len. Het hele leien dak is vernieuwd, 
alle zink en loodwerk vervangen. De 
hemelwaterafvoeren zijn compleet 
in mooi zink weer opgetrokken. Alle 
schilderwerk is netjes uitgevoerd en 
houtrot werd verwijderd en vervan-
gen door kwaliteit timmerwerk. De 
stuc banden zijn hersteld en geschil-
derd. Vóór de bewonerstuin komt 
een nieuw sierhekwerk en de post-
kasten worden verplaatst. Ger vindt 
het jammer dat de kunststof ramen 
er nog in zitten. ‘Maar geloof me, bij 
de volgende schilderbeurt binnen 7 

jaar, krijgen we hier weer oude stijl’. 
Complicatie waren ok de asbesthou-
dende panelen in de ramen. De hele 
Kloosteroperatie kostte 1,2 miljoen, 
maar dan heb je ook wat.

Leien uit Spanje
Thom Verhoeven, telg van vier gene-
raties leiendekkers, vertelt dat de hele 
dakoppervlakte 1300 vierkante meter 
bedraagt. De leien komen uit Spanje 
uit de bergen, de groeven. ‘Er werden 
echt bergen verzet’ grapt Thom. 35 
kratten kwamen aan bij de importeur 
in Maasbracht in Limburg waar ze 
werden gekeurd. ‘Een hele beleve-
nis’ bevestigt Ger. ’In Nederland zijn 
slechts twee keurmeesters die leien 
mogen keuren. Er wordt gekeken 
naar de sculptuur, de structuur en de 
dikte. Per krat kwamen ze vervolgens 
richting Klooster. De leien worden 
gesorteerd van dik naar dun. Wat de 

firma Verhoeven deed was vakwerk. 
Tijdens de gehele werkzaamheden 
kwamen slechts twee lekkages voor, 
minder dan ooit tevoren.’

De partners
Thom Verhoeven is blij met de korte 
lijnen naar het Kloosterbeheer. Was 
het dak werk de hoofdmoot, ook de 
schilders Kloet verdienen een pluim. 
Thoms’ ogen glimmen als hij schetst 
hoe de torentjes opnieuw werden 
bekleed. Eerst het houtwerk eronder 
herstellen. Het is een echt kunstwerk. 
De firma Verhoeven pakt veel kerken 
en kloosters aan. Ze zijn één van de 
14 gecertificeerde bedrijven in het 
land. Thom vond het een uitdaging 
hoe de steigers bouwen, want alles 
moest doorgaan het Klooster en de 
woningen én alles moest veilig zijn. 
Verhoeven werkt samen met een 
Belgische steigerbouwer, een vaste 

De aanpak van de schil van 
het Klooster was een echt 
ambachtelijk gebeuren, we 
kunnen hierbij spreken van 
een artistieke prestatie van 
de firma Walter Verhoeven. 
projectleider ger Moeken van 
Woonstad Rotterdam schetst 
waar ze tegenaan liepen: 
houtrot, stuc banden waarbij 
het onderliggende metsel-
werk niet meer te repareren 
viel, het creatief plaatsen van 
steigers.

partner waarmee ze kunnen lezen en 
schrijven. ‘Ze weten wat we willen en 
wat we nodig hebben. Als niet op tijd 
wordt gebouwd en afgevoerd moeten 
de anderen wachten.’ Een zelfde rela-
tie is er met de timmerfabriek. 

veel detail werk
Thom vond het werk erg leuk. Het is 
een gigantische klus met veel details. 
Bij de grote stukken kan je gas geven. 
Bij het fijne werk, de ornamenten 
en de torentjes, wordt het maatwerk 
waarbij ook de timmerlui een belang-
rijke rol spelen. De werklui hadden 
het in het Oude Noorden echt naar 
hun zin. De ploeg van Verhoeven 
bestond uit vijf werklui tussen 19 en 
64 jaar. Eén van hen is al 30 jaar in 
dienst bij de firma. Verhoeven zorgt 
na een ROC diploma voor een interne 
opleiding.

Ambachtslui vormen
De discussie gaat richting jongeren. 
Is er belangstelling genoeg? In elk ge-
val is er werk genoeg. Thom vindt het 
jammer dat als een opleiding geen 10 
leidekkers krijgt, de stekker eruit gaat. 
Vroeger had je de ambachtsschool. 
De leerlingen waren bezig met een 
stuk zink. Als ze het signaal kregen 

van ‘deze jongen heeft zink in de 
vingers’, dan kwam hij bij hen stage 
lopen. Nu moet de 15 jarige zoon van 
Thom naar het Graafschap College 
in Doetinchem, een bijna landelijke 
opleiding. Voor beginners is het eerst 
niet aantrekkelijk. Je maakt veel in de 
werkplaats en je ziet niet direct waar 
je het voor maakt. Ger Moeken die 
ook LTS deed, erkent dit wel. ‘Toen 
ik na school in de bouw kwam, rea-
liseerde ik me dat ik diverse dingen 
ook al eens had gemaakt op school.’ 
Ervaring is belangrijk. Ger begon bij 
de Hollandse Betongroep en wilde 
uitvoerder worden. ‘Kom binnen 15 
jaar terug’ , zei de baas.’ Eerst ga je 
naar de afdeling calculatie, dan naar 
de tekenkamer..’ De beide heren heb-
ben het terecht over vakmanschap. 
Veel ingenieurs weten niet hoe een 
dak in elkaar zit en dan is het lastig 
discussiëren. Als een dak veert, kijk je 
of er genoeg spanten zijn of er geen 
insecten in het hout zitten. ‘Gelukkig 
is er nu in de opleidingen veel aan-
dacht voor achterliggende construc-
ties’ voert Thom aan. Wist je dat wat 
hier in het Klooster is gerealiseerd 
minstens 80 jaar meegaat? Over 
duurzaamheid gesproken.

Het KlOOster 
artistieK gerenoveerD
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