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ZOmerHOf
kWArtier

Vrij recent is dit boeket verrijkt met 
een bierbrouwer met kroeg en con-
certzaal Eurotrash en een danscafé 
met de naam MONO. Marché 010 is 
er recent ook bijgekomen, een schit-
terende betaalbare overdekte markt 
door en voor buurtbewoners. Het 

leefbaar en bruisend te maken. Ze 
rekent op de corporatie om geen 
tweede Katendrecht te worden, een 
kwartier vol zielloze appartementen 
en lofts. Er is plaats voor 450 tot 600 
woningen. Het Katshoek gebouw is 
al voor 55 procent verkocht met de 
bedoeling er studentenwoningen 
van te maken. ZOHO citizens wil 
meedenken over het behoud van 
voldoende vierkante meters maat-

Ministerie eist dat Havensteder zijn 
bedrijfspanden verkoopt. Dit geldt 
met name voor haar grootschalige 
panden in het Zomerhofkwartier 
(ZOHO). In ZOHO zullen zeker 
woningen komen maar dan wel vol-
gens een nieuw stedenbouwkundig 

plan. Arienne Boelens, grafisch ont-
werper, is bestuurslid van ZOHO 
citizens, een collectief van onder-
nemers, bewoners en betrokkenen 
bij het Zomerhofkwartier. Ze prijst 
Havensteder die hen enorm gehol-
pen heeft om samen het gebied weer 

schappelijk en commerciële ruimtes. 
ZOHO citizens wil ook meedenken 
over het aantal en over het type wo-
ningen. Havensteder voelt voor dit 
ontwikkelkader. Havensteder wil 
duidelijk inspelen op de meeden-
kers. Met de Gemeente wordt sa-
mengewerkt aan dit ontwikkelkader.
In deze krant leest  u uitgebreid over 
de mooie ontwikkelingen van het Zo-
merhofkwartier.

in het Zomerhofkwartier zitten tal van organisaties die actief zijn op het gebied van 
design, kunst, media, architectuur en stadsplanning. Ze zitten in het blauwwitte 
gebouw, in het gele gebouw, in de Katshoek en in diverse panden aan de Vijverhof-
straat en de Teilingerstraat. 

NieuWe plANNeN
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Een project voor alle ouderen in Rot-
terdam Noord mede ondersteund 
door de Cultuurscout Noord. De 

opening van het Plus Parade Fes-
tival in Humanitas Bergweg was 
spetterend. We worden verrast door 

het confetti kanon en heerlijke al-
coholvrije cocktails. Bestuursvoor-
zitter Gijsbert van  Herk houdt een 

stimulerende openingsspeech. 
Verhalenverteller Mohamed el Wa-
kidi neemt het stokje over en het 

Is het een rage om seksueel gedoe 
aan te kaarten? Revolutie? Evolutie? 
Ouderwets schandpalen op moderne 
mediapleinen? Naming & shaming? 
Of bottom-up wraakpolitiek, omdat 
het kan op social media? Een ranzige 
receptuur van schande & rechtvaar-
digheid met een mix van riooljourna-
listiek en een toefje zondebok? Wat 
is on/waar? Wat is rook of vuur? Is 
het een incident of zien we een struc-
tuur? In ieder geval is het een globale 
veenbrand, die her en der voor flinke 
fik en dood hout zorgt. Waarbij lezers 

en kijkers in de moderne arena hun 
duim ter goed- en afkeuring inzetten.  

(On)geloof, hoop en liefde 
wisselen elkaar in rap 
tempo af
Heb wel eens bezoek gehad van ie-
mand die zei misbruikt te zijn door 
de vader, die ik kende. Mijn antwoord 
was: ‘als t waar is t erg, maar als t niet 
waar is t ook erg’. Een duidelijk dui-
vels dilemma.
Je speelt Salomon: kiezen tussen 2 
verhalen. Feitencheck is lastig. Er 

De oRganiSaTie alS SlaapKameR! 
Wat een gedoe 
met me-too!
  

COlumN

uitvergrOOt Op CANvAs
Saaie met spaanplaat dicht-
gezette bergingen krijgen 
een nieuw leven als het aan 
grafisch designer Revelino 
Heskes ligt. 
Hij ergert zich aan de inspiratieloze 
beplating die een deel van het Oude 
Noorden levenloos maakt. Havenste-
der was wel in voor een experiment op 
de hoek van de Schommelstraat- Graaf 
Floriszstraat.  Kunstenaar Marjan de 
Goeij liet zich inspireren door een 
psychedelische schildering met grove 
kwast streken op canvas die ze uitver-
grootte. Het geeft een verassend resul-
taat. De voorbijganger wordt geboeid 
door een andere vreemde wereld die 
open gaat en het alledaagse doorbreekt.

CreAtieve WOrksHOps 
in Humanitas

publiek hangt aan zijn lippen. Dan 
komen de wervelende stijldansen. 
De hele week gaat het verder in een 
stroomversnelling: schilderen met 
Marijke Pijnacker en boetseren met 
Ingrid van Bokkem. Succesnum-
mer is het optreden van het Roze 

Lijsterbessenkoor. Kees Buckens 
creëert buitenkunst en triggert de 
omstaanders. Eenieder kijkt uit 
naar de Wederopbouw revue. We 
worden rondgeleid in het herinne-
ring museum en nemen deel aan de 
workshop textiel van Haadjar Fris. 

Schitterend is het slotoptreden van 
de populaire Marjolein Meijers. De 
Plus Parade is een geslaagd samen-
werkingsverband tussen Lang Leve 
Kunst in Noord en Pluspunt.

afgelopen oktober werd enthousiast deelgenomen aan cre-
atieve workshops in Humanitas Bergweg in het kader van 
plus parade Festival: onder begeleiding boetseren, dansen, 
schilderen, textielbewerken of zingen. 

sint 
Wel 55 kleinkinderen, hun 
ouders en oma’s kwamen 
de Sint begroeten in het jan 
van der ploeghuis. 

De Sint was prachtig uitgedost door 
zijn persoonlijke kleermaker Ben van 
Os en vergezeld door Donna Pietra 
zijn adellijke compagnon. De kinde-
ren waren heerlijk: ze dansten, ver-
telden moppen, lazen een gedichtje 
voor en maakten acrobatentoeren. In 
de zak van Donna Pietra zaten dan 
ook tal van geschenken, voor ieder 
wat. De gasten werden ontvangen en 
gestimuleerd door volkszanger Loek 
van Holland. Het was een groot en 
gezellig ontmoetingsfeest. De pan-
nenkoeken vlogen de deur uit. Ieder 
kreeg nog een handvol pepernoten 
en natuurlijk danste ook de Sint mee. 

Ook bij het Noordplein was het feest. 
Het kleine buurthuisje op Noord-
plein 12 zat nokvol met kinderen, 
ouders en oma’s en opa’s. Met een 
mini theatertje bracht de vermaarde 
poppenspeler Wim Noordergraaf het 
Sinterklaas gebeuren op het kook-

punt. De waardige Sint met wel drie 
pieten werd enthousiast onthaald. 
De sfeer zat erin. Het was nagenoeg 
onmogelijk om de jeugd naar huis te 
krijgen. Ze waren zowat in de zevend 
hemel.

Jongerenwerk 
Buurtwerk neemt 
afscheid
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Bij de ingang van de school 
aan de Hoyledestraat  staat 
sinds enige tijd een grote brui-
ne container, een broodbak. 

Dagelijks gooien ouders en kinderen 
enthousiast hier hun oud brood in en 
daarmee helpt De Fontein onder meer 
de rattenoverlast  in het Oude Noor-
den van Rotterdam tegen te gaan.
In de strijd tegen die overlast  is er in 
Rotterdam-Noord  al  enige tijd een 
voederverbod voor vogels langs de sin-
gels en op enkele pleinen. Maar hand-
having is moeilijk. ‘Het is belangrijker 
dat mensen weten waarom ze geen 
brood en andere etensresten mogen 
dumpen op die plekken’ vertelt Li-
selotte de Haan. Zij zit in de gebieds-

commissie Noord, maar is bovenal 
een betrokken moeder op de Fontein. 
Dankzij haar inspanning heeft de 
organisatie BroodNodig een bak op 
school geplaatst.  Je vindt de bakken 
op nog 10 andere plekken in Noord, 
zoals ’t Klooster en Mozaïek. Liselotte: 
‘Het is niet goed voor vogels als ze 
alleen maar brood eten. Het wordt 
zoveel aangeboden dat ze niet meer 
op zoek gaan naar ander eten en dan 
worden de vogels uiteindelijk ziek van 
het eenzijdige eten.  Daarnaast trekt 
het dumpen van brood ratten aan. En 
dat is misschien nog wel een groter 
probleem want gedumpte etensresten 
is een grote oorzaak van de ratten-
plaag in Rotterdam. Ook is brood in 
de singels slecht voor de waterkwali-

teit’. In sommige culturen is het weg-
gooien van eten een taboe, daarom is 
het belangrijk dat er een alternatief is 
aldus Liselotte en dat is de broodbak. 
Per dag worden in Nederland 435000 
broden weggegooid en dat is zonde. 
Want van oud brood kan compost of 
energie gemaakt worden. Op een half 
brood kun je bijvoorbeeld een half uur 
koken. Wat Liselotte betreft gaat De 
Fontein nog meer doen voor het mi-
lieu. Samen met locatiedirecteur Le-
ontien van der Wel wil ze plastic gaan 
inzamelen op school. Van dat ingeza-
melde en hergebruikte plastic worden 
dan zogeheten hinkel tegels gemaakt 
en die kunnen mooi weer een hinkel-
baan vormen op het schoolplein. Maar 
zover is het nog niet.

Basisschool zamelt oud brood in

is geen aangifte gedaan. Waar is het 
bewijs? Maar je zit wel gelijk met je 
vingers in de poep van de bewijslast 
in een-op-een situaties en je vraagt je 
af waar deze shit aan verdiend is en 
wie er met stront gooit. De crux zit ‘m 
in het ongeloof. Het blijft een soort 
Amerikaans juryproces met indirecte 
bewijzen. Van de week nog Water-
gate / Nixon affaire-documentaire 
gekeken. Nou ging deze president 
niet op de sekstour, maar laat zien 
wat macht kan in de organisatie, ken 
het groepsdenken! Hoe mensen be-

wust jarenlang de boel manipuleren 
om de waarheid in de doofpot te hou-
den. Weggezet worden als leugenaars 
omdat het top/down beter uitkomt 
dat deze eenling de mond gesnoerd 
wordt. Dat zijn mallotige processen 
waarbij de media tegelijkertijd een 
kwalijke en soms ook een heldenrol 
speelt. Wint de waarheid? Altijd? 

geweldig: seks 
in de organisatie?!
Mannen belonen vrouwen met ca-
deautjes voor seks. Waarom niet 
je baas voor een carrièrekansje be-
lonen? Maar dit is niet prive of een 
huistuinenkeukenklusje. Dit is pu-
bliek, waar seks geen  ruilmiddel is. 
Waarom zet iemand seks als wapen 
in de slaapkamerorganisatie in? 
Waarom wil iemand de ander seksu-
eel domineren in de organisatie? We 
zijn dus nog steeds niet verwijderd 
van apenrots: het blijft maar over de 
banaantjes gaan! De reactance theo-
rie geeft antwoord: het gaat geeneens 
over de seks of genot. Het gaat over 
onderwerping. Bewijzen dat je kan 
nemen wat je wilt en tegelijkertijd 
wraak nemen op de persoon die hem 
of haar dwars zat. Dat je ermee weg-
komt! Hetzelfde als voetballers op 
het veld, die onder t oog van de ca-
mera iemand door t groene gras heen 
trappen en toch luid tierend naar de 
scheidsrechter lopen? En Bokito-
achtig op de borst kloppen vanwege 
de scores. Volgens mij duidt  ME-Too 
op deze slavernij-gedachte: de heren 
Weinstein, Cosby, Spacey etc en de 
daarbij horende zwijgcultuur tonen 
dit braaf aan. De omstanders doen 
niets, ondanks dat ze het weten. Als 
slachtoffer moet je sterk in de schoe-
nen staan. Pas als er een reeks is, de 
publieke opinie zich keert, dan komt 
het Grote Gelijk. Je moet dus weten 
te kantelen als eenling en hebt rati-

onele/emotionele steun nodig. En 
zo komt de groep slachtoffers op de 
TIME frontpage! 

lekker to-me-en?
Leuk werk & leuke mensen kunnen 
erotiserend werken. Hoe houden we 
het dus gezellig platonisch in de or-
ganisatie? Ja, zelf ook wel eens een 
mislukte kalverliefde voor professo-
ren gehad en opdringerige mannen 
en vrouwen afgehouden. Helaas ook 
grensoverschrijdend gedrag naar 
aanleiding van een leuk rokje van 
een NoordHollandse baas mogen 
meemaken. Toen ik dat aankaartte 
beweerde ie dat ie in een Kafkaproces 
was terecht gekomen. Dat was niet 
makkelijk. Aangifte is essentieel in 
deze. Door de zwijgpijn heen. 

21e eeuw Enlightment
ME-Too raakt over de gehele we-
reld een diepe snaar, geeft aan dat 
er zieke spelletjes worden gespeeld. 
Het gebeurt dus gewoon, overal. 
Helaas. Dus ja ME-Too is een revo-
lutionaire evolutie! Seks ligt dicht 
bij het machtscentrum in het brein. 
Macht corrumpeert, ontlaadt blijk-
baar seksueel. We zijn - als t goed 
is - een democratische rechtsstaat 
waarbij procedures zuiver kunnen 
zijn. De moderne organisatie is geen 
nazi concentratiekamp. ME-Too kaart 
schaamte en schuld aan. Social me-
dia ontdoen bottom-up cover up. Sek-
suele intimidatie kan gewoon niet. 
De slaapkamer moet uit de organi-
satie en terug naar het privédomein. 
Seks is privé, gaat over integriteit, 
niet politiek. Seks is geen wapen of 
ruilmiddel in de organisatie. Je kan 
niet alles maken! 

Anja Berkelaar

janny Smit is 25 jaar balie 
vrijwilligster, eerst in Rap-
sodie en later in het Kloos-
ter. op haar verjaardag 
wordt ze via een zogenaam-
de ‘vouchez’ het pikdonkere 
Klooster ingeloodst. 
Suprise! Familie, vrienden en col-
lega’s zetten haar in de bloemen en 

de band ‘Eeuwige Noten’ speelt het 
verjaardag lied. Het succes nummer 
van de avond is het optreden van 
haar geliefde toneelclub ‘Echte lief-
de’ De nonnen zingen het hele re-
pertorium van Woopy Goldberg. Bij 
het opheffen van de pijen worden de 
roze panty’s zichtbaar.

Vrijwilligster 
verrast

Het jongerenwerk van 
Buurtwerk neemt afscheid 
van buurtbewoners en sa-
menwerkingspartners. 

In de afgelopen 13 jaar hebben ze 
zich verbonden met het Oude Noor-
den, de jongeren, hun ouders en 
andere buurtbewoners. Ze hebben 
mooie projecten kunnen uitvoeren,  
bevlogen samenwerkingspartners 
gevonden en met veel betrokken 
vrijwilligers en jongeren kunnen 
werken aan talentontwikkeling, so-
ciale samenhang en een leefbare, 
veilige wijk. 
Meer dan 300 buurtbewoners zijn 
actief geworden én gebleven in de 
wijken door de uitvoering en coa-
ching vanuit Tegenprestatie.  Jonge-
renprojecten zoals  Meidenvenijn, 
Buurtwerk op Wielen, Ramadanpro-

grammering met het onvergetelijke 
nachtelijk Futsal,  de Jongerenstudio 
waarin menig jongere muzikale ta-
lenten ontwikkelde of de Agressie 
Regulatie Trainingen waar het er zo 
nu en dan pittig aan toe ging. 
Deze positieve, leerzame  ervaringen 
zullen de jongeren zich altijd herin-
neren en hen hopelijk inspireren in 
hun  toekomst. Daar zijn ze trots op, 
daar deden ze het voor. Ze bedanken 
buurtbewoners en partners dat ze 
dit in samenwerking  hebben gere-
aliseerd. Ze houden graag contact 
met hen via facebook, twitter en/of 
Linkedin,www.facebook.com/Buurt-
werk/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Wordt zelfbeheer afgestraft?

“je leeft niet in een land. je 
leeft in je thuis-land. maar 
wat is dat?” 
Thuisland….is dat je vaderland? Als 
dat zo is, wat is dan het karakter van je 
vaderland, afgezien van de meestal on-
ware cliché’s? Is je vaderland het land 

waarin je leeft? Of waarin je geboren 
bent? Met je gemeenschap? Maar hoe 
zit het dan met andere gemeenschap-
pen in hetzelfde thuis-land? Hoe kijk 
jij tegen jouw thuis-land aan? Wat zie 
je? Bevalt het? De tentoonstelling met 
meer dan 40 foto’s geeft een beeld van 
hoe verschillend het begrip thuisland 
door fotografen kan worden geïnter-
preteerd en hoe persoonlijk de invul-
ling ervan is. De kijker krijgt beelden 
te zien van het Roskilde Festival in De-
nemarken (van Magnum Lensculture 
winnaar Jens Juul), Nederland (Otto 
Snoek), van het Poolse dorp Bieszcza-
dy (door Marijke Stroucken en Anna 
Witkowska), de Povlakte (Paolo Simo-

nazzi) en van het Slowaakse platteland 
(Jan Nanista). Deze worden getoond 
naast verschillende verbeeldende in-
terpretaties van autonome fotografen 
als Mischa Keijser, Alice de Kruijs, 
Celine Morelisse en vele anderen. Ga-
lerie Sehnsucht biedt betaalbare, au-
tonome fotografie van hoge kwaliteit 
van fotografen die aan het begin van 
hun carrière staan: opkomend talent 
dus.  Open woensdag - zaterdag 11 - 
17 uur, Vijverhofstraat 34, 3032 SN, 
Rotterdam. Meer informatie en beeld: 
Mariska Pool en Mark van Hattem, 
info@galeriesehnsucht.com of de 
website www.galeriesehnsucht.com

in galerie Sehnsucht loopt 
tot 27 januari 2018 de inter-
nationale tentoonstelling 
“Home-land”, met werk van 
23 fotografen uit binnen- en 
buitenland. De opening werd 
verricht door fotograaf en 
gastconservator otto Snoek.

Home land 
in Galerie Sehnsucht

lange samenwerking 
met gemeente
Hun complex is al heel lang eigen-
dom van de gemeente Rotterdam. 
Het beheer lieten ze doen door een 
woningstichting. Toen die wilde 
gaan slopen zijn de bewoners - met 
toestemming van de gemeente - be-
gonnen aan het experiment met het 
zelfbeheer. 

Overeengekomen werd dat dit kon 
doorgaan, zo lang als dat veilig bleef 
voor de bewoners. Er werd ook afge-
sproken dat het de gemeente niks 
mocht kosten. Alle dingen als OZB, 
rioolheffing etc. moesten ze zelf be-
talen. Maar nu keert de gemeente 
zich tegen hen. De gemeente wil 
hun huizen plotseling verkopen. En 
daarom willen ze van het zelfbeheer 
af. Dan levert het complex meer geld 
op. ‘Jullie wonen hier al jaren haast 
voor niets. Dat moet nu maar eens 
afgelopen zijn. 
Dit kunnen we de gewone Rotter-
dammer niet uitleggen’, kregen ze 

mantelzorgdag een Wellnessinitiatief

Van handmassage tot rug- en nek-
massage, van nagellakken in exo-
tische kleuren tot een verrassende 
visagiste. Van pedicure tot kapper, 
van Afrikaanse sieraden maken tot 
kerstkaarten, van extensions aan de 
haren tot Marokkaanse gezondheids-
producten als Argan olie en een mix 
van lijnzaad, kruidnagel en anijs. Van 
henna tot cocos voor witte tanden. 

Ondertussen worden interviews afge-
nomen van mantelzorgers. Het afta-
kelingsproces van familie of vrienden 
en de psychische en lichamelijke ge-
volgen hiervan zijn niet licht voor de 
mantelzorger. Toch is de reactie: ‘Je 
doet het uit liefde. Als je iets goeds 
doet is het nooit genoeg.’ 

Dit werd duidelijk ten berde gebracht 
in een sketch met declamatie en zang 
door een Donna Daria ensemble van 
mantelzorgers van Eritrea tot Turkije, 
van Syrië tot Marokko en Afganistan. 
Ook directeur van SOL en voorzitter 
van Noorderbreedte Btisem refereer-
de naar die reactie. Ze vindt de vrij-
willige mantelzorg zo belangrijk dat 
ze een verwendag om het kwartaal 
gepast vindt. 
Het feest werd besloten met een 
stijlvol optreden van Nicole Plus met 
expressieve zang en gitaar en plaatse-
lijk dichter Nordin. Geen feest zon-
der de heerlijke maaltijd van Resto 
van Harte met couscous, kip, gehakt, 
groentennmix, heerlijke saus en een 
hartverwarmend ijsje. 

te horen. En de gemeente liep naar 
de rechter, om het zelfbeheer stop te 
zetten. Uitspraak volgt.

Huurders in de problemen
Als 32 bewoners zitten ze nu goed in 
de problemen. De meesten van hen 
hebben niet genoeg geld, of zijn te 
oud om de eigen woning te kunnen 
kopen. Dus zal hun complex door de 
gemeente worden aangeboden aan 
een projectontwikkelaar. Natuurlijk 
hebben ze huurbescherming. Maar 
een voor een zullen ze worden weg 
verhuisd en uitverkocht, tot de slo-
per kan komen en de nieuwbouw 
van dure woningen begint. 

Het zelfbeheer is een succes. De ge-
meente heeft volop meegewerkt aan 
de start en is meer dan twintig jaar 
op de hoogte gehouden van alles. 
In 2014 sloeg de wethouder nog de 
eerste paal voor het funderingsher-
stel. De gemeente wist dat de huren 
in 1992 laag waren. En dat die maar 
heel langzaam omhoog zijn gegaan, 

niet meer dan was toegestaan door 
de regering.
Om ons heen was dat wel anders, 
door huurharmonisatie, renovatie, 
sloop/nieuwbouw etc. Omdat de 
omgeving heel duur geworden is, 
worden de bewoners van het zelf-
beheer nu afgeschilderd als profi-

teurs, die voor een weinig geld vlak 
bij het centrum willen wonen. De 
betrokken huurders/zelfbeheerders 
vragen om goede raad. Wat moet we 
nu doen? Beschaamd hun huur op-
zeggen en drie maal duurder ergens 
anders gaan wonen? Waar dan? En 
waarom eigenlijk? 

op de hoek Teilingerstraat / agniesestraat wonen 32 
huurders die hun huizen zelf beheren. al meer dan 25 jaar 
doen ze zelf het onderhoud en de verhuur van de huizen. 
en dat zelfbeheer gaat heel goed. De daken zijn o.K.. er 
is geen achterstallig onderhoud. en ze hebben op eigen 
kosten funderingsherstel gedaan onder het grootste deel 
van het blok. 

Wilskracht Werkt opgericht 
door Wil Roode en geves-
tigd in het Klooster bestaat 
10 jaar. Van een vrijwilligers 
organisatie die zich richtte 
op assisteren bij pleinacti-
viteiten zijn ze uitgegroeid 
tot een sociaal bedrijf dat 
werkzaam is in vijf Rotter-
damse gebieden. 
Diverse beroepskrachten sturen 
een wijkbus aan in Noord en Delfs-
haven, buurtbuddy’s, bezorgmaat-
jes, thuis administratie, scootmo-
biel verhuur en een huishoudelijke 
klussendienst. Heel actief Noord 

en Delfshaven was aanwezig op de 
viering in Huis van de Wijk Schie-
mond. Wilskracht Werkt speelt in 
op ouderen, op mensen met een 
beperking, op bewoners die moeite 
hebben met financiën, op eenzaam-
heid  problematiek en hang naar 
gezelligheid, op de veranderde di-
gitale wereld. De organisatie helpt 
bij boodschappen, uitstapjes en 
ziekenbezoek. Ze zijn een zonnetje 
in onze samenleving van individua-
lisering. Wilskracht werk heeft een 
leger van vrijwilligers en ongekend 
talent. Dat bewees een bewonde-
renswaardige Jazz zangeres met 
een gemixte droomband. 

WilskracHt 
Werkt 
tien jaar

Ze zijn benieuwd naar uw mening 
en naar uw goede raad. Mails naar 
bestuur@zelfbeheerhoekteilinger-
straat.nl worden op prijs gesteld. 
Meer informatie vindt u op: www.
zelfbeheerhoekteilingerstraat.nl.

Het werk van antoinet Deur-
loo, keramisch kunstenaar 
uit de gerard Scholtenstraat, 
is uitgekozen om deel te ne-
men aan de internationale 
keramiek expositie ‘The mir-
ror‘ in courage, Zwitserland. 
Het museum had een com-
petitie uitgeschreven. Uit de 
263 inzendingen werden er 
47 geselecteerd. 

Antoinet maakte een spiegelende 
sculptuur. Aan de buitenkant van 
een halve bol van porselein, zien we 
bovenop kleine mensachtige gestal-
ten die samenkomen bij een donkere 

middenstip. Het verbeeldt een groep 
mensen die verzamelen rond een 
meer. Aan de binnenkant van de halve 
bol bevindt zich een ronde spiegel. 
Een spiegel is gericht op het zelfbeeld 
in plaats van op het groepsbeeld. De 
titel van Antoinet’s werk is ‘Anodos - 
Individualisme versus Collectivisme.’ 
In haar werk wijst ze op de tweespalt 
in onze samenleving. Aan de ene kant 
is er een drang naar samenkomst en 
verbroedering (festivals), aan de an-
dere kant een enorm individualisme. 
Antoinet exposeert met ceramisch 
werk in Trompenburg Arboretum en 
Tuinen van april tot eind september 
2018.

Antoinet Deurloo 
op internationale 
keramiek 
tentoonstelling

“je leeft niet in een land. je 
leeft in je thuis-land. maar 
wat is dat?” 
Thuisland….is dat je vaderland? Als 
dat zo is, wat is dan het karakter van je 
vaderland, afgezien van de meestal on-
ware cliché’s? Is je vaderland het land 
waarin je leeft? Of waarin je geboren 
bent? Met je gemeenschap? Maar hoe 
zit het dan met andere gemeenschap-
pen in hetzelfde thuis-land? Hoe kijk 
jij tegen jouw thuis-land aan? Wat zie 
je? Bevalt het? De tentoonstelling met 
meer dan 40 foto’s geeft een beeld van 
hoe verschillend het begrip thuisland 
door fotografen kan worden geïnter-
preteerd en hoe persoonlijk de invul-
ling ervan is. De kijker krijgt beelden 
te zien van het Roskilde Festival in De-
nemarken (van Magnum Lensculture 
winnaar Jens Juul), Nederland (Otto 
Snoek), van het Poolse dorp Bieszcza-

jan van der ploeg het senio-
rencomplex in de Hoogland-
straat kende een gezellige 
kerstmarkt.
Al vroeg in de ochtend gingen tieners 
van Welzijn Noord aan de slag met 
wel  80 wondermooie kerststukjes 
huis aan huis te bezorgen. Kraampjes 
werden opgesteld, de balustrades met 
kerstakken versierd en de LED- lamp-
jes opgehangen. De bewonerscom-
missie was erin geslaagd kersthuisjes, 
engelen in alle maten, sterren, ballen 
en kransen op de kop te tikken om het 
marktje vorm te geven. Hulp kwam 
ook van de naaigroep uit Mozaïek. 
Zelfs Albert Heijn was aanwezig met 
een kraam vol glühwein, warme cho-
colademelk en kerststollen. Ook een 
hele kerststal met forse beelden werd 
tevoorschijn getoverd. Ugette Walcott 
zorgde voor de entourage en kraam-
bemanning. Marokkaanse vrouwen 

dy (door Marijke Stroucken en Anna 
Witkowska), de Povlakte (Paolo Simo-
nazzi) en van het Slowaakse platteland 
(Jan Nanista). Deze worden getoond 
naast verschillende verbeeldende in-
terpretaties van autonome fotografen 
als Mischa Keijser, Alice de Kruijs, 
Celine Morelisse en vele anderen. Ga-
lerie Sehnsucht biedt betaalbare, au-

maakten heerlijke specialiteiten van 
pastillas tot mini pannenkoekjes. 
Prasino maakte ongekend heerlijke 
oliebollen met appel, rozijnen en 
een scheutje rum. De hete wijn vol-
gens Duits recept vond de weg naar 
dorstige kelen. Het was wel nodig in 
het toch wel frisse atrium waar t wel 

tonome fotografie van hoge kwaliteit 
van fotografen die aan het begin van 
hun carrière staan: opkomend talent 
dus.  Open woensdag - zaterdag 11 - 
17 uur, Vijverhofstraat 34, 3032 SN, 
Rotterdam. Meer informatie en beeld: 
Mariska Pool en Mark van Hattem, 
info@galeriesehnsucht.com of de 
website www.galeriesehnsucht.com

een 80 die hards vertoefden. De enige 
echte kerstman was aanwezig met ac-
cordeon en ging met oud en jong op 
de foto. Eeuwige Noten met zangeres 
zorgde voor de verrassende kerstmu-
sical en oogstte succes. Het trof ieder-
een in het hart.

500 jaar 
reformatie

Buurtbewoonster maryline meulens lanceerde voor de 
tweede maal haar bewonersinitiatief: een verwendag voor 
mantelzorgers. De hele gymzaal van Huis van de Wijk mo-
zaïek stond vol met verwentafels.

kerstmarkt
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ZOHO en woonplannen

Het is potentieel een interessante 
verbinding tussen het centrum en 
Rotterdam Noord, en wordt daarom 
ook vaak meegenomen in gesprek-
ken over de ontwikkelingen van 
het centrum. Door de stedelijke uit-
straling van de Hofpleinlijn en het 
voormalige Hofpleinstation kan het 
Zomerhofkwartier inmiddels wel ge-
zien worden als een uitloper van de 
binnenstad. Achter de rug van een 
groot kantoor aan de Heer Bokelweg 
waar een  wereldberoemd architec-
tenbureau OMA huist, ontwikkelde 
het buurtje vol oude werkplaatsen 
en leegstaande kantoren zich de af-
gelopen jaren door de gezamenlijke 
inspanning van creatieve onderne-
mers en huisbaas Havensteder tot 
een plek vol beweging. Van een ve-
ganistisch restaurant en een hostel, 
tot panden vol creatieve makers, het 
kunstenaarscafé EuroTrash Brewery 
en sinds kort een versmarkt Mar-
ché010 in een grote hal, voor de ge-
wone Rotterdammer een betere plek 
dan de Markthal aan de Binnenrotte. 
Al in 2009 begon Havensteder met 
het project Nu Hier het veranderings-

proces op basis van slow urbanisme 
: een geleidelijke vernieuwing van 
de buurt zonder grote eindvisie. Pi-
oniers in de buurt zochten en bege-
leidden andere nieuwe gebruikers. 
Inmiddels lijkt een volgende fase van 
het veranderingsproces in te gaan. 
ZOHOcitizens is opgestaan, een 
collectief van ondernemers, bewo-

ners en andere betrokkenen in het 
Zomerhofkwartier. Die organisatie 
richt zich op zaken als de ondersteu-
ning van creatieve netwerken van 
vormgevers en van het bevorderen 
van stadsnatuur in de buurt, op mi-
lieuverbetering (afvalscheiding). De 
nadruk die de afgelopen jaren lag op 
ondernemerschap gaat wel verande-

ren, want ook voor deze buurt zijn 
woningbouwplannen. Havensteder 
en de Gemeente willen woningen 
toevoegen aan het Zomerhofkwartier. 
ZOHOcitizens ziet daar een mooie 
uitdaging in en heeft aangeboden om 
over die woningopgave mee te den-
ken. Dat aanbod is aanvaard en dus 
komen er vragen aan de orde over de 
betekenis van meer wonen voor het 
gebied, over de sfeer, de identiteit, 
de buitenruimte, de ondernemers en 
het experiment. ‘Wij denken’ schrijft 
de buurtorganisatie op haar Facebook 
pagina, ‘dat je een bijzondere visie 

met hebben voor deze ingewikkelde 
opgave.’ ZOHOcitizens heeft het 
gebied, de gebruikers, de identiteit 
en de vraag geanalyseerd, de vaak 
al aanwezige kennis gebundeld en 
toegankelijk gemaakt. Vier thema’s 
werden door verschillende ZOHOci-
tizens en met experts onderzocht en 
gepresenteerd. De resultaten hebben 
geleid tot een visie en een ontwikkel-
opgave. Zie Stadmaken Special: www.
puntkomma.org

Zomerhofkwartier

Reden voor Havensteder en de Ge-
meente om de ZOHO denktank van 
ZOHO Citizens een onkosten ver-
goeding te geven om hun visie op 
het programma voor het toekomstige 
gebied op papier te krijgen. Haven-
steder de grootste eigenaar van het 
gebied, moet zijn vastgoed van de re-
gering verkopen. Ze zijn bekommerd 
om wie er nu woont en werkt.

Denktank houdt 
de scherpte erin
Wordt het gebruikers programma 
een tender die richting geeft aan de 
toekomstige bouw? Volgens de Ge-
meente zal men niet alles vernemen, 
maar zo een programma houdt er de 
scherpte in. De ZOHO denktank be-
staat uit twaalf leden en ze kwamen 
zowat elke woensdag bij elkaar, twaalf 
weken lang. Vier thema’s komen aan 
de orde: wonen, werken, experimen-
teren en duurzaamheid. Men dook in 
de geschiedenis. In de negentiende 
eeuw was de buurt een overloop van 
het Centrum en bestond uit tal van 
zaken en winkels waarboven de ei-
genaren woonden. Na de brand kwa-
men in het gebied bedrijven, kanto-
ren, onderhoudsbedrijven en garages 
die in het Centrum niet meer terecht 
konden. Zo kregen we forse maten 
van gebouwen, waarvan de kwaliteit 
veel mogelijkheden biedt voor een 
nieuwe invulling.

De enquête
Gesprekken werden gevoerd met onder-
nemers en 95 enquêtes werden uitgezet 
met 70 reacties. Aan de participanten 
werd gevraagd of ze bij de vernieuwing 
zouden vertrekken. 54 procent wil onge-
zien ook in de toekomst blijven. ‘Het is 
een tof gebied!’ Wie weg wil gaan doet 
het omwille van de huurverhoging of 
omwille van het verdwijnen van het rau-
we randje en de stoerheid. De denktank 
presenteert geen kant en klaar plaatje 
van het toekomstige gebied. Wel zet-
ten ze een aantal principes op een rijtje 
waaraan het toekomstige programma 
moet beantwoorden.

De principes
ZOHO is experimenteel. Er moet 
ruimte blijven voor experiment in de 
buitenruimte en in de gebouwen. De 
gebruikers willen blijven leren. ZOHO 
is betrokken. De huidige betrokken-
heid van de gebruikers dien je vast te 
houden. ZOHO is gemixt. Een mix 
van middelgrote gebouwen en groene 
ruimte, van sociale woningbouw en 
middenklasse is belangrijk. ZOHO 
verbindt. Het verbinden van bevol-
kingsgroepen, het verbinden van Cen-
trum en Noord is een must. ZOHO is 
duurzaam. De denktank wil ecologi-
sche en sociale duurzaamheid. ZOHO 
wekt zijn eigen elektriciteit op, zorgt 
voor eigen waterafvoer, maakt groene 
daken en doet aan hergebruik na sloop.

De verlangens
De gebruikers van ZOHO willen op 
experimentele wijze samenwerken 
en bouwen met Havensteder en de 
Gemeente. Ze zijn een voorstander 
van wonen en werken in één ruimte. 
Ze willen Blue City (hergebruik en 
een nieuwe bestemming geven aan 

Aanleiding is de vervanging van 
het rioolstelsel in de Agniesebuurt 
waarbij de wijk honderd procent he-
melwaterproef wordt gemaakt. He-
vige regenbuien, een direct gevolg 
van klimaatverandering hebben een 
steeds groter effect op de bebouwde 

omgeving. De Regentuin functio-
neert als piekberging met wadi, een 
poel, regentonnen (ZOHO-letters) 
en speciale beplanting die tegen veel 
vocht en schaduw kan. Er wordt ge-
experimenteerd met verschillende 
waterstanden, waterdoorlatende be-
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restmaterialen) koppelen aan beleg-
gers en projectontwikkelaars. Ze 
willen samen optrekken met de be-
woners. 

ZOHO wordt geen plek voor huisjes 
met een tuintje maar een buurt met 
ballen. De denktank gaat naar het 

Stadsmakers congres in de Schouw-
burg om hun aanbevelingsboek te 
vervolledigen. Op ons netvlies blijft 
het plaatje hangen van de huizen 
met puntdak op de bedrijfspanden 
en de huizen die tegen forse panden 
aanleunen als waren ze er aange-
plakt.

Manager van Havensteder Mark van 
de Velde vertelde hoe de omgeving 
van leegstaande panden, criminali-
teit en verwaarlozing, in de jaren ’90 
door de corporatie grotendeels werd 
opgekocht. Besloten werd het gebied 
het karakter te geven van creatieve 
industrie, wat de huidige gebruikers 
helemaal waargemaakt hebben. Ma-
rije Faber, projectontwikkelaar van 
Havensteder, schetst in het stamp-
volle kantoor van ZOHOcitizens hoe 
de eerste fase vanaf 2009 tot nu met 

de nieuwe ondernemers succesvol is 
verlopen. ‘We mogen er best trots op 
zijn.’ Havensteder mag van de poli-
tiek geen grootschalige gebiedsaan-
pak meer realiseren. Toch wil de cor-
poratie de kwaliteit bewaken. In fase 
twee gaat het gebied naar de markt. 
Tijdens het verkoopproces gaat Ha-
vensteder in dialoog met de markt 
vanuit een aantal kernwaarden en 
kwalitatieve eisen., Bij het formu-
leren hiervan werd nauw samenge-
werkt met ZOHOcitizens. ZOHO-

citizens heeft haar eigen principes 
geformuleerd, die corporatie en ge-
meente scherp moeten houden.

eén ontwikkelcombinatie
57.000 vierkante meter aan wonin-
gen wordt aan het gebied toege-
voegd. Concreet gaat het om 450 wo-
ningen waarvan 30 procent sociale 
woningbouw en 20 procent midden-
klasse bouw. 50 procent wordt duur, 
horeca en detailhandel. Havensteder 
willen één of hoogstens twee ont-
wikkelcombinaties. Dat betekent dat 
kleinere patijen die gezorgd hebben 
voor waardecreatie geen zelfstandi-
ge rol kunnen spelen, ook al zijn ze 
wellicht goedkoper. ZOHOcitizens 
herhaalt nog eens haar principes: 
experimenteel,betrokken, gemixt 

en duurzaam. Vooral op duurzaam-
heidgebied raden de deelnemers aan 
concrete aanbevelingen te maken, 
zoals het behoud van het betonske-
let van de huidige gebouwen. Gere-
fereerd wordt ook naar de geschie-
denis waarbij de Zomerhofstraat en 
de Teilingerstraat brede boulevards 
waren met woonwerkgebouwen. 
Geschetst wordt hoe Blue City in 
ZOHO ontstond. Als belangrijk 
punt wordt gesteld de parkeereis te 
negeren.

De exploitatie
Raymond van den Broek van ZO-
HOcitizens maakt een samenvatting 
ven de Stadmakers bijdrage. Moet je 
in één pot aanbesteden? Wordt het 
betonnen skelet behouden? Betrek 

ZOHOcitizens ook bij de aanbeste-
ding en het programma, waarbinnen 
ook zachte waarden en lokale initia-
tieven een kans krijgen. Belangrijk 
wordt het exploitatie plan. Creatieve 
bedrijven leveren niet zoveel op, 
maar zijn wel karakter bepalend en 
leveren op langere termijn geld op. 
Corporatie en Gemeente kunnen 
ook hun nek uitsteken. Wat  is de lat? 
Wat moet de minimale opbrengst 
zijn? Leg het ecosysteem vast voor 
ondernemers. Zorg voor goedkope 
ruimte voor starters en voor door-
groei ruimte. Maak je eisen concreet 
en meetbaar. Definieer de minimum 
opbrengst en beoordeel de rest op 
kwaliteit. Betrek ZOHOcitizens ook 
bij het selectieproces.

rONDleiDiNg eN tips 
stADmAkersCONgres

Tijdens het Stadsmakerscongres was er een rond-
leiding door ZoHo voor de deelnemers, architecten, 
historici, vastgoedeigenaren, gemeenteambtenaren en 
ontwerpers. 

De huidige gebruikers van ZoHo, het Zomerhofkwa-
tier, zijn naast de bewoners, adviseurs, architecten,  
coaches, ruimtelijke ordening specialisten en kun-
stenaars. Zij hebben een belangrijke aantrekkelijke 
stempel gezet op dit gebied. 

strating en met duurzame verlich-
ting. Volgens ZOHOcitizens zou de 
Regentuin als een klimaatproeftuin 
moeten functioneren. 
De ZOHO - regentuin, entree naar 
ZOHO, is een tuin met bijzondere 
beplanting, waar je kunt liggen, zit-
ten, luisteren, verwonderen, spelen 
en de fiets te gast is. Er is plek voor 
experiment, innovatieve waterber-
ging oplossingen, met ruimte voor 
kleine evenementen.

regeNtuiN

 
toekomst 
van het

ZoHo, de gebruikelijke 
afkorting voor het 
Zomerhofkwartier, is een 
stukje stad gelegen in de 
agniesebuurt, eigenlijk 
buiten het centrum. 

De Regentuin is aangelegd bij de Zomerhofstraat aan 
de langzame verkeersroute die over de Voorburg-
straat- Vijverhofstraat naar het centrum voert. 
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ReDacTieaDReS
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
email: info@noorderzon010.nl

ReDacTie
ed de meijer en johannes odé 

FoTogRaFie
johannes odé en joop Bastinck 

WeBSiTe 
joop Bastinck

BijDRagen aan DiT nUmmeR
anja Berkelaar, Kinderparadijs, 
Basisschool de Fontein, Rob Kanaar

meT DanK aan: 
Havensteder voor ZoHa Special.

opmaaK: Bureau404 
DRUK: janssen/pers

Huis van de Wijk 
Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

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

De plannen gaan van middelgroot 
tot klein. Er wordt niet gekoerst op 
flatbouw. Om het groen te behouden 
en nog te versterken wil men niet ho-
ger gaan dan zes tot acht lagen. Het 

wordt dan onmogelijk om de door de 
Gemeente gevraagde 450 woningen 
te realiseren. Gezien het feit dat de 
Katshoek voor de helft wordt omge-
vormd tot studentenwoningen zou 
het realiseren van 250 woningen in 
ZOHO een haalbare kaart zijn. Wel-
licht kan je ook naar elf lagen gaan 

als je inwaarts gaat zoals het gebouw 
bij de Laurenskerk. Van de politiek 
heeft Ariënne Boelens ,één van de 
trekkers bij ZOHO, begrepen dat 
men de verdichting eerder situeert 

bij de Hofpleinlijn dan in het ZOHO 
gebied.

creatieve industrie 
niet begrepen 
De ZOHO ondernemers voelen zich 
wat achtergesteld door lokale poli-
tieke partijen. Men heeft weinig idee 

van wat zich in ZOHO allemaal af-
speelt. De culturele ondernemers 
worden door de lokale beleidsmakers 
niet als echte ondernemers gezien. 
‘Vrouwen die tot 10-11 uur met hun 
kindjes bezig zijn. Hobbyisten die 
geen huur kunnen betalen. ’ In Enge-
land wordt de creatieve industrie wel 
ondersteund. Er wordt veel geld in 
omgezet. Ook Duitsland is bezig met 
een inhaalrace. Nederland neemt de 
creatieve industrie niet serieus. Door 
de robotisering krijgt de vergroening 
een grotere plek.

Samenwerking
Ariënne met ZOHOcitizens zijn voor 
samenwerking met Havensteder en 

moeten je leren kennen, ook al krijg 
je de eerste keer wat naar je hoofd ge-
slingerd.

opschrijven en borgen
Waarom zet de denktank alles op 
papier? De principes die ze aangeeft 
helpen om de goede projectontwik-
kelaar aan te trekken. Wellicht is het 
daarmee ook mogelijk een belegger 
aan te trekken zoals bij Blue City zo-
dat de gebruikers van het gele gebouw 
dat vastgoed kunnen kopen. Belang-
rijk is dat de principes van duurzaam-
heid, betrokkenheid en verbonden-
heid worden geborgd in het nieuwe 
ZOHO.

de Gemeente, ook al hebben ze soms 
verschillende belangen. De huidige 
samenwerking is serieus. De bij-
drage van ZOHOcitizens gaat niet in 
de prullenbak. Men gaat er wat mee 
doen. We hebben het over de bewo-
nersbetrokkenheid naast de betrok-
kenheid van de ZOHO gebruikers. 
Ariënne is blij met de ontwikkelingen 
rond de Cruijffcourt. Ze ging met een 
tafeltje en thee de buurt in en praatte 
met de jongeren. Ariënne behoorde 
vroeger ook tot de hangjeugd. Als 
zestienjarige ga je niet thuis zitten en 
ook niet naar de kroeg. Je kruipt met 
je vriendjes op een bankje met een 
grote fles cola uit de supermarkt. Met 
jongeren moet je in gesprek gaan. Ze 

Hun uitgangspunt en harde eis is het 
realiseren van honderdvijftig sociale 
woningen of één derde van het totale 
nieuwbouw project. Havensteder wil 
hiermee de sociale mix realiseren. 
Het is wel de vraag of de kopende 
partij de middenklasse goed kan be-
dienen die aansluit bij het creatieve 
bedrijfsleven en de ontwikkeling van 
Zwaanshals.  Mark van de Velde ziet 
dit als een aandachtspunt. Voor de 
woningbouw vereniging die door het 
ministerie wordt beperkt tot het reali-
seren en beheren van sociale woning-
bouw is hier moeilijk op te sturen. 
Haakt de markt hier op in, kan de Ge-
meente hierin een rol spelen?

Havensteder en 
ZoHocitizens zelfde beeld
Havensteder, gemeente en ZOHO-

citizens hebben globaal een zelfde 
beeld over de toekomstige ontwikke-
ling: een mooie mix tussen middel-
hoog en laag, tussen middenklasse 
en sociale woningbouw. Ze hebben 
dezelfde mening over stedenbouw-
kundige maatvoering, de middelgrote 
korrel van de gebouwen die men wil 
intact houden, mede vanuit stad his-
torisch oogpunt. 

De huidige ondernemers 
behouden
Kunnen de huidige creatieve onder-
nemers blijven? Vanuit de huidige 
politieke context, formeel, heeft Ha-
vensteder na verkoop hier niets over 
te zeggen. Mark van de Velde zou hun 
verdwijnen echter een groot gemist 
vinden en in de tender, vragen we de 
bestaande bedrijvigheid een nieuwe 

HeT HaVenSTeDeR peRSpecTieF

Ariënne Boelens en de verdieping

was om er af te blijven als het vuur 
precies goed was. 
Verderop lagen uitgeknipte brillen, 
snorren, hoedjes, pruiken en andere 

zaken op een stokje, waarmee je met 
de grootste pompoen op de foto kon 
in de pompoenstudio. 
In de Avonturentuin stonden schil-
dersezels, waar kinderen in schor-
ten gewapend met een kwast en verf 
in de hand prachtige pompoenen 
op het doek toverden. Verschillende 
buren kwamen op de geur af en aten 
een kopje soep mee. Het was een 
gezellige middag, met dank aan de 
tuinmannen en aan de pompoenen!
 
Wil jij meedoen met de 
activiteiten van Kinder-
paradijs meidoorn? 
Kom dan in de kerstvakantie spelen 
in Speeltuin Wikado en doe mee 
met de vakantie-activiteiten. Iedere 
week zijn er twee. Kijk ook op www.
facebook.com/KinderparadijsMei-
doorn voor meer foto’s en de laatste 
nieuwtjes! 
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Het zijn de tuinmannen van de 
Avonturentuin van het Kinderpara-
dijs die het hele jaar hard hebben 
gewerkt. Met als resultaat een pom-
poen van 74,3 kilo! Deze pompoen 
verdient een feestje daarom werd er 
een Pompoenparty gehouden. Waar-
bij de pompoen natuurlijk wel lekker 
werd opgegeten! 
Het feest begon met uitslag van de 
quiz wie het best het gewicht van de 
pompoen had geraden: Erva en Mo-
hamed met 75 kg. En dat was dan 
nog de kleinste van de twee pompoe-
nen. De andere was net geen 100 kg! 

werden gebakken en gerookt in de 
oven. Onder begeleiding stookten 
kinderen hout in de oven en dat was 
nog niet zo simpel. Het moeilijkste 

Onder luid applaus werd de pom-
poen aangesneden, maar dat ging 
nog niet zo makkelijk! Uiteindelijk 
kwam de zaag er aan te pas. Dat ging 
stukken beter! Van de pompoen sa-
men met andere groenten en krui-
den uit de tuin maakten de kinderen 
soep. Ze sneden buiten op plankjes 
alles fijn en roerden in de heksenke-
tel. Met de staafmixer aan een ver-
lengsnoer werd het uiteindelijk een 
heerlijke zachte groentesoep. 
Aan een andere tafel smeerden kin-
deren  stukken pompoen in met olie 
en veel kruiden en specerijen. Deze 

pOmpOeNpArty 

noorderzon

plek te bieden. De meubelmaker, het 
veganistisch restaurant en SCRAP zijn 
leuke bijzondere functies voor een stad 
als Rotterdam. We hebben het over fi-
nanciële afwegingen. De verkoop van 
het ZOHO gebied levert geld op voor 
woning onderhoud en het bedienen 
van de sociale doelgroep. Bij de ver-
koop wordt dan ook gekeken naar de 
prijs, maar toch ook naar de kwaliteit 

en de effecten op langere termijn. Ha-
vensteder wil een up lift van een ge-
mengde wijk en waarschuwt voor een 
gefragmenteerde stad. Als corporatie 
worden ze vast gepind op het louter 
huurdersperspectief. ‘We willen de 
verkoop ingaan met een verhaal over 
gemixt (hoog en laag, middenklasse 
en sociaal), over klimaat neutraal, 
over ruimte voor de huidige onderne-
mers, over 150 sociale woningen. We 
geven het ZOHOcitizens boekje met 
de principes mee. We bepleiten de be-
trokkenheid van ZOHOcitizens  bij de 
ontwikkeling als een groot goed. Bij de 
keuze van de projectontwikkelaar, het 
bouw- en projectconsortium wegen we 
al deze principes mee. We hebben de 
Gemeente als partner aan onze kant. 
We stellen bij de keuze van de koper 
de goede vragen.’ Van de Velde snapt, 
maar betreurt op zijn tijd de inperking 
van de woningbouwvereniging. In 
de Vogelaartijd kon Havensteder een 
woonvisie ontwikkelen met de deel-
gemeente, waarin openbare ruimte, 
ondernemerschap, sociaal maatschap-
pelijke voorzieningen werden meege-
nomen. Het was een integrale aanpak, 
dat is nu niet in elk project vanzelfspre-
kend meer.In ZoHO zijn we wel op het 
goede spoor.

in een grote kring met kinderen staat een man met 
een veiligheidsbril op, een kettingzaag in de hand en 
er ligt een reuzenpompoen op een gedekte tafel. Wat 
is hier aan de hand? 
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programma manager 
mark van de Velde be-
hartigt de Havensteder 
belangen samen met 
collega marije Faber in 
het Zomerhofkwartier. Zij 
gaan over de verkoop en 
de ontwikkeling van het 
nieuwe ZoHo. 

naast het vastleggen van de principes heeft de denk-
tank van ZoHocitizens ook wat concreet speurwerk 
verricht. Twee ontwerpers zijn aan de slag gegaan 
met de mix van groen, forse gebouwen en woningen. 
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Jong Beleven op 249 pakt uit met 
vintage van Rotterdamse designers 
onder de naam Nonsens Vintage. 
Een prachtig grijs jurkje prijkt naast 
een lange bruine feestjurk en een 
rozig vilten jasje. Een streepjes out-
fit kruist een schilderachtige broek 
met hindoegoden. Wat verder op 
273 hangen de nieuwe kleurrijke 
wasbare poepluiers in alle kleuren 
aan de waslijn, geflankeerd door 
een houten wasmachine. Let ook op 
de schattige rompjes met een kin-
derkoppel. De zaak heet Make for 
me das Gluck en pakt uit met een 
poep-up store. Op 494 is het ook 
vintage wat de klok slaat. Hier haal 
je originele cadeautjes: kussens, zil-
veren sieraden, heilige beeldjes en 
Bambi’s in sneeuwbokalen. We vin-
den er een hifi-set uit de zeventiger-
jaren, een ouderwetse tikmachine, 
een telefoon met draaischijf en een 
tafel met oranje bruine tegels. Retro 
puzzels vergezellen plastic hondjes, 
verlopen horloges en een lederen 
fauteuil. Een landkaart van mega af-
meting toont de zeestromen. Je kan 
verpozen in een Kennedy schom-
melstoel  en staren naar een gobelin 
of een schilderij van Winnitoe. Klap-
per op de vuurpijl is toch Looks like 

Vintage met nieuwe retro kleding, 
een pop-up store op Zaagmolen-
drift 35. Petty coats van alle kleuren, 
haarbanden, kleurrijke schoenen, 
gouvernante jurken en jeans met 
wijde pijpen. De prachtige 50-jaren 
kasten maken het assortiment af. 
Een poef prijkt naast een charmante 
kaptafel.  Bonnetten met Franse slag 

Trapp. Bloemenjurken, jurken met 
zwart-witte stipjes en schattige tas-
jes. De opening van deze zaak die 
tijdelijk is en daarom een must om 
te bezoeken, was spectaculair. Ieder-
een was dressed to impress. De Roc-
kin’ Billy band Big Caz & the Bobs 
met een leadzanger met enorme 
kuif maakte bij de opening duidelijk 

waar de zaak voor staat. Een lange 
zwarte jurk trekt ons de feestdagen 
in. Binnenkort kan je een make over 
ondergaan. De charmante jonge da-
mes weten hun publiek naar zich 
toch te trekken. De tijd van de pop 
up store is beperkt, schaarste dreigt. 
Kijk naar www.lookslikevintage.nl

hangen aan de muren naast aantrek-
kelijke strikken. Tasjes met strikjes 
zijn assorti met de gele schoentjes 
met veters. Zwarte jurkjes met poe-
zen zijn verleidelijk. We proeven de 
rock and roll sfeer. Wijd uitstaande 
rokken, rood-zwart geblokte jurkjes, 
rode jassen afgewerkt met zwart na-
maak bont. Je waant je bij de familie 
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onder impuls van cultuur-
scout Sanne lansdaal ging 
weer het bewonersinitiatief 
galerie crawl van start in 
het oude noorden. 

Diverse bewonersgroepen bewonde-
ren  Studio de Bakkerij die plek geeft 
aan een theatergezelschap en werkt 
met ZZP-ers en veel vrijwilligers. 
Studio de Bakkerij richt zich vooral 
op theater en debat. Hun bijdrage 

achterste ruimte dient voor fotografie 
workshops. Sehnsucht bekijkt werk 
van diverse fotografen die een 50 tal 
werkstukken doorsturen. Een profes-
sionele jury keurt het werk en maakt 
keuzes. Het resultaat aan de muren 
is indrukwekkend van surrealistische 
fotografie tot glamour, van techni-
sche hoogstandjes tot back to earth. 
De prijzen zijn aantrekkelijk demo-
cratisch. Galerie NOW in Zwaans-
hals wil ook betaalbaar zijn en geeft 
persoonlijke service richting woon-
inrichting. Opvallend zijn de schilde-
rijen waarin licht een belangrijke rol 
speelt. De galerie combineert exposi-
ties met een artistieke winkel gericht 
op entertainment van een wandelend 
publiek. We hebben het dan over 
werk rond Bob Marley en Prince, 
over kunstig vormgegeven lampen 
en fotokaarten van de stad. Bij Ga-

lerie AAA  vergapen we ons aan de 
kleurrijke doeken vol wondere we-
relden en de verrassende doorbraak.  
Galerie ROOT is de verrassing van de 
dag. Donald Schenkel werkt daar met 
blauwe olieverf en is op zoek naar de 
diepte in blauw, een kleur die onze 
hersenen associëren met de zee en de 
hemel. De in lagen opgebrachte olie-
verf geeft onverwachte aansprekende 
resultaten. Uniek is ook het werk van 
Jochum Esser die geluid als kunst-
vorm presenteert. Trillingen van 
speakers bewegen tere plantjes. Kera-
misch werk wordt verbonden met ge-
luid. Als bezoekers zijn we onder de 
indruk. Even de straat oversteken en 
we komen bij de Sober Collective ga-
lerie waar bedrijven en kunstenaars 
iets willen betekenen voor de wijk en 
de stad. Aan de muren prijken de So-
ber Walls, prachtig werk uit Amerika. 

aan de exposities is een schitterende 
muurschildering van Lastplak, de 
graffiti club die ontstond vanuit de 
Pauluskerk. Het thema van de schil-
dering is ‘Rotterdams eten’. Van de 
Bakkerij trekken we naar de Hofbo-
gen waar we nieuwkomer Sehnsucht 
begroeten. Het is een fotografie ga-
lerie, inspirerend ingericht. De ex-
positieruimte is goed verlicht. De 
tussenruimte met tafels en stoeltjes 
en een haard straalt warmte uit. De 

Life of a Story toont een reusachtige 
muur waar een senior leest en de jon-
gere over zijn schouder mee kijkt. We 
zien opgestapelde containers waarop 
slingerende apen zijn geschilderd. 
Opvallend is ook eigen werk van het 
collectief. Lord Vandemort krijgt het 
onderschrift ‘ Evel never looked so 
good.’ Sober heeft via haar netwerk 
gerenommeerde muurschilders aan-
getrokken en een vijftal werken in 
de wijk neergezet dankzij fondsen 
en Havensteder. Ze willen dit werk 
verder zetten maar dat vraagt wel om 
een financiële injectie. Aan verf ben 
je zo € 1800,- kwijt en € 3000,- voor 
de hoogwerker. Je hebt het dan nog 
niet over het salaris of beperkte ver-
blijfskosten voor een gerenommeerd 
kunstenaar. Wat we in Sober zien 
maakt wat bij je los en dat doet het 
ook in de buitenruimte.

Het dak wordt groen, heeft ecologi-
sche betekenis en is van iedereen. Het 
plan gaat uit van een wandelpad van 
begin tot eind langs een doorlopend 
lint met beplanting die in Rotterdam 
en omgeving van nature voorkomt. Op 
basis van een aangelegde ondergrond 
kunnen de voorzieningen, het groen 
en de bijzondere toegangen gefaseerd 
worden aangebracht. Langs het pad 
ligt een groen lint. Soms is dat breed 
en is de bezoeker te gast in het groene 

landschap. Soms is de menselijke ac-
tiviteit overheersend; een terras, een 
rustplaats, een informatiepunt, en is 
de natuur te gast. Het langste en smal-
ste park van Rotterdam bestaat uit drie 
opeenvolgende sferen: een waterland-
schap langs klimaatbestendig ZOHO, 
een activiteitenlandschap in het mid-
dendeel van de lijn en een rustiger 
ecologisch landschap vanaf station 
Bergweg tot aan de groene zone langs 
de Gordelweg. De ontwikkelingsstra-
tegie is nog geen ontwerp, maar een 
voorstel voor ontwikkeling door meer-
dere patijen. Speregels zorgen ervoor 
dat de grote lijn (doorlopend groen en 
een mogelijkheid om het dak van het 
spoorwegviaduct van begin tot eind af 
te wandelen) wordt bewaakt en tege-
lijk ruimte wordt gegeven aan bewo-
ners en ondernemers om zelf initia-
tieven op het dak te ontwikkelen.

groene promenade 

WinTeRWonDeRlanD Bewoners bezoeken galeries 

jacqUeline FUijKScHoT 
‘Met Sky High heb ik een kunstwerk 
van nieuwe hoogbouw gemaakt die 
contrasteert en samensmelt tege-
lijk met de omgeving waarin het is 
geplaatst. Het is een onderdeel van 
de serie ‘Building buildings’ waar 
reflecties van gebouwen in andere 
gebouwen worden gefotografeerd en 
vervolgens in een compositie worden 
omgetoverd tot nieuwe architectuur.’ 

micHa pRinSen 
& lennaRT De neeF
‘Host is een werk waarbij een mono-
liet van beton in dienst staat van de 
natuur. De monoliet functioneert al 
een gastheer en biedt een leefomge-
ving aan een kolonie larven.’ 

joRiS RocKx  
‘De titel ‘Elbow Grease & Midnight 
Oil’ verwijst naar de (fysieke) arbeid 
die nodig was om het kunstwerk te 
kunnen verwezenlijken. Dankzij 
RoRo Buiten heb ik voor het eerst de 
kans gehad een maand lang te wer-
ken aan een autonoom werk van forse 
afmetingen. Ik heb een dynamische 
vorm willenontwerpen die van alle 

kanten interessant is om naar te kij-
ken.’ Elke 6 maanden laat RoRo bui-
ten 3 nieuwe kunstwerken zien op 3 
verschillende standplaatsen in Noord. 
RoRo buiten wil met de wisselende 
kunstwerken van verschillende kun-
stenaars een aantrekkelijker leegom-
geving creëren. De 5e editie van RoRo 
buiten werd muzikaal omlijst door 
muzikanten van Codarts. RoRo buiten 
is mede mogelijk gemaakt door Cul-
tuur in de Wijken.

5e editie 
roro 
buiten
Op 26 november zijn drie nieuwe 
kunstwerken onthuld met een mu-
zikale wandeltocht langs drie bui-
tenlokaties van RORO buiten in 
Rotterdam Noord. Bij Café de Kolk 
‘Sky High’ van Jacqueline Fuijk-
schot bij Café de Kolk aan de Ber-
kelselaan, op het Bergwegplantsoen 
‘Host’ van Micha Prinsen en Len-
nart de Neef en bij Café De Bel aan 
de Gerard Scholtestraat ‘Elbow Gre-
ase & Midnight Oil’ van Joris Rockx. 

De conclusie: ‘er kan veel op het 
dak, zelfs veel gelijktijdig, en er zijn 
meer dan genoeg ondernemers, 
bewoners, groenliefhebbers, water- 
en treinminnaars die in de plan-
nen een rol willen spelen.’ Op 11 
november kwamen buurtbewoners 
en mensen die zich willen inzetten 
voor de toekomst van de Hofplein-
lijn naar de goederenwagon voor de 
afsluiting van de EXPO Hofplein-
lijn. Iedereen kreeg de flyer ‘Wij 
willen het dak op’ met de initiatie-
ven voor het openbaar maken van 

het dak van de Hofpleinlijn. Om 
te zien waar het zal moeten gaan 
gebeuren gingen de bezoekers het 
dak op (geen hoge hakken of sta-
len neuzen, want het dak is na de 
ontmanteling nu afgedekt met een 
waterdichte en worteldichte laag). 
Expo Hofpleinlijn is een initiatief 
van De Natuurlijke Stad en mede 
mogelijk gemaakt door Gebieds-
commissie Noord. Meer info: www.
natuurlijkestad.nl

De afgelopen maand zijn er verschillende plannen voor het 
dak van de Hofpleinlijn besproken en tentoongesteld in de 
goederenwagon van Sporen van de stad aan de 
Vijverhofstraat. 

kunstenaars 
over hun werk

Wat willen we 
op het dak? in opdracht van de gemeen-

te Rotterdam heeft de na-
tuurlijke Stad een strategie 
ontwikkeld om van het dak 
van het Hofbogen viaduct 
een ecologische, groene 
wandelpromenade te ma-
ken met ruimte voor lokale 
initiatieven. 

Tot 15 januari 2018 be-
leef je in Zwaanshals een 
Winterwonderland. een 
kleine greep uit het rijke 
assortiment.
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Bewonersinitiatieven
In het Rottekwartier heerst een wel 
zeer bijzondere sfeer met een grote 
samenhang tussen oud en jong. 
Schitterend is de explosie van ‘Op een 
mooie Pinksterdag’ waarbij de hele 
buurt uitloopt richting het Hofdijk 
binnenterrein en zingt, danst, bakt 
en geniet. De jongeren hebben een 
buurthuis op Noordplein 12, waar 
ook huiswerkklas wordt gegeven en 

creaclubs functioneren voor kinde-
ren en senioren. Een forse groep se-
nioren maakt prachtige werkstukken 
en geniet van de 14 daagse bingo. Alle 
activiteiten worden georganiseerd 
door vrijwilligers. De Sint verwent de 
senioren in pyjama met boterstaven, 
een brassband en acrobaten. Wie 
wordt niet gecharmeerd van de bewo-
nersverhalen die door het Verhalen-
huis Belvedère worden vastgelegd? 
Wat te denken van het Pijnackerplein 
dat 120 jaar bestaat, wat ze ook uit-

rast door een Burendag getrokken 
door school Het Plein gemixt met een 
Kaapverdisch festival  met Flores das 
Ilhas? Wie beleeft niet het onvergete-
lijke Bluegrass? Wie is niet gechar-
meerd van de Bazaar op het Pijnac-
kerplein? En dan de belevenis van het 
bevrijdende Keti Koti. We beleven de 
geschiedenis op het Johan Idaplein 
van de voorhistorie tot robotisering. 
Wie stapt in de teletijdmachine? Op 

het Ammersooiseplein komt het 
Danskantoor en worden kinderen  
schilder en  technicus. Het Bran-
coplein brengt het Nieuwe Spoor en 
buurt bij elkaar met vintage, Cria Fa-
milia, trio Jos Valster en Afro dance. 
Op het Klimop schoolplein dansen 
kinderen de capoeira en stapelen kof-
fers zich op. Een fantaserende acro-
baat heeft alle steun van de kinderen 
nodig om er op te klimmen als een 
koning. De Avondvierdaagse georga-
niseerd door vrijwilligers doorkruist 

heel  Noord en verrast met muziek , 
acrobatiek en vooral logistieke kennis 
. Super enthousiaste scholen , ouders 
en kinderen stralen.

Artistieke performances
Galerie Sober zorgt voor diverse 
muurschilderingen van verboden 
vruchten tot een reuzen vis, van fa-
bel dieren tot zwanen. Het blauw-

witte ZOHO pand krijgt aquaria en 
aangelichte kunst van gebroken glas 
en blauwe hemelen . de ZOHO cre-
atievelingen verwelkomen Eurotrash, 
een jong horeca en danspaleis met 
een knipoog naar Ludwig Van Beie-
ren en zijn  slot NeuSchwanstein . Ze 
leggen ook de principes vast die het 
nieuwe ZOHO met 350 woningen 
kunnen bebouwen met het behoud 
van het betonskelet van een aantal 
grote panden en een groen hart.  

bundig vierden met jazz, ukelele en 
de Koninklijke Post  Harmonie. De 
Jodenvervolging werd herdacht door 
koperen stolpert steentjes voor een 
aantal pleinwoningen. De hanging 
baskets floreren weer als van ouds. In 
het Jan van der Ploeghuis creëert Pra-
sino een subtropische tuin met een 
automatisch bewateringssysteem. 
De tuin zorgt voor een andere sfeer 
en brengt de mensen weer bij elkaar. 

De eerste stappen zijn gezet voor een 
culturele jaarprogrammering. De 
Vijverhofstraat tuin krijgt weer een 
make over. De Bloklandtuin wordt 
een warm nest voor tal van actieve 
buurvrouwen.  Het Wilgenplantsoen  
gekoesterd door de buurt en het Kin-
derparadijs is een plaatje. Jongeren 
herstellen de ZOHO groente bakken 
gecoacht door buurtbewoner Da-
niël Opbroek. Het Carnaval du Nord 
groeit elk jaar en geeft kleur aan de 
Zwartjanstraat. Wat te denken van 

Muziek op de Rotte dat het oude 
Noorden cultureel op de kaart zet? 
Op een groot ponton speelt Synfo-
nia Rotterdam, laten jongeren van 
zich horen en opent zich een jazzy 
World. Papagoni ontsluit Afrika met 
janbees en dansen. Wat later vult het 
Noordplein zich met Feestival waar 
het hele verenigingsleven aanwezig 
is en men gezamenlijk tango en 
salsa kan dansen. Kinderen klim-

men onvervaard in de grote griezel 
box. In Huis Van De Wijk Mozaïek 
krijgen mantelzorgers een wellness 
dag en herkennen zichzelf in een 
pakkend theaterstuk.

Pleinactiviteiten
Tal van gemixte activiteiten vullen de 
pleinen in het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt, die door kindvrien-
delijke straten als parels aan elkaar 
worden geregen. Wie wordt niet ver-

2017 was een bijzonder vruchtbaar jaar met tal van bewonersinitiatieven in de sfeer van 
stads- landbouw, talentvorming en artistieke performances. Van de initiatieven werd 
in het kader van Noord 010 in beeld een doordringende fotoreportage gemaakt die 
inspirerend werkt naar 2018.

2017 EEn jaar in BEEld

Hij vertelt ons zijn levensverhaal: Ik 
was bijna 13 en mocht naar de mid-
delbare school, dat werd de Dalton 
H.B.S aan de Stadhoudersweg in 
Blijdorp. Dalton had een goed con-
cept met veel eigen keuzes en wer-
ken met derden. Daarnaast was er 
aandacht voor cultuur ( o.a. toneel 
) op school maar ook veel in kleine 
theaters, zoals het bekende Piccolo. 
In 1969 mag ik gaan studeren aan 
de Erasmus universiteit. Ik kies 
voor economie met de bedoeling te 
gaan werken in de ontwikkelingssa-
menwerking. Maar daar komt niets 
van. Financieel is het best een beetje 
crisis en het tweede kindje is gearri-

veerd in mei 1974 , er moet gewerkt 
worden. Men vertelt mij dat er een 
vacature is voor een docent op de ge-
meentelijke pedagogische academie 
in Dordrecht. ‘Dat kan ik best’, bluf 
ik. ‘s- Maandags bel ik, dinsdag is 
het sollicitatiegesprek en woensdag 
geef ik de 1e les. Inmiddels was ik 
in mei 1974 al gekozen als gemeen-
teraadslid onder  burgemeester Tho-
massen en later onder van der Louw 
tot 1978. Dat was natuurlijk een 
drukke periode, met een gezin, les-
geven in Dordrecht, gemeenteraad 
en een studie ruimtelijke economie. 
Als ik directielid wordt aan de peda-
gogische academie is er geen weg 

meer terug naar de ontwikkelingssa-
menwerking. Later word ik directeur 
van de VWO afdeling en de interna-
tionale schakelklas aan het Stedelijk 
Dalton Lyceum. In Oktober 2015 ga 
ik met pensioen na 42 jaar onder-
wijs. Naar aanleiding van het pen-
sioen word ik geïnterviewd door het 
AD en stelt men de vraag : Wat nu 
verder? Als standaard antwoord zeg 
ik dan: ‘Ik ga een Café beginnen of 
een topless kapsalon’ . Ik neem een 
jaar rust, maar krijg steeds de vraag : 
Wanneer komt die kroeg er nou? En 
eigenlijk vind ik het helemaal geen 
slecht idee. Dus ga op pad en bekijk 
in mijn geliefde Oude Noorden de 

aanbiedingen. Na bezichtiging val ik 
voor de historische nostalgische uit-
straling van het pand van 1902 waar-
in het café  Promenade is gevestigd. 
In September  2016 ga ik open en 
met assistentie van mijn kinderen 
wordt dat een prachtige start ! Ein-
delijk weer een uitstervend begrip 
gered van de teloorgang. Rob Kanaar 
vertelt wat Jan doet om het oude ver-
trouwde beeld van een bruine kroeg 
in stand te houden, wat echt gewel-
dig is. Bij binnenkomst zie je een 
gemoedelijke vriendelijke waard, 
die beslist door heeft wat er in een 
nostalgisch café hoort. Op een pe-
troleumstelletje staan de balletjes  

te sudderen in de jus. Heerlijk! 
Ook de bekende pelpinda’s waarvan 
de schillen de vloer bedekken zijn 
ruim gratis voor handen. Voor de 
eileiders onder de cafégangers kookt 
Jan iedere dag vers een heerlijk ei-
tje. Natuurlijk heeft het heropende 
Promenade een soort van inburge-
ring periode nodig en is de mond 
tot mond reclame van groot belang. 
Een beter gastheerschap heeft Rob 
bijna nog nergens eerder gezien. 
Het voordeel van een kroegbaas met 
een volle rugtas parate kennis is, dat 
in geval van discussie Jan wel weet 
waar hij het over heeft. 

Schooldirecteur wordt 
waard van café promenade 

Vrijdagavond 17 november 
opende hotelbar Rose Rouge 
op hoek Benthuizerstraat/
Bloklandstraat haar deuren 
en trok gelijk veel publiek 
tot lang na middernacht. 

De mensen achter de bar toverden 
een ruime keus aan mooie drank-
jes. RoseRouge is een initiatief van 
Florence Damen en Céline Maessen. 
Florence Damen runt samen het 
haar zus Charlotte van het succes-
volle Lilith coffee op de Nieuwe Bin-
nenweg en Céline is eigenaar van 
het reeds jaren vermaarde restau-
rant Tosca Rotterdam aan het Bran-
coplein. Samen hebben ze in korte 
tijd het voormalige café Gewoon om-
getoverd tot een kleurrijke avond-
bar, een opzet die we in Het Oude 
Noorden niet kennen. Haar naam 
heeft Rose Rouge ontleend aan het 
bekende nummer van St. Germain 
uit 2000. Kamers zijn er niet maar 
er is gezorgd voor een warme kleur-
rijke sfeer en een ruim aanbood aan 
bijzondere drankjes. 

Rose Rouge is donderdag en vrij-
dag  geopend tussen 15:00 en 01:00 
uur en in het weekend van 13:00 tot 
02:00 uur. 

Tijdens een van zijn kroegentochten belandt Rob Kanaar 
in het oude noorden van Rotterdam. Hij stapt naar binnen 
in een van de oudste kroegen in deze historische wijk te 
weten het in september 2016 heropende café promenade, 
Benthuizerstraat 2. achter de bar staat een pensionado uit 
1950 die zich voorstelt als jan Vlot. 

rOse rOuge 
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Hofpleintrein rotterdam

Tijdens de Tweede  Wereldoorlog is 
het rijtuig naar Duitsland afgevoerd 
en leek verloren. Totdat het toeval-
lig werd gespot door een oplettende 
treinliefhebber die hem vele jaren la-
ter tegenkwam op een rangeerterrein 
in het voormalige Oost-Duitsland. 
Stichting Hofpleintrein wil dit ver-
loren gewaande rijtuig naar Rotter-
dam terughalen, restaureren en met 
een nieuwe functie op het dak van 
de Hofbogen plaatsen. De stichting 
bestaat uit een groep gepassioneerde 
vrijwilligers uit de wijken rondom 
het viaduct. Vanuit historisch oog-
punt is het rijtuig een prachtige 
aanwinst. Er wordt hiermee een link 
met de geschiedenis van het viaduct, 
een stuk vooroorlogs Rotterdam ge-

maakt. De eerste trein word weer 
herenigd met het dak, maar met een 
nieuwe bestemming die aansluit bij 
de verdere ontwikkeling van het dak 
zelf als openbaar park.

Brok nostalgie
De elektrische trein met zijn vier wa-
gons van wel  50 ton elk denderde 
over het spoor van het Hofplein tot 
Scheveningen en terug. Het spoor-
traject werd aanvankelijk aangelegd 
om de Rotterdamse elite naar het 
Scheveningse strand te voeren. De 
lijn liep zowat door tot aan het Kur-
haus. Later gaven de rijtuigen plaats 
aan een zeer gevarieerd publiek. 
Astma kinderen reden ermee naar 
het strand. De trein werd dan ook 

wel het kinkhoestertje genoemd. 
Scheveningse visvrouwen kamen er-
mee naar Rotterdam met aan beide 
armen een niet altijd welriekende 
mand met verse vis. De trein zat ook 
propvol met hospitaal gangers uit de 

poldergemeenten Berkel, Rodenrijs 
en Pijnacker. Scholieren namen het 
elektrische gevaarte naar hun VO 
scholen in de stad. Op woensdag 
marcheerden de mariniers naar hun 
gereserveerde wagon richting Sche-

veningse duinen voor de noodza-
kelijke schietoefeningen. De meest 
kleurrijke groep waren wel de ama-
teurprostituees, Haagse huisvrou-
wen die wat wilden bijverdienen. 
Door de amoureuze tussenkomst 
van de conducteur konden deze be-
poederde en zwaar geparfumeerde 
dames eerste klas reizen. De trein 
kende enkele roemruchte haltes 
bij het paardenrennen op Duinzigt 
en bij de Wilgenplas, het grootste 
natuurbad van Europa met 1800 
kleedkamers. Van de plas is er wei-
nig over. Over het lawaai veroorzaakt 
door de trein kwamen weinig klach-
ten. De trein werd vervangen door 
de metro.

Steun de Hofpleinlijn
Heb jij ook zo’n zwak voor Rotter-
damse historie en/of zie jij ook het 
belang in van het behoud van de 
trein? Dan is jouw steun welkom. 
Dit kan financieel of door je als vrij-
williger aan te melden via info@
hofpleintrein.nl. De trein staat sinds 
de oorlog in Klostersmansfeld, in 
Duitsland, 585 km bij Rotterdam 
vandaan. Er is slecht € 16500,- no-
dig om de trein terug te kunnen ha-
len naar Rotterdam. Jij kunt helpen 
door € 29,- euro per kilometer te 
doneren. Elk ander bedrag is uiter-
aard ook heel welkom! Op de web-
site staat de actuele stand van waar 
de trein zich nu virtueel bevindt.
Maak jou bijdragen over aan : Stich-
ting Hofpleintrein,NL33 INGB 0007 
5127 55. Stuur een mailtje aan info@
hofpleintrein.nl met je naam en een 
reactie, deze komt dan te staan in de 
lijst met donaties op de website. Als 
bedrijf kun je eventueel ook een logo 
meesturen. Indien je anoniem wilt 
blijven, kan dat ook. Haal als dank 
een setje unieke ansichtkaarten op 
bij: Miesman design, aan de insulin-
destraat 110, 3038JC Rotterdam. 

De gevel van jan van der 
ploeg, seniorenhuisvesting, 
krijgt een onderhoudsbeurt 
en de bewoners nieuwe be-
ter isolerende ramen. Het is 
een grootscheepse aanpak. 

De bewonerscommissie werd aan-
vankelijk  bij de aanpak van de gevel 
niet betrokken. Door het vertrek van 
Humanitas als huurder heerste er 
een zekere verwarring. Toch stelt de 
bewonerscommissie zich positief op. 
Woonstad projectleider Rik van der 
Linde en aannemer Mark Luiten van 
Smits vastgoedzorg zegden de com-
missie een stappenplan toe voor de 
bewoners , in Jip en Janneke taal. Een 
grote ronde steiger werd geplaatst en 
men ging aan de gang met het met-
sel werk. De hele buitenkant wordt 

aangepakt. Het glas en het raamwerk 
aan de buitenkant wordt vanaf begin 
2018 vervangen. Er komt een draai-
kiepraam en een veel  betere isolatie. 
De steigerbouw werd gestart vanaf 
het dak. Het was de planning het 
voegwerk (stofarm) vóór Kerst klaar 
te hebben. Vóór Kerst wilde men ook 
het glaswerk bij de gemeenschap-
pelijke ruimten vervangen. Dat is 
prima gelukt! Begin 2018 wordt het 
glas van de laagbouw (de woningen) 
vervangen inclusief de deur. De hele 
buitenkant wordt geschilderd inclu-
sief de binnenkant van de nieuwe 
ramen. De binnenkant gebeurt op 
waterbasis. De bewonerscommissie 
wil een service verlenende rol spe-
len. Ze benadert naast de aannemer 
de bewoners om ze gerust te stellen. 
Hetzelfde geldt voor de Pameijer be-

woners. Elke dag worden twee wonin-
gen aangepakt, één ’s ochtends  en 
één ’s middags. De bewoners worden 
door de bewonerscommissie opge-

vAN Der plOeg 
kriJgt 
NieuWe JAs

vangen in haar kantoor/koffieruimte. 
Woonstad en aannemer leveren een 
stappenplan en vanaf januari 2018 de 
woningen planning. Rik van der Lin-

de geeft aan dat ook de entree wordt 
aangepakt. De bewoners vinden dat 
hierbij de veiligheid een belangrijke 
rol dient te spelen (videosysteem).

in Klostermansfeld (Duitsland) staat een origineel rijtuig 
van de Zuid- Hollandse electrische Spoorweg maatschappij 
(ZHeSm). Deze wagen heeft van 1914 tot ca. 1944 intensief 
over de Hofpleinlijn gependeld tussen Rotterdam Hofplein, 
Den Haag en Scheveningen. 

margot van asseldonck 
neemt afscheid als zakelijk 
leider van huis van de wijk 
het Klooster. gezien haar 
grote en efficiënte inbreng 
kon zo een gebeurtenis niet 
ongezien voorbij gaan. 

Margot wordt beheerder van een 
viertal grote huizen die een gehucht 
vormen in het zuiden van La Douce 
France. Een passend theaterstuk 
moest deze idyllische beslissing on-
derstrepen. 
Het stuk Bon Voyage van Onderwater 
Producties werd opgevoerd in de the-
aterzaal voor een talrijk opgekomen 
publiek van vrijwilligers, ambtenaren 
en bestuursleden. Als decor zien we 
een bungalow tent met een verlich-
ting van gekleurde bolletjes. Drie ac-
teurs geven vorm aan ‘Het Vertrek”. 
We belanden al direct in het Frank-
rijk van de 60-er jaren met ‘C’est un 
beau roman, c’est une belle histoire. 
C’est une romance d’aujourd’hui van 
de toen  immens populaire Michel 
Fugain. 
De spelers worden knettergek van 
alle Whats-app berichten en willen 
hun laptop uit het raam flikkeren. 

Ze hebben huis en haard achter zich 
gelaten en leven retro. Ze zwijmelen 
bij het Franse dorpsplein met drie 
cipressen, een bakker, een slager en 
een bistro. Je wordt meegenomen in 
hun nostalgie, het Frankrijk vakantie-
gevoel en de rust zonder telefoon die 
in het water wordt geplonsd. 

Charmant zijn de talrijke liedjes 
met als topper: ‘Bleu, blue l’amour 
est bleu. Fou, fou l’amour est fou!’ 
Wat de spelers niet wisten is dat 
Margot een nieuw onbeperkt inter-
net abonnement heeft genomen, 
waarmee ze zelf een spot kan in-
stalleren. 

Zelfs in Frankrijk denkt ze nog aan 
het Klooster en wij aan haar. In 
haar afscheidsspeech stelde ze on-
omwonden dat het Klooster zonder 
vrijwilligers ondenkbaar is. In een 
opwelling wilde ze alle bloemen 
uitdelen, waar uiteraard een stokje 

voor werd gestoken. 
Alle vrijwilligers wensen Margot: ‘Du 
vin, du pain et du Boursin! Margot 
wordt opgevolgd Leon van Barneveld 
en Heleen van Leeuwen komt in zijn 
plaats als beheerder.

in de periode van 23 novem-
ber tot en met 7 december 
mochten bewoners van 
noord hun stem uitbrengen 
op 9 initiatieven op het ge-
bied van kunst en cultuur. 

Deze initiatieven waren onderver-
deeld in de categorieën Beleven, Zelf 
Doen en Kijken en Luisteren. In to-
taal hebben 1288 bewoners gestemd. 
27,06 procent van de stemmen 
kwam uit het Oude Noorden, 8,89 
uit de Agniesebuurt. € 50.000,- viel 
te verdelen onder verdienstelijke ini-
tiatieven op basis van die bewoners-
stemmen uit Noord. In de categorie 
Beleven won het Bluegrass Festival 
met 254 stemmen op de voet ge-
volgd door Duizel in het Park, Route 
du Nord en Muziek op de Rotte. In 
de categorie Kijken en Luisteren 
won Studio de Bakkerij met 202 
stemmen op de voet gevolgd door 
Concerten in de Bergsingelkerk en 
Bird Rotterdam. In de categorie Zelf 
Doen won het Danskantoor met 163 
stemmen op de voet gevolgd door de 
Theaterwerkplaats Ouwe Rotte en 
Kinderparadijs Meidoorn.

De Burger Bepaalt

in een warm museum 
Rotterdam vieren de 
cultuurscouts met veel 
cultureel minded publiek uit 
de wijken hun vijftienjarig 
bestaan.
Terecht zegt de bestuursvoorzitter 
Harry Kotey dat hij trots is op zijn 
werkers. Ze zitten in de haarvaten 
van de wijken en vormen een win-
ning team. Eén voor één worden 
hun namen genoemd en de betref-
fende wijk. Ze krijgen allemaal een 
warm verdiend applaus.  Ellis Vlaan-
deren van de dienst Kunst en Cul-
tuur stelt onomwonden dat de cul-
tuurscouts de culturele rijkdom in 
de gebieden hebben blootgelegd. In 
onze participatiesamenleving zijn 
ze onmisbaar met hun maatwerk en 
persoonlijke benadering. Ten aan-

zien van de lokale politiek hebben 
zij een belangrijke adviesrol. Hun 
objectief is zoveel mogelijk mensen 
te laten genieten van cultuur. In een 
spoken word geeft Tomas de Paauw 
een ode aan Rotterdam en de Rotter-
dammers. ‘Rotterdam behield haar 
ruggengraat ook zonder hart. We 
zijn allemaal hetzelfde in verschil-
lende gedaantes.’ Vervolgens wordt 
DJ Beautycase aangekondigd, com-
pleet in tenue met veel rook en de 
nodige antieke schemerlampen. Na-
tuurlijk wordt er urenlang gedanst 
terwijl de ansjovishapjes rondgaan 
en er aan een wijntje wordt genipt. 
Veel betrokkenen uit de diverse wij-
ken ontmoeten elkaar in een harte-
lijk weerzien. Na vijftien jaar mag er 
wel gefeest worden.

Een creatief afscheid

cultuurscouts
15 jaar
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Souad uit het Klooster vraagt steun 
voor vier naailessen met in totaal 40 
deelnemers. De Paraplu op de Noord-
singel maakt een kerstdiner. Een cre-
atieveling krijgt Blijdorp bewoners 
aan de slag met verlichte spreuken 
tegels die de straatbewoners bij el-
kaar brengen. Senioren krijgen een 
kerstdiner in het Klooster. Noord 
in Kleur organiseert een concert in 
Mozaïek. Blik in de Wijk organiseert 
twee kunstroutes met werkstukken, 
muziek, dans en workshops. Kin-
deren gaan zich verstoppen in het 
Klooster. De patrouille gaat op speur-
tocht. Je krijgt drie levens. Stichting 
Dugsi organiseert in het Klooster 
‘Beter Weten’ een voorlichtingspro-
gramma voor vrouwen rond cultuur 
en stad. City Kids mixt kinderen met 
een beperking met buurtkinderen 
in een spannende spelmiddag. Ben 
van Os en partners brengen kasteel 
Zweinstein tot leven en introduceren 
een nieuw kaartspel. Place du Bon 
Ton gaat weer het Pijnackerplein een 
Franse slag geven. In Mozaïek levert 
de naailesgroep kostuums voor de 
pleinactiviteiten.

groen en sociaal
Noord Groen gaat voor ‘Pop Up 
Groen’ en pakt het braakliggend stuk 
aan bij de hoek Bergweg/ Soeten-
daalse weg. De Noorderboulevard zet 
met bewoners verlichte kerstbomen 
in de bakken en houdt een feestelijke 
receptie. Een jongeren klussendienst 
ziet het licht. Kids en jongeren vol-
gen een educatief natuurprogram-
ma. Wolfert jongeren zetten zich 

in voor neuroblastoom ( villa Joop). 
Krachtvrouwen zetten een leeratelier 
op. Orkidee zet het Brancoplein in 
de bloemen. Buikdansgroep Soraya 
Sultan mixt vluchtelingen kinderen 
met buurtkinderen. Talentvol 010 
licht voor over social media en gaat 
met vloggers aan de gang. Er komt 
een voetbaltoernooi tussen wijken. 
Rolstoelers krijgen verhoogde groen-
tebedden op het Bergwegplantsoen. 
De Bloklandtuin wordt uitgebreid 
wegens succes. De Vitale Dames 
doen aan crea in Mozaïek. De Su-
rinaamse Onafhankelijkheidsdag 
wordt uitbundig gevierd op het Johan 
Ida plein. Het Pijnackerplein krijgt 
een Pingpong festival. Noord krijgt 
de Grand Prix.

in de vaart der volkeren
Het Jan van der Ploeg huis komt 
in de vaart der volkeren, buurt en 
senioren ontmoeten elkaar rond 
Sint en Kerst. De basisscholen in 
het Oude Noorden verzamelen 
plastic waarmee tegels worden ge-
maakt voor op het schoolplein. De 
Agniesebuurt krijgt slangen die als 
communicerende vaten de stijging 
van het grondwater aangeven. De 
Vijverhofstraat tuin wordt verder 
opgeknapt door bewoners en Noord 
Groen. 
Dit alles kreeg de onmiddellijk 
goedkeuring van de voltallige Ge-
biedscommissie na intensieve en 
inspirerende gesprekken. Initiatief-
rijk Noord mag er wezen.

Een vrolijke werkmanskeet prijkt op 
het Pijnackerplein. Ze is versierd met 
sprekende foto’s van tal van bewoners-
initiativen uit het Oude Noorden. 
Kleurrijke foto’s van de Turkse Bazaar 
prijken naast het 120 jarig bestaan van 
het plein. De Noord vierdaagse ont-
moet het Wilgenplantsoen. We zien 
honkballers, een winter spektakel, 
een skatebaan, de sympathieke Blok-
kentuin en het Carnaval du Nord. De 
sprankelende foto’s van de hand van de 
Noord010inbeeld moeten een aanmoe-
diging zijn voor bewoners om allerlei 
initiatieven te ontplooien. Leden van 
de Gebiedscommissie trachten bewo-
ners warm te maken en wijzen op de 
financiële mogelijkheden om je buurt 
leefbaarder te maken met groen, ont-
moeting en tal van culturele en sportie-
ve activiteiten. We maken mee hoe een 
moeder een speeltuin wil vernieuwen 
met een fors stuk vrijwilligerswerk. 
Een sportleraar uit de buurt wil iets 
neerzetten op het Pijnackerplein. Een 
kunstenaar uit de Raephorststraat wil 
een boodschap meegeven. Jongeren uit 
Mozaïek hebben Kerst- en Nieuwjaars-
plannen. De keet gaat heel Noord door. 
Op 11 november worden leuke initiatie-
ven goedgekeurd.

rACe BeWONersiNitiAtieveN

Voor de wijkraden die per wijk be-
staan uit vijf personen worden ver-
kiezingen gehouden in maart 2018.
De kandidaten moeten uit de wijk ko-
men en worden als individu gekozen. 
Je stemt op een persoon. Het gaat 
niet meer om de politieke binding. 
Nieuw is ook dat men vanaf 16 jaar 
mag stemmen. 
Her experiment is door de voltallige 
gemeenteraad omarmd. Men wil het 
bestuur dichter bij de burger bren-
gen. De zes wijkraden maken elk 
een plan voor de wijk met vijf doelen. 
Hier gaan ze vier jaar aan werken. De 
wijkraad kan ook adviezen geven aan 
het gemeentebestuur rond wijkpro-
blematiek. Zo een advies van bewo-

ners die geworteld zijn in de buurt 
kan zwaar wegen. De wijkraden gaan 
ook over de bewonersinitiatieven. Ze 
beschikken ieder over een budget van 
€ 50.000,- om deze te honoreren. De 
belasting voor het wijkraadslid is ge-
middeld 12 uur per week, hij/zij ver-
dient bruto € 450,- per maand. Twee 
jaar lang krijgt de wijkraad begelei-
ding, dit naast de ambtelijke onder-
steuning. Aan de kandidaten worden 
propagandamiddelen ter beschikking 
gesteld. 
U wilt zich kandidaat stellen? Op 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/
verkiezingen vindt u het formulier 
‘Opgave tot kandidaatstelling’. Print 
dit formulier en vul het zo volledig 
mogelijk in. Dan verzamelt u vijf 
handtekeningen van bewoners uit de 
wijk als ‘Ondersteuningsverklaring’. 
De ingevulde formulieren kunt u 
persoonlijk afgeven tussen maandag 
15 en vrijdag 19 januari 2018.

Wijkraden 
nieuw bestuursmodel
Volgend jaar wordt geëxpe-
rimenteerd met een nieuw 
bestuursmodel in noord  en 
in Feijenoord. De gebieds-
commissie verdwijnt in 
noord en wordt vervangen 
door zes wijkraden. 

de redactie Wenst Haar 
beWoners en supporters 
eeN gelukkig 
NieuWJAAr!

Reclame maken helpt. een 
tsunami van bewoners-
initiatieven werd gepre-
senteerd aan de voltallige 
equipe van de gebiedscom-
missie geflankeerd door de 
ambtelijke ondersteuning. 

initiatiefrijk 
noord


