
noorderzon
Huis-aan-huiskrant voor de bewoners van het Oude Noorden/Agniesebuurt 

nummer 86 • november 2018 

pagina 7
Muziek op de Rotte groeit

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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Met een stampvol Noordplein kan 
Feestival terecht een succes ge-
noemd worden. Wat bovenal  op-
viel was de deelname van alle be-
volkingsgroepen uit Noord. Het 
was een echt multicultureel feest. 
De sfeer was ontspannen en super 
gezellig. Thema van Feestival was 
vriendschap. Al bij de ingang bots 
je op het Postkantoor van waaruit 
je kaarten kunt sturen naar bijvoor-

ken kan je materialen verzamelen 
voor je technisch hoogstandje. We 
worden verrast door acrobatiek en 
jongleurs. De ballonnen- knakker 
brabbelt een onverstaanbaar taaltje. 
Al zijn ballonnen geven de geest, tot 
hij er één doorboort met een priem 
en deze gewoon heel blijft. Dit is niet 
de enige performance door clown 
Ruud. Wat later verschijnt hij als 
boer op een koe. Het beest beweegt 

beeld je oudere buurvrouw. In de 
grote tent van het Kinderparadijs 
nestelde zich de ‘Vonk Van Noord’. 
Volwassenen en kinderen gaan er 
sparren en maken een gezamenlijke 
tekening of voeren een stukje theater 
op. Convoi Exceptionel beet de spits 
af met de band en djembes waarop 
de kinderen echt konden meespelen. 
Een grote stellage bood plek aan de 
‘Vriendelijke Stad’. Er werd duchtig 

gebouwd en fors geschilderd. Wat 
verderop maken kinderen een reis 
rond de wereld in tachtig dagen. Ge-
introduceerd door ‘Echt Helden’. De 
kinderen kruipen in de huid van Pas-
separtout. Ze pakken de rugzak in: 
tandenborstel, pyjama, handdoek en 
instrumenten. Problemen krijgen ze 
in Egypte en hoe geraken ze zonder 
vliegtuig in Japan? Aan grote tafels 
kan je robots maken. Uit grote bak-

zich voort met de benen van het dier. 
Als later de groepsfoto genomen 
woord, is de menselijke koe natuur-
lijk het middelpunt. Feestival laat het 
hele verenigingsleven van Noord en 
wordt georganiseerd door het Rotter-
dams Volkstheater en het Kinderpara-
dijs Meidoorn. (Meer over het Feesti-
val op pagina 10 en 11)
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Cum laude geslaagd voor de Om-
denkcursus die ING-man! Kijk, zo 
kan ik het ook, ING: niet de super-
professionals zetten op controle van 
witwaspraktijken, die afdeling ook 
nog eens onderbezetten, geen con-
trole uitoefenen en in de tussentijd 
lekker fijn & grof winst maken. Als 
het lek dan bovendrijft met gemak 
de recordschikking  - geen gevange-
nisstraffen hè -  betalen… dan zien 
we toch een prachtig witte boorden 
kunstje Pontius Pilatus? Tijdens het 
handenwassen in onschuld mieze-
mouzen dat er a/ niet gewezen mag 
worden naar de bank b/ niet zo hard 
wijzen want dan voedt u het wantrou-
wen naar de bank, c/ niet zo hard-
vochtig zijn en d/ het probleem niet 
groter maken. Deze bank-emotie is 
kinky verpakte demotie gedoopt in 
kleuter businessethiek. “Niemand is 
verantwoordelijk, we waren allemaal 
stout, hoor, dan mag je niet zeggen ‘u 
doet het fout, u moet zich schamen’.” 
De pot verwijt de ketel dat ie witwast! 

politiek verziekt?
Gelukkig kijken politici de kunst 
af bij de banken. Copy Cat Netflix-
House of Cards! De data doen er 
niet toe, die passen we aan aan de 
ministeriële wens “we willen dit nu 

COluMN

eenmaal”. Objectieve wetenschap is 
dan ver te zoeken. Klokkenluiders als 
Quichottes in het verziekte systeem 
zijn makkelijke prooien voor de bu-
reaucratische roofdieren. Die kooien 
we wel!  Niet zo nauw naar de wet kij-
kend, zien we wel wanneer het schip 
strandt. De Stintcase laat prachtig 
zien hoe blamestorming gaat, ineens 
zijn we Calvinistischer dan de Paus 
(die trouwens ook al een zieke orga-
nisatie aan zijn habijt heeft hangen). 
Dan grijpen we in. Wachten geen on-
derzoek af, dit om de publieke opinie 
te beteugelen en de vereiste openlijke 
daadkracht te tonen. De Minister wil 
natuurlijk niet met pek en veren door 
ouders gelynched worden. Diens 
kop mag niet rollen, wel die van de 
fabrikant. De logica is ver te zoeken: 
als we met ieder ongeluk, automer-
ken gaan verbieden dan halen we de 
CO2-klimaatdoelstelling met gemak! 
Nog steeds is niet helder wat er pre-
cies gebeurd is in Oss, helaas, we 
verdienen toch te weten of het techni-
sche of menselijke of combifout was? 
Dan het besef  dat politici in de Eer-
ste Kamer nogal ingekleurd worden 
door bijfuncties, waarvan 50% bin-
nenzwom ná het bestijgen van de 
groene pluche stoel. Zo koopt de top 
van het bedrijfsleven de politiek, in-

vloed en beleid. In feite hebben we 
meer toverstaaltjes politiek omden-
ken: Breukinken &  Wimkokken. “Jij 
mag jezelf niet excessief verrijken als 
ik het zeg. Maar ik wel als ik het kan, 
wij ook eigenlijk wel omdat niemand 
ons tegenhoudt”. Zo kom je weg met 
de woorden “duivels dilemma”. We 
lijden aan een nieuwe ziekte ‘polit-
ziek’. De symptomen zijn te zien bij 
professionele beroepsgroepen in pa-
niek over het verlies van controle over 
een praktijksituatie. De weg naar het 
omkoopbare hart loopt via de goed 
gevulde portomonee, geplaveid met 

leugens, fake news en alternatieve 
feiten. 

De waarheid 
regeert zeker niet
De Club van Rome kreeg na 50 jaar 
gelijk, de SP inzake Slotervaart na 17 
jaar. Nu staan er nog meer zieken-
huizen te wankelen, heerlijk bijna 
onze eigen Lehman Brothers affaire! 
Welke geldverdieners en politici za-
ten het ‘groupthink’-ei uit broeden, 
die dan toch een roze olifant onder 
het tapijt blijkt te zijn, welke vervol-
gens door het corrupte betonvloertje 

heenstort? Waar is dit zwabberbeleid 
op gebaseerd? Dat politiek-verziekte 
zit diep. De kudde makke schapen 
volgt de wolf in schaapskleren. Mark-
verp-Rutten: terleurstelling, herover-
wegen,  afschaffing van de dividend-
belasting is een bizarre maatregel 
in zichzelf………een staaltje van hoe 
pruttel ik me hier weer uit? Politieke 
dekking zoeken in de hierarchie, 
vooraf de intentie hebben om coute 
que coute doel te bereiken, achteraf 
berouw tonend over de zwichtkoers, 
je ziel verkopen aan flutargumenten, 
vooral zorgen geen gezichtsverlies te 
lijden en de nadelen maskeren en ma-
nipuleren. Kom ik ermee weg en hoe 
lang herinneren ze zich nog? Waar 
leren ze dit? Natuurlijk in het Corps, 
waarbij men de vingers in de oren en 
andere openingen steekt zonder aan 
zelfreinigend vermogen toe te komen 
over het eigen grensoverschrijdende 
gedrag. Heerlijk zo’n zwijgcultuur 
met vernedering want intern lossen 
we alles onder de pet op. 

De moraal is zoek
Waar zijn de moraalridders m/v, die 
met open vizier en sportief gaan kij-
ken naar oorzaak en gevolg? Wat valt 
er te verbeteren, wat hebben we nu 
te leren? Doodmoe van het gekon-
kel. We zijn toe aan een koers van 
inhoud, waarheid, een zakenkabinet, 
aan jongens en meisjes van ouder-
wetse stavast! 

Ratten in beeld
Een bewoonster uit de Wateringe-
straat wil de rattenplaag communi-
ceren met camerawerk. Dit geldt ook 
voor de permanente vervuiling van 
de woonomgeving. Anja Berkelaar 
wil met meerdere partijen de vervui-
ling van Heliport, doorgang voor veel 

Op het Heer Vrankeplein willen da-
mes weer een echte pleinactiviteit 
met tenten, clowns, springkussen, 
buikdanseres en Antilliaanse band. 
Streetwise kinderen uit de Blommers-
dijkselaan kwamen met een voorlopig 
plan voor de Blommersdijkselaan in 
afwachting van de herbestrating bin-
nen 5 jaar. De straat verloedert nu en 
is onveilig. Nu is er een groep bewo-
ners met nieuwe energie, dus waarom 
wachten om een tijdelijke ingreep te 
doen. Hoe ziet die eruit? Maak met 
bloembakken een middenplein en 
vernieuw de speelplek. De kids weten 
het wel. De groep rond Shirley Profijt 
houdt weer een spannend dansfeest in 
De Nieuwe Banier met charmezange-
res Saline Mare en Surinaamse band. 

Actieve bewoners rond de Hofbogen 
houden een informatief feest op 1 de-
cember in de Wijkcooperatie. De elek-
trische trein uit Duitsland komt eraan! 

park te koop
Niet alles is koosjer met de Hofbogen. 
De Verre Bergen, een stichting die op-
komt voor de gewone Rotterdammer 
wilde de vergroening in handen ne-
men. De Gemeente wilde echter een 
aanbesteding waaraan ook commer-
ciële geldwolven deelnemen. Daarop 
haakte de stichting af. De gemeente 
heeft het bureau van Riet Bakker inge-
huurd om een zogenaamd ideetje uit 
te werken. Dit plan werd lang onder 
het tapijt gehouden. Als het uit kwam 
had het niets met een park te maken. 

Bewonersinitiatief 
bemoedigt

scholen, hard aanpakken. Het aantal 
prullenbakken moet fors omhoog. 
Het plastic waait de Rotte in tot ver-
driet van de zwanen. Een bewoonster 
komt met een kinderboerderij idee bij 
ZOHO. Wellicht iets voor het Hofbo-
gen dak? Het was een lekker actieve 
en inspirerende dag.

Het blijft een betonbaan met plan-
tenbakken dat de commercie ruimte 
geeft. De gemeente behoudt slechts 
voor 80 procent het recht van opstal. 
20 procent komt volledig in particulie-
re handen. Voor Piet Vollaard en zijn 
actieve club was dit een uppercut. Ze 
gingen dan ook richting stadhuis. 

De wijkraden oude noorden en agniesebuurt organiseer-
den een bewonersinitiatieven dag op het eudokiaplein 
onder een flauw zonnetje. al vanaf 10.00 uur druppelden 
bewoners naar binnen en kon men kennis maken met ver-
frissende ideeën. 

een bewonersinitiatief
Het handelen van de initiatiefgroep 
kan je het best omschrijven als een 
volwaardig bewoners-/ondernemers-
initiatief van onderop. De Benthui-
zerstraat wordt van oudsher ook wel 
De Poort van Noord genoemd. Het 
is een drukke straat (veel verkeer en 
een tramlijn 8 die door de straat gaat) 
waar zowel het Oude Noorden, als 
het Liskwartier of Hillegersberg zijn 
gading vindt. Marloes is enthousi-
ast over de vernieuwde voetgangers 
vriendelijke tramhaltes, deze ver-
fraaien het straatbeeld en gaan ho-
pelijk helpen om auto’s langzamer te 
laten rijden. Typisch voor de Benthui-
zerstraat zijn de schitterende 1900 
gevels die veelal een opknapbeurt 
verdienen. Zelf speelde Marloes een 
belangrijke rol in de opknap van een 
beeldbepalend hoekpand. 

een waaier van eigenaren
De ondernemers voelen zich thuis 
in de Benthuizerstraat. Er is echter 
ook sprake van leegstaande win-
kelpanden, van verschillende eige-
naren met wisselende huurprijzen 
en soms onvoldoende onderhoud. 
Naast Havensteder en Woonstad zit 
er een waaier van diverse eigena-
ren, wat de aanpak bemoeilijkt. De 
ondernemers vonden dat een vol-
gende stap moet zijn, het benaderen 
van de eigenaren. Zij trekken aan 
de touwtjes. Gemeentelijke druk is 
positief. Van haar kant wil de on-
dernemende Benthuizerstraat wer-
ken aan promotie. Met steun van 
de Wijkraad staat kerstverlichting 
op de agenda. De initiatiefgroep wil 
zich focussen op het stuk tussen 
Vinkenstraat en Bloklandstraat. De 
gevels en leegstand moet aangepakt 
worden, daarom willen de initiatief-

Benthuizerstraat 
weer op de kaart 

nemers ondernemers in het binnen-
gebied verleiden om naar de Benthui-
zerstraat te komen. 

inspiratie
Voor Marloes is het beeld van Nieu-
we Binnenweg inspirerend voor de 
Benthuizerstraat. J & A Kappers heb-
ben sinds 2004 een prachtige gevel 
die model kan staan voor de nieuwe 

aanpak. De modezaak Marwe Bargi-
nani voelt zich als een vis in het water 
in de straat. Ze starten in het nabu-
rige pand ook een herenzaak, maar 
hikken wel aan tegen de enorme 
renovatiewerk op kosten van de on-
dernemer.  De begin aanpak zal zich 
zeker moeten richten op de renovatie 
van de beeldbepalende hoekpanden. 
Het huidige gemeentebeleid voor de 

Benthuizerstraat is gemixte bestem-
ming. De eigenaren kunnen zelf kie-
zen voor een winkel of woonbestem-
ming. De gemeente staat ervoor open 
om gezamenlijk (met het bewoners/
ondernemersinitiatief) een profiel 
voor de straat  beleidsmatig vast te 
stellen. De boodschap is ‘Samen 
Doen’. 

Creatief onderneemster en bewoonster marloes alferink 
kreeg een kleine groep ondernemers en bewoners bij elkaar 
met de vaste wil de benthuizerstraat weer op de kaart te 
zetten. op het buitenterras van Westerkaatje wist ze een  tal 
ondernemers te mobiliseren naast wijkraad, netwerk ambte-
naren en stedelijke winkel- en transformatie managers. 

Woonstad nam afscheid van 
opzichter Jos pastoor die op 
pensioen gaat. De ceremo-
nie had plaats in restaurant 
Thuis aan de oudedijk in 
Kralingen.
Op het volgepakte achterterras in 
het mooie zonnetje nam manager 
Erik Van Straten het woord. Het is 
uniek, zo stelde hij dat iemand 50 
jaar bij hetzelfde bedrijf in dienst is. 
Jos kreeg een heel speciale woonstad 
50 jaar speld. Ook zijn toenmalige 
personeelschef 95 jaar was aanwezig. 
Hij vertelde hoe een spichtige jonge-
man werkzaam in de bouw zich aan-
meldde. ‘Ik zag er wel wat in. Hij was 

gemotiveerd.’ Jos Pastoor schoolde 
zich bij en was altijd kritisch bij ver-
anderingen maar loyaal, zo bleek uit 
zijn personeelsdossier van 6 centime-
ter dik. Opbouwwerker Ed de Meyer 
die Jos 25 jaar meemaakte in Cool, 
schetste het harde leven van de jonge 
opzichter. Jos maakte de bouwfou-
ten mee van een open gaten project: 
Slecht aangebrachte beplating, lek-
kende vloerverwarming, onvoldoende 
verankering van het metselwerk. Pas-
toor richtte met Ed de eerste veegploeg 
op om de straten schoon te krijgen en 
stimuleerde bewonersinitiatief door 
het een impuls te geven. Zo kreeg de 
initiatiefnemer van een bekritiseerd 

kippenhok een prachtige volière met 
erbij een mini kinderboerderij met 
schapen en bokken. Jos besloot het 
officiële gedeelte met een oproep om 
toch vooral de straat op te gaan. ‘ Zorg 
dat de mensen je kennen, praat met 
ze.’ De laatste jaren was  Jos coach van 
de jonge wijkbeheerders in Het Oude 
Noorden. Ook zij waren voltallig aan-
wezig. Louis Windzak door Jos bij een 
lekkage geholpen, zong de sterren van 
de hemel. Niet voor niks gooit hij hoge 
ogen bij de Voice Senior. Veel bewo-
ners en collega’s waren gekomen van 
oud tot jong. Wie vond Jos niet char-
mant? We zullen hem missen, maar 
zijn inspiratie blijft. 

Dit najaar vierden vrijwil-
ligers en medewerkers  van 
groengoed oogstfeesten op 
de verschillende moes- en 
fruittuinen in noord, zoals 
de Tuin op Hofbogen, het 
Wilgenplantsoen, de vredes-
tuin en de bloktuin. 
Fruit werd geoogst en verwerkt in 
appel- en perentaarten en groente 
en kruiden gingen op de tuin de pan 

in voor een smakelijke verse groente-
soep, die ter plekken werd verorbert. 
Het nodige snoeiwerk werd gedaan 
onder deskundige begeleiding, zoals 
in de boomgaard op het dak van Sta-
tion Hofplein samen met vrijwilligers 
van Dakakkers. Ook de vrijwilligers  
van Oogstmetmijmee in de Vijver-
hofstraat kijken terug op een succes-
vol oogstjaar en nodigden regelmatig 
buurtbewoners uit om mee te delen. 

Woonstad Coryfee 
neemt afscheid 

OOgstFeesten
FF Breukinken! 
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De voorbereiding
Onder leiding van timmerman 
Hugo bouwen de ingenieuze kids 
een enorm flexibel geraamte dat op 
afroep duikboot, walvis of raket kan 
worden. Een hoop spanten en ribben 
worden aan elkaar geschroefd. Het 
lijkt wel ‘back to the past’. De kinde-
ren en Passepartout zitten vast in de 
haven van Egypte. Hoe geraken ze in 
India? Een aantal mogelijkheden pas-
seert de revue: een regenboog wal-
vis, een boot met ogen of nog beter 
een achtbaan. Als ze vertrokken zijn 
wordt het donker op zee en breekt 
een vervaarlijk onweer los dat vorm 
krijgt door de drummers onder lei-
ding van Julius. Ze overleven het niet 
alleen, maar de dappere kinderen 
redden nog een vrouw in nood.

De voorstelling
Het is vrijdagmiddag en tijd voor de 
complete voorstelling, het resultaat 
van een noeste repetitie. We zien Pas-
separtout en Fox de weddenschap 

afsluiten in de kroeg. In 80 dagen 
trekken we de wereld rond, een on-
mogelijke opgave. In Egypte denken 
ze dat Fox een bank heeft beroofd. 
Ze weten per boot te ontsnappen. We 
beleven de storm met tromgeroffel 
en onder leiding van Melanie van het 
Danskantoor brengen de dansende 
kinderen Indisch uitgedost ons in 
India. Sjaals van alle kleuren wappe-
ren, glitters en bellen rinkelen. Het is 
een wonderlijke wereld. De wereldbol 
draait als een bal door de lucht. Pas-
separtout belandt in China weer le-
vendig gebracht met buigingen door 
de dansende kinderen. Fox zit nog 
vast in Japan, waar hij optreedt in een 
circus. Dan belanden ze in Amerika 
waar Passepartout ontvoerd wordt 
door sluipende dansende indianen. 
Hij wordt door Fox vrijgekocht. Ze 
kopen tickets voor New York. De sta-
giaires van Wolfert van Borselen be-
wegen op ‘New York, New York’ met 
bolhoeden en showdance. Hoeden op 
en af en van links naar rechts. Komen 

De gezamenlijke Zeemans-
kerken vierden de Hervor-
ming dag in de andreaskerk 
in de Heer vrankestraat. De 
eredienst was in zes talen: 
nederlands, engels, noors, 
Fins, Zweeds en Duits. 

Het kerkje is stemmig met glas in 
lood ramen en mozaïeken. Het ge-
heel werd opgeluisterd met een vier-
stemmig koor met sopraan, twee 
blokfluiten en orgel en gedirigeerd 
door Martin van Wijngaarden. De 
mannen en vrouwen in rode man-
tels waren indrukwekkend. Een 
bloemstuk werd geschonken met 
rietpluimen erin verwerkt. Het is 
een verwijzing naar de rietkragen 

van Holland die voor de zeelui een 
veilige thuiskomst betekenen. De 
diverse preken door vrouwelijke 
en mannelijke dominees brachten 
Lutherse waarden naar voren als 
vrijheid, het eerlijke woord, armoe-
debestrijding, openheid voor de an-
der en een plek voor vluchtelingen. 
Deze 16e eeuwse waarden zijn vast 

onderdeel van onze moderne filo-
sofie. Onze bestemming ligt in het 
nu, het koninkrijk Gods is op aarde. 
Soms klonk er wel een tikje zwaar-
moedigheid door. Brood van het 
leven en wijn werden gezamenlijk 
genuttigd. Na de dienst was er een 
ontmoeting met koffie en heerlijke 
Noorse wafels met pruimenjam. 

Hervorming 
dag 
en actuele 
waarden

ze op tijd terug in Londen? Ze zijn ge-
lukkig niet te laat dankzij het tijdsver-
schil. De hele kindercrew maakt een 
diepe buiging voor het enthousiaste 
ouders publiek. Wat een belevenis. 
Caty Palmen van Echte Helden laat 
beelden zien van de voorstellingen 
uit de afgelopen jaren. Icarus met 
zijn smeltende vleugels, Metamor-
fose, Mooi Land, Romeo en Julia. De 
Echte Helden zijn de kinderen.

De voorbereidingen op het spectaculaire theaterstuk ‘in 
tachtig dagen de wereld rond’ zijn in volle gang in de Kapel-
zaal van Huis van de Wijk het Klooster. een aantal decor-
stukken werden al geproduceerd op Feestival : zeilboten, 
tenten, walvissen, bruggen, poppetjes, grote reiskoffers.

Grote schoonmaakactie 
Binnenterrein noordplein 

medewerkers van Havenste-
der, bewoners, groenpool en 
Stadsbeheer pakten groot-
scheeps uit. Het hele bin-
nenterrein noordplein werd 
grondig gereinigd. 
Een reusachtige container werd tot 
de nok gevuld door de vrijwilligers: 
takken, lege flessen, verloren ver-
keersborden, matrassen, autoban-
den. Een handig Roteb wagentje 
vervulde de ophaaldienst. De veeg-
wagen zorgd dat je van de grond kon 
eten. Er werd geveegd, gesnoeid en 

geschoffeld. Het personeel van Ha-
vensteder werkte zij aan zij met de 
bewoners en liet zo zien hoe hen de 
buitenruimte aan het hart ligt. Wijk-
conciërge Peter zorgde voor materia-
len en gemeente inzet. Havensteder 
coördinatrice van de actie Lies kon 
alles aan elkaar knopen. Er was een 
ochtendploeg en een middag shift. 
De samenwerking, bewoners, Ha-
vensteder, Gemeente en Groenpool 
geeft een nieuwe solidariteit aan het 
Oude Noorden. Proficiat!

misschien is het opgeval-
len dat er in de plaatselijke 
media veel aandacht gege-
ven wordt aan de verkoop 
van de oude Hofpleinlijn aan 
een commerciële partij. Het 
proces is gestart en dat gaat 
ook Hof van noord aan.

Onlangs heeft de gemeente een visie 
gepubliceerd over de toekomst van 
de Hofpleinlijn. Heel mooi om te 
zien, duidelijk bestemd als creatief 
document voor eventuele kopers van 
de lijn, maar volgens vele belangheb-
benden totaal voorbijgaand aan de 
bestaande groene plannen en organi-
saties die op en rondom de Hofbogen 
bezig zijn. Karin Padmos geeft hier 
commentaar namens het bestuur 
van Hof van Noord: “Op de plek van 
Hof van Noord zijn in het document 
gebouwen ingetekend en is er geen 
nutstuin vereniging meer. Hiervan 
zijn we geschrokken en daarom ko-
men we in actie, samen met andere 
groeninitiatieven rondom de Hof-
pleinlijn. Gezamenlijk hebben we een 
brandbrief aan de wethouder geschre-
ven. Deze brief is door meer dan 50 

bewoners, ondernemers, en groene 
initiatieven ondertekend. Inmiddels is 
er een antwoord terug van wethouder 
Bas Kurvers. In de formulering van 
de mate van voortgang van bestaande 
groene initiatieven spreekt de wethou-
der zich erg zwak uit. Hij zegt dat ‘toe-
komstwensen van bestaande groene 

initiatieven aan bod kunnen komen’. 
Dus ‘aan bod komen’ zegt niks. Er 
spreekt geen principeverklaring uit 
dat bestaande groene initiatieven kun-
nen blijven bestaan of een vergelijk-
bare rol kunnen spelen zoals ze nu 
doen. Dat is jammer. En hier hebben 
wij als Hoftuinders dus een belangrij-

persoonlijk uitgenodigd op Hof van 
Noord. Hij is op bezoek geweest. Ka-
rin: “De wethouder was erg onder de 
indruk van al dat moois, groen en ons 
enthousiasme. Ook Stadsontwikke-
ling was aanwezig en heeft expliciet 
gezegd dat onze Hofjesgrond niet te 
koop word aangeboden! Dit is voor 

ons een belangrijke uitspraak en sa-
men met het bestemmingsplan van 
Bergpolder hebben we weer hoop op 
de toekomst.”

ke stap te zetten.”  Samen met Rutger 
Henneman en Piet Vollaard benut Ka-
rin Padmos, namens Hof van Noord 
haar inspreek recht om te vertellen 
wat Hof van Noord betekent voor alle 
tuinders, bewoners van Noord en de 
groene initiatieven op het moestuin 
complex. Karin heeft de wethouder 

WaaR iS HoF van nooRD gebleven?

De Hofbogen actievoerders 
waren niet weg te slaan uit 
het Stadhuis. Hun wachten 
loonde. Ze gaven aan dat de 
tekeningen van het Hofbo-
gen dak niet klopten. 

Ze waren het absoluut niet eens met 
een betonnen dak opgesierd met 
plantenbakken zoals het werd weer-

gegeven in het Riek Bakker plan. 
De wethouder reageerde positief. 
Zijn ambitie lag ook stukken hoger 
dan rijen plantenbakken. Ook hij 
wilde net als de actievoerders een 
echt ecologisch rijk park op het dak. 
De toezeggingen waren nog wel wat 
abstract. De actievoerders willen de 
vinger aan de pols houden. De wet-
houder zegde een voorlichtingsverga-

dering toe op korte termijn. Bij 80% 
van het dak heeft de gemeente op-
stalrecht, drie delen worden verkocht 
aan particulieren ( 20%). Het hele 
dak blijft toegankelijk, er blijft altijd 
een openbaar doorgangspad, hopelijk 
komt er geen tol consumptie. Bewo-
ners en gemeente blijven in gesprek. 

Actievoerders pakken 
stadhuis aan

In de middaguren werden tal van 
workshops gehouden van djembe 
en ngoni (Malinees snaarinstru-
ment) tot Afrikaanse dans. De foyer 
was omgetoverd in een bloeiende 
exotische markt. Lekker eten kon je 
bij Bana, Afrcan Appetit. Bana wil 
binnenkort een resaurant anex ca-
tering openen op de Bergweg. Het 

avondprogramma was de grote ver-
rassing met Roffa Foli en Friends. 
De afterparty was om van te snoepen 
met de talentrijke DJ Gina Dancing 
Buddhas. Enthousiaste jonge dames 
vormden de steeds aanwezige dans-
groep van dit Afrikaans dansfestijn.

Het was weer een unieke belevenis: Tam Tam Rotterdam, 
een denderend afrika percussie festival in Huis van de Wijk 
het Klooster, georganiseerd door afrika percussie 
van Sebastiaan de vries. 

samen 
dOOr samen
Samen Door Samen is een initiatief van Hoedje van Papier. Samen Door 
Samen helpt statushouders zich thuis te laten voelen in Rotterdam.
Dit door met hen samen een stappenplan te maken voor de toekomst. Ze 
ondersteunen statushouders bij het leren van de Nederlandse taal, een weg 
vinden naar studie of werk en het vergroten van hun sociale netwerk. Ze 
zorgen voor een maatje die elke week langs komt en de taal oefent, leuke 
dingen doet en helpt bij de post. Ze zorgen voor een taalcoach, sociale 
activiteiten en evenementen. Ze organiseren workshops, CV maken en 
solliciteren. Ze zorgen voor computerlessen en job coaching. Dit aanbod 
is aanvullend op Vluchtelingenwerk dat slechts één jaar begeleidingstijd 
krijgt voor de statushouder, wat onvoldoende is. Per wijk heeft Samen Door 
Samen een verantwoordelijke. In het Jan van der Ploeg Huis gaan 3 Eri-
trese vrouwen de rol vervullen van gastvrouw en helpen in de zorg. 

tam tam rOtterdam
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De aanhoudende regen dreef het ge-
zelschap het voormalige van Speijk 
in, waar gemoedelijk kon gepraat 
en geluisterd worden. De bewoners 
opkomst was aardig. Hier een kleine 
greep uit ter tafel kwam. 

Droge voeten
De bewonersvereniging Top Van 
Noord concentreert zich op dit mo-
ment op de 60 plantenbedden aan 
weerszijden van de Soetendaalse-
weg. Gemeentewerken zorgt voor 
beplanting en onderhoud. Bewoners 
kunnen ook een bed adopteren. Ze 
kunnen planten wat ze willen maar 
zijn dan ook zelf verantwoordelijk 
voor het onderhoud. Een ander aan-

dachtspunt is de wateroverlast. Hoe 
houden we droge voeten? Zo zijn de 
achtertuinen van de Hoekse straat 
veranderd in een moeras. De bewo-
nersvereniging heeft een beperkt 
bestuur en slechts een aantal  vrijwil-

ligers. Hun inzet is dan ook beperkt 
tot het verzorgen van communicatie. 
Je kan deelnemen aan een facebook 
groep door vriend te worden.  De 
bewonersvereniging verleent ook fa-
ciliteiten zoals ruimte en meubilair. 
Eigenlijk zijn alle bewoners de Top 
Van Noord. Bewoners kunnen bewo-
nersinitiatieven indienen en zelf acti-
viteiten ondernemen. De vereniging 
en professionals van DOCK of het 

Klooster kunnen hierbij helpen en 
hun ervaringen inbrengen. 

bewonersinitiatieven
In de discussie rond de tafel bleek 
dit een eye opener. ‘Met een kleine 
groep kan je niet allerlei dingen or-
ganiseren. In ieder kan met vrien-
den en buren een initiatief nemen’ 
aldus Ingrid van Top van Noord. 
‘Volgend jaar komt er dan zeker Hal-
loween!’ klonk het. Bevlogen bewo-
ners willen zelfs maandelijks een ac-
tiviteit op het Heer Vrankeplein voor 
de kinderen. 

Een bewoonster vertelde hoe ze 
vroeger éénmaal per week de straat 
veegden en éénmaal per maand 
het plein schoon maakten. Het was 

enigszins onduidelijk op welke tij-
den men van het Oude van Speijk 
kan gebruik maken als bewoners. 
Het kinderwerk en jongerenwerk 
was nog weinig zichtbaar. Besloten 
werd een contact te leggen met Olive 
en Tekin van SOL bij het Klooster. 
Het jongerenwerk is erg overlast 
gericht en individueel. Toch kun-
nen jongeren deelnemen aan voet-
baltraining en kickboksen. Op dit 
moment nemen 30 kinderen deel 
aan de woensdagmiddag activiteiten 
bij het Klooster. De deelname van 
kinderen aan het verenigingsleven 
bijvoorbeeld voetbal is nog veel te 
weinig. De inzet van de ouders om 
de kinderen richting Kralingse bos 
te brengen is minimaal. Financieel 
kan het jeugdsportfonds helpen.

alle bewoners 
zijn Top van noord
Een bewoonster wees op het vroege 
activiteiten werk van het vrijwil-
lige buurt huisje ‘De Kop’. Veel is 
mogelijk. De nieuwe directeur van 
basisschool De Fontein Matthijs 
Stemmer presenteerde zich. Een 
samenwerking van bewoners met 
de school kan met het Heer Vran-
keplein wonderen verrichten. In elk 
geval leidde de bijeenkomst tot meer 
begrip en bewustzijn dat iedereen 
actief kan worden en bewonersini-
tiatieven kan indienen en partners 
hierbij kan vinden. Wij zijn de Top 
van Noord! 

Muziek Op de ROtte GROeit

De opkomst was groot en de sfeer 
gezellig, er werd heel veel gedanst 
met veel heupenwerk. Belangrijk 
is dat heel diverse bewoners elkaar 
konden ontmoeten in een informele 

sfeer. Ook de jongeren en de kleintjes 
wisten de dansvloer te vinden. Bij de 
rondedans manifesteerden zich bij-
zonder lenige types in de midden van 
de cirkel. 

Multicultureel eten 
en dansen 

Het festival start met een honderdtal 
Barbershop Singers in pak. Ze kade-
ren in de Amerikaanse traditie van de 
zingende en de wachtende kappers 
klanten. Naadloos sluit de Bezetting 
Speelt aan. Het is een heerlijk ka-
merorkest met een bijzondere keuze. 
Enig was de muziek rond de schilde-
rijententoonstelling van Moessorgski. 
Op het kleine podium komen ze nog 
meer cozy uit. Emotioneel is het Per-
zische Tarmonica met harpen. Het 
publiek is muisstil. 
Top act van de avond is Carel Kraayen-
hof met zijn Bandoneon en strijkers-
orkest. Hij speelde op de verjaardag 
van Koningin Maxima. Virtuoos is 
ook de pianist. De muzikanten zijn 
op elkaar ingespeeld. Ze spelen trage, 
ritmische en sentimentele tango’s. De 
Bandoneon was het instrument van 
de Duitse migranten in Argentinië en 
Uruguay. Koppels dansers maakten de 
hartstochtelijke sfeer compleet. Het 
publiek was ontspannen en geïnteres-
seerd. Kraaijenhof kreeg een staande 
ovatie. 

De Kift
Zaterdag worden we getroffen door 
een Braziliaans bandje met muziek 
uit alle windstreken. Het Turks Rotter-
damse Koor doet met zijn verhalende 
zang en geëngageerdheid denken aan 
de Internationale Nieuwe Scène. De 
Harbour Singers zingen enthousiast 
meerstemmig en verleiden het vrou-
welijk publiek. Flink komt met expe-

rimentele muziek, een modern jasje 
voor Miles Davis. De avond eindigt 
spetterend met de Kift een theatrale 
band. Poëzie wordt afgewisseld met 
opzwepende muziek waarop het pu-
bliek aan het dansen gaat. Te gekke 
statements als de zinloze tijdsverspil-
ling van de ronddraaiende wereldbol 
tot de hond die kan lezen en schrijven.  
Groupies die de Kift al jaren vergezel-

vraagWijzer op eudokiaplein 

spreekuur 
op straat 

len mengen zich met enthousiaste 
buurtbewoners die een nieuwe jeugd 
beleven. In Postiljon heeft de after-
party plaats waar geborreld wordt en 
vooral veel nagepraat en morgen zijn 
de dansgroepen aanzet. 

Tango en Salsa
Zondag is de dag van de dans. Quarti-
to Azul uit de Zomerhofstraat zorgde 

De Wijkraad oude noorden organiseerde met gebieds-
netwerker Haika nanninga een Spreekuur op Straat bij 
het Heer vrankeplein. bewoners konden bij Haika en een 
aantal collega’s van wijkagent tot jongerenwerk, ToS en 
DoCK terecht voor allerlei vragen en opmerkingen over 
hun straat. 

Waar vroeger de stadswin-
kel zat is nu de vraagWijzer 
gevestigd. Het is een mooie 
ietwat gesofisticeerde 
ruimte met wel 16 loketten. 
De inrichting is een stede-
lijk concept. een groot foto 
verwijst naar de noordse 
historie. in vitrines prijkt 
Rotterdamse kunst. 

De VraagWijzer helpt bewoners een 
oplossing te vinden voor hun zorg-
vraag.  Je kan er terecht voor schuld-
sanering, vervoer op maat, opvoe-
dingsvragen en vrijwilligerswerk. Je 
wordt ontvangen door een gastvrouw. 
Je kan op afspraak komen, dan wordt 
je op de precieze tijd geholpen. Het 
kan ook zonder afspraak maar dan 
kan het wel een half uur duren. 

Samen zoeken 
naar oplossingen 
Tijdens het eerste gesprek zoekt de 
VraagWijzer samen met de bewoner 
naar oplossingen. VraagWijzer kent 
alle organisaties en instanties in de 
wijk die hier een rol in kunnen spe-
len. Soms is er een vervolgafspraak 
nodig om door te praten. Specialis-
ten adviseren bewoners over geld en 
juridische problemen. VraagWijzer 

is bovendien de schakel naar maat-
schappelijke voorzieningen zoals 
huishoudelijke ondersteuning en 
vervoer op maat. 
Indien nodig zendt u  VraagWijzer u 
door naar andere organisaties in de 
wijk. Denk daarbij aan een hulpverle-
ner, een zorgprofessional of het wijk-
team bij complexer problematiek. 
VraagWijzer kan de bewoner op weg 
helpen met vragen over zorg, ge-
zondheid, geldproblemen, schulden, 
juridische problemen, brieven en for-

mulieren, activiteiten in de wijk en 
mantelzorg. 
De VraagWijzer heeft ook doe het zelf 
plekken, je kan er op internet en gra-
tis stukken uitprinten. Voor de kinde-
ren zijn er spelletjes, het VraagWijzer 
team is jong en multicultureel. Zon-
der afspraak kan je van maandag tot 
vrijdag terecht van 09:00 tot 13:00. 
Met afspraak kan je er tot 17:00 uur 
terecht.  

voor workshops en ontroerende tango. 
Ze werden hierbij begeleid door een 
virtuoos duo. De éénlingen werden 
uit het publiek geplukt en in beweging 
gebracht. Natuurlijk was er ook de 
rouwe Argentijnse Tango uit de volks-
buurten gebracht door Isabel Bermejo 
en Bandoneon speler Kaspar. Op het 
kleine podium wisten ze de harten te 
raken. Na de tango zorgden de salsa 

en Bachata uit de Dominicaanse Re-
publiek voor het vollopen van het festi-
valterrein. Ononderbroken werd uren 
gedanst door minimaal 70 koppels op 
opzwepende muziek met leadzanger 
Ramon. Van op de tribunes werd met 
een glimlach gekeken. Meer warmte 
in ons kikkerland. 

In een lange waslijst worden ze ge-
memoreerd. Ze bracht de kunste-
naars uit Noord in beeld. Ze startte 
Noord Bruist op, stimuleerde Mu-
ziek op de Rotte, organiseerde het 
evenement 24 uur Cultuur en stelde 
de culturele kaart van Noord samen. 
Ze lag aan de basis van Gallery Crawl 
en kwam met het idee van de Burger 
Bepaalt. Hierbij beslisten burgers 
over welke culturele initiatieven geld 
krijgen en hoeveel, een uniek experi-
ment. Als cultuurscout zette ze kunst 
en cultuur op de kaart. Gaby Lafeber, 
directeur van Cultuur Concreet hul-
digde Sanne voor haar grote verdien-

sten. Sanne blijft in Noord werken 
als wijknetwerker in Blijdorp en later 
ook in Bergpolder.

Afscheid van sanne landsdaal

muziek op de Rotte dit jaar met de traditionele cultuurbor-
rel waarop scheidend cultuurscout Sanne lansdaal in het 
zonnetje wordt gezet. per 1 november neemt ze afscheid na 
haar jarenlange inzet voor de culturele opleving in noord 
door het aanjagen van culturele bewonersinitiatieven en 
het stimuleren van culturele activiteiten en evenementen 
in noord. 

muziek op de Rotte is niet 
alleen een noordse traditie 
maar het is een groeiend 
kwaliteits festival. Het 
hele terrein bij de Rotte is 
smaakvol ingericht. er is 
een prachtig geluid en een 
stemmige belichting.

in Huis van de Wijk de banier ontplooide zich een heer-
lijk bewonersinitiatief met een wel bijzonder gevarieerde 
maaltijd en een daverende Surinaamse band. 

afscheid van 
sanne lansdaal

pitchen
Diverse bewoners kregen op de cul-
tuurborrel de gelegenheid tot pit-
chen. In vijf minuten konden ze een 
Rotte Initiatief naar voren brengen. 

We kregen spetterende initiatieven 
van een Delfts Dansorkest (Hans Me-
ijer) tot een Rotte Terras vóór het Ni-
von (Willem Ente) en een verbinding 
tussen Rebels en de nieuwe brug met 

blazers en een klassiek orkest (Ruud 
Bergamin) Caty Palmen kwam met 
de heldin Hildegonde die de Rotte 
opvaart. Historicus Dick Vuijk wil het 
antieke Rottebeeld naar Noord. 
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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, 
Theatergroep echte liefde

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: Leon van 
Barneveld en Johan HoltHof

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 10.00-12.00u. 
Op dinsdag zijn Turkse en 
Marokkaanse cultuurtolken 
aanwezig.

Huis van de Wijk 
De Nieuwe Banier
Banierstraat 1 
3032 PA Rotterdam
Tel. 010 846 03 41 

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

VraagWijzer
Eudokiaplein 35, Tel. 14010
 
Rotterdam gebied Noord
Eudokiaplein 35

Pedagoog Opvoedwinkel 
Twinkeltje Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Pedagogisch spreekuur:
di 13.30-15.30u(inloop)
wo 8.30-10.30u (inloop) en
10.30-12.30u (op afspraak)

Buurtbemiddeling
Wessel in ’t Veld: 
wveld@dock.nl 
M: 06 - 387 592 56

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

Accent 
Praktijkonderwijs Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36 

Hildegardis Mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
Tel. (010) 465 74 38
www.hildegardismavo.nl

BASISSCHOLEN
OBS De Klimop  
Rembrandtstraat 27  
3035 LL Rotterdam  
Tel. (010) 466 68 95  
 
De Fontein  
Hoyledestraat 25  
3036 LP Rotterdam  
Tel. (010) 465 93 66  

Prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 WK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 51

Hildegardisschool 
Verbraakstraat 7 
3036 MR Rotterdam 
Tel. (010) 465 68 40

Wie
WAt
WAAR

‘Ik had totaal geen politieke ervaring 
en ben in een heel andere wereld te-
recht gekomen. Alles gaat er trager. 
Ik heb veel behoefte aan een stevige 
ondersteuning. Als wijkraad Oude 
Noorden vormen we een team en heb-
ben we de aandachtsgebieden onder-
ling verdeeld. Zo zit ik op duurzaam-
heid, kunst en cultuur.’ Raymond van 
den Broeke focust zich op de straat, 
de openbare ruimte. Arif Yakishir 
is meer een verbinder en heeft inte-
resse voor onderwijs. Souad El Amiri- 
Mokhtari vindt wonen en samenleven 
belangrijk. Mohammed Menouar zit 
op jeugd en talentontwikkeling. Toch 
blijft elk wijkraadslid voor alles aan-
spreekbaar. Iedere week komt de raad 
bij elkaar voor werkoverleg. Ze bespre-
ken de stand van zaken en beoordelen 
de diverse bewonersinitiatieven. De 
eerste donderdag van de maand houdt 
de wijkraad op steeds wisselende plek-

ken een openbare vergadering. Je kan 
die locaties vinden onder Wijkraad 
Oude Noorden op facebook en de 
website van de gemeente Rotterdam.

Wijkactieplan
Nieuwsgierig vragen we Viola naar de 
wijkagenda waarin de doelen zijn ge-
formuleerd: betere straten, duurzaam-
heid, vooruitgang maken, veiligheid, 
inclusiviteit (iedereen hoort er bij), 
en kunst, cultuur, sport. Zo’n agenda 
kan je realiseren via concrete acties 

samengevat in het wijkactieplan. 
Aan dit plan wordt koortsachtig ge-
werkt en bewoners worden er steeds 
rond  geraadpleegd. Wat zijn Viola’s 
concrete acties?: Parkeerplekken rui-
len voor groen waar het kan en dit in 
samenwerking met Stadsontwikke-
ling. Regelmatige schoonmaakacties. 
Viola geeft een kleine snier naar het 
bedrijfsleven. ‘Ze zetten overal vuil-
nisbakken neer om toch maar te ver-
mijden dat er statiegeld moet worden 
betaald.’ Kan er in de Zwartjanstraat 

niet op vaste tijden geladen en gelost 
worden. Viola wil bewoners stimule-
ren om mee te doen. Een leuke bewo-
nersactie is ook een tijdelijke groenere 
en betere inrichting nastreven in een 
straat, zoals de Blommersdijkselaan. 
Een andere concrete actie is geen 
subsidie geven voor plastic bestek en 
bordjes bij eten of plastic speelgoed 
en cadeautjes. Wie duurzaam materi-
aal gebruikt krijgt een hoger budget. 
Waarom geen echte of kartonnen 
borden? ‘Het milieu begint bij jezelf.’ 

Persoonlijk doel van Viola is geen le-
vende dieren inzetten bij braderieën 
of circus. Viola wil aanwezig zijn bij 
bewonersinitiatieven en aanspreek-
baar zijn. Ze wil vrijwilligers steunen 
en aanmoedigen.

motivatie
Schaaff komt uit de zorg, de inten-
sive care en wil dan ook dicht bij de 
mensen staan. Ze laat honden uit en 
is mantelzorger voor haar tante. Haar 
motivatie is een concrete bijdrage le-

veren aan duurzaamheid en klimaat-
beheersing en dat zonder lid te zijn 
van een politieke partij. ‘De Wijkraad 
heeft een beperkte bevoegdheid. Het 
dilemma is dat je vaak voor alles wordt 
aangesproken. Maar toch moet je ini-
tiatief nemen, samen concrete dingen 
doen voor de ander. Dat is ontzettend 
belangrijk. Viola wil present zijn in de 
wijk. Voor actuele info raadpleeg face-
book Wijkraad Oude Noorden.

 
Agenda

 
8 november - 20 december 
VERBEELDE HERINNERINGEN
Grafische expo in Klooster

14 november - 22 december  
WINTERREISE, AN INTERNATIONAL VIEW 
ON WINTER 
Gallery Sehnsucht
23 november
DANSEN SENIOREN MET DANSPALEIS
Jan van der Ploeg

v.a. 23 november 
ExPO ROTTERDAM VERGEET JE NIET 
Studio de Bakkerij

18 november 
LICHTFEEST Nieuwe Banier
25 novembe 
DENKSPORT DAG Nieuwe Banier
28 november  
SINTERKLAASFEEST MET ACROBATEN 
Jan van der Ploeg

OPENBARE WIJKRAADSVERGADERING 
• 3 december AGNIESEBuuRT 
  zie facebook Wijkraad Agniesebuurt

• 6 december OuDE NOORDEN
  Noordplein 12

8 en 9 december
NIEuW KLOOSTER HOTEL 
in Klooster

21 december
KERSTFEEST MET WIJKTHEATER 
Jan van der Ploeg

Agenda SOL in Rotterdam Noord: 
www.solnoord.nl/activiteiten
Agenda Klooster: 
www.kloosteroudenoorden.nl/activiteiten/
Agenda Nieuwe Banier: 
denieuwebanier.nl/agenda-activiteiten/

viOlA sCHAAff kiest vOOR duuRzAAM 

in de noorderzon intervie-
wen we beurtelings wijk-
raadsleden, vragen naar 
hun interesses en naar hun 
motivatie. 

De spits werd afgebeten door het  Roze 
Lijsterbessen Koor, een dertig koppig 
gezelschap met een gevarieerd zang-
programma. Tot ieder verassing brach-
ten ze ook een Iraanse trommelaar 
mee met de traditionele bellentrom, 
een uniek instrument. Het officiële ge-
deelte bood tal van verrassingen. Frans 
Meyer in de tachtiger jaren Woonruim-
tezaken ambtenaar en nauw betrokken 
bij de bouw- en bestemming van het 

Jan van der Ploeg Huis, vertelde het 
nodige over dit succesrijke experiment.
Het was een enorme opgave om be-
taalbaarheid te combineren met archi-
tectonische kwaliteit. Meijer aanwezig 
bij de opening 30 jaar geleden voelde 
zich weer thuis. De opkomst deed hem 
denken aan de grote bewonersbijeen-
komsten van toen waar de bewoners 
opkwamen voor hun rechten. 
Frans interviewde dan actievoerder 

Corrie Ulenberg van linkse signatuur 
maar integer en respectvol. Zij voerde 
actie tegen het dempen van de Rotte en 
voor betaalbare huren. Ook Mark, de 
zoon van Jan van der Ploeg en zijn fa-
milie waren aanwezig. Mark onthulde 
de grote foto van zijn vader geschon-
ken aan de bewoners door de Piet 
Roovers Stichting. Voorzitter Rob van 
de Moes vertelde dat de Stichting en-
kele kunstenaars met atelier in het Jan 
van der Ploeg hoopte huisvesten om de 
artistieke traditie verder vorm te geven. 

Aan de drie oudste bewoners die vanaf 
het begin er woonden werd een sierlijk 
boeket aangeboden. 
Het kon niet op: Louis Windzak kwam 
in vol ornaat als de Otis Redding van 
het Oude Noorden het publiek verras-
sen. De succesvolle deelname aan de 
Voice Senior zorgde ervoor dat de men-
sen aan zijn lippen hingen. Het was 
prachtig. Toen kwam er heerlijk Indo-
nesisch, maar slechts op 200 man was 
gerekend, een min puntje. 
De Jan van der Ploeg band met Antil-

liaanse Roots nam dan het roer over en 
of er gedanst werd! Tijdens de pauzes 
was Dj Ad Roggenveen actief met het 
volkse Hollands repertorium. Bewoon-
ster Bep ging meezingen met de band. 
Kleinkinderen en moeders met baby’s 
op de arm, scootmobielers, heupwie-
gende dames, het halve multiculturele 
Oude Noorden vulde de dansvloer. De 
wervelende variatie en de vrijwilligers 
inzet waren het geheim van het feest 
dat probeerde iedereen bij elkaar te 
brengen, diverse bewoners en buurt. 

Overweldigende 
opkomst 

Basisscholen, welzijnsorganisaties, 
speeltuinen, sportverenigingen, al-
lemaal staan ze dagelijks in contact 
met kinderen. En allemaal dragen ze 
bij aan de ontwikkeling van kinderen, 
de ene misschien duidelijker dan de 
ander. Iedere organisatie vanuit haar 
eigen invalshoek. Maar we willen al-

lemaal hetzelfde voor kinderen: dat 
ze gezond en gelukkig opgroeien en 
dat ze het beste uit zichzelf halen. 
Om vanuit hetzelfde kader kinderen 
te laten oefenen “het beste uit zich-
zelf te halen”, zijn er met verschillen-
de organisaties wijkwaarden gefor-
muleerd. Wat vinden we met elkaar 

écht belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen in het Oude Noorden? 
Daar zijn 4 waarden uitgekomen. 
Bijzonder is dat veel organisaties sa-
menwerken om deze waarden bij de 
kinderen en ouders te laten landen. 
De start hiervan zijn lessen op scho-
len, verzorgd door SOL en Kinderpa-
radijs Meidoorn, samen met de leer-
kracht van school. 
De lessen op scholen en bij de wel-
zijnsorganisaties zijn heel verschil-
lend, van dans- en acrobatieklessen, 
tot en met klei- en tekenlessen en er 
worden zelfs gedichten gemaakt. 
Kinderen zijn erg enthousiast over de 
lessen. Zo vertelde een jongen na de 
acrobatiek les: 

“ik vond het eerst best 
eng, maar het ging best 
goed want ik leerde an-
deren te vertrouwen” . 

Voor de les over creativiteit (‘Anders 
is ook leuk’) vervormen kinderen een 

voorwerp dat ze hebben gekleid met 
een blinddoek om. 

“Zo is het eigenlijk veel 
gekker en leuker”,
zegt een kind, terwijl ze haar blind-
doek afdoet.  Spelenderwijs leren 
kinderen wat de waarden voor hen 
betekenen. 
Met de uitkomst van de lessen wor-
den grote borden gemaakt en ge-
plaatst in de wijk, op gebouwen en op 
de pleinen. Ook zal er een kort ani-
matiefilmpje worden gemaakt die via 
verschillende websites is te zien. Dus 
hou het in de gaten: de wijkwaarden 
komen er aan!

“ik durf nu mijzelf te zijn, alleen is leuk, maar 
samen is het leuker”, vertelde een meisje (9) van 
basisschool de Fontein na de les over één van de 
wijkwaarden.

de Wijkwaarden 
in het 
Oude Noorden

Bij de 4 waarden zijn 
korte slogans gemaakt:

positiviteit 
Wacht niet op een goede 
dag, maak er één!

Creativiteit 
anders is ook leuk

Autonomie
ik ben ik, jij bent jij!

Respect 
respect voor een ander, 
begint bij jezelf.

Het Jan van der ploeg Huis bestaat 30 jaar en dat werd 
uitbundig gevierd met een overweldigende opkomst van 
wel 250 deelnemers. 

viola schaaff 
van de wijkraad oude noorden 
bijt de spits af. 
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nutella en appelmoes scoren hoog 
in tegenstelling tot de banaan. So-
raya steelt de show met buikdansles 
en schitterende kleurrijke doeken. 
De Bollywood dans sluit hierbij aan. 
Swing Brazil geeft een verpletterend 
dansnummer. Een natuur werkdag is 
aantrekkelijk. Je kan je kampvuur ma-
ken en lekkere kruidenthee brouwen. 
SOL laat een zee van schilderijtjes 
zien rond vriendschap vervaardigt 
met kinderen van de scholen Klimop 
en Prinses Juliana. Nieuwe werkstuk-
jes worden gemaakt, opvallend: ‘wan-
neer ik jou zie, zie ik mezelf duizend 
maal in jouw spiegelende ogen.’ Di-
abolo’s vliegen de lucht in, Capoeira 
dansers en breakdansers slepen de 

draaien op de voeten van de acrobaat. 
Het Danskantoor is de grote verras-
sing. De tent is te klein. Tienermei-
den dansen op R&B nummers. Het 
is één en al vrolijkheid. Ze presteren 
zowel als groep als individueel. De 
diverse klassen tonen hun kunnen. 
Enthousiaste ouders applaudisseren. 
Er wordt getrommeld op plastic em-
mers in verschillende ritmes. Voor 
het schminkkraam staat een hele file. 
Bij opvoedwinkel Twinkeltje leer je 
gezond eten en drinken en samen be-
wegen. Rots En Water van CVD geeft 
weerbaarheids training voor kinde-
ren. Ze leren opkomen voor zichzelf 
en grenzen stellen. Bij het zwerfboe-
ken kraam waar de Banier achter 

staat zien we veel Pinkeltjes. Centraal 
staat het ‘Fitfestival’ met een kleur-
rijk geraamte als eye catcher. Je kan 
alles laten checken, je knijpkracht, je 
bloeddruk, je cholesterol, je gewicht 
en je taal.  Natuurlijk werd je redac-
teur getest en alles bleek te kloppen. 
Initiator van deze tent waren de ge-
meentelijke gezondheids voorlich-
ters. Ze geven trainingen op scholen, 
bij psychiatrische inrichtingen, bij 
verenigingen. Als we ons rondje ma-
ken stoten op gezonde smoothies van 
druiven, peren, appels en bananen. 
Een kraam staat vol bordjes met ver-
schillende hoeveelheden suikerklont-
jes. In ZonNatura blijkt het meeste 
suiker te zitten, 6 gram per glas. Ook 

de enige performance door clown 
Ruud. Wat later verschijnt hij als boer 
op een koe. Het beest beweegt zich 
voort met de benen van het dier. Als 
later de groepsfoto genomen wordt is 
de menselijke koe natuurlijk het mid-
delpunt.

teNt vOl 
dANseRs eN 
ACROBAteN
Ondertussen loopt de tent vol. Een 
stuk acrobatiek van Milan tovert een 
vliegende vogel die al jonglerend 
eieren legt, waarmee reuze omelet-
ten gemaakt worden. De omeletten 

en vega. Een dreamteam gaat aan het 
serveren. De contacten aan de tafels 
zijn hartverwarmend. Om 14:00 uur 
is alles weer spic en span voor de 
yoga op matjes van het Danskantoor. 
Lekker ontspannen! Quartito Azul 
leert het publiek tango. Oud en jong 
komt schoorvoetend op de dansmat, 
het lukt wel een beetje. Waarom gaan 
we niet op les?  In de circustent komt 
een diabolo kunstenaar. Als een hond 
komt hij met de diabolo’s tussen te-
nen en vingers. De diabolo’s zijn zijn 
kinderen. Ze gaan tussen de armen, 
in de nek. De performance lijkt wel 
op een formule 1. Drie diabolo’s gaan 
meters de lucht in. Een diabolo gaat 
uit elkaar en weer in elkaar. De lenig-
heid is indrukwekkend. Op het plein 
staat een wonderlijke, grote knikker-
baan die de kinderen alsmaar verlen-
gen met kartonnen kokers en Duck 
tape. Het is een publieks trekker voor 
de gezinnen. Een complete verassing 
is de Lindi band met swingende mu-

ziek à la Billy Holiday. In een work-
shop krijgt het publiek de nodige 
tips. Daarna loopt de parketvloer in 
de tent vol gelukkige jonge mensen. 
Het hoogtepunt van de avond is het 
optreden van de Afrikaanse Neder-
landse band Papa Goni geïntrodu-
ceerd door het Lumumba Festival. 
Ze spelen West Afrikaanse muziek 
met enkele grootheden uit Mali. De 
Goni is een typisch Malinees instru-
ment dat een centrale rol speelt bij 
de band. Het hele plein danst op het 
enerverende ritme. Ook na het slot 
volgen nog enkele extra nummers. 
De opbouw is mooi, een gevoelige in-
tro en dan een spetterend ritme. Wat 
een feest! 

Feestival 
RONd vRieNdsCHAp

de kinderen echt konden meespelen. 
Een grote stellage bood plek aan de 
‘Vriendelijke Stad’. Er werd duchtig 
gebouwd en fors geschilderd. Wat 
verderop maken kinderen een reis 
rond de wereld in tachtig dagen. Ge-
introduceerd door ‘Echt Helden’. De 
kinderen kruipen in de huid van Pas-
separtout. Ze pakken de rugzak in: 
tandenborstel, pyjama, handdoek en 
instrumenten. Problemen krijgen ze 
in Egypte en hoe geraken ze zonder 
vliegtuig in Japan? Aan grote tafels 
kan je robots maken. Uit grote bak-
ken kan je materialen verzamelen 
voor je technisch hoog standje. We 
worden verrast door acrobatiek en 
jongleurs. De ballonnen- knakker 
brabbelt een onverstaanbaar taaltje. 
Al zijn ballonnen geven de geest, tot 
hij er één doorboort met een priem 
en deze gewoon heel blijft. Dit is niet 

Met een stampvol Noordplein kan 
Feestival terecht een succes genoemd 
worden. Wat bovenal  opviel was de 
deelname van alle bevolkingsgroepen 
uit Noord. Het was een echt multicul-
tureel feest. De sfeer was ontspan-
nen en super gezellig. Thema van 
Feestival was vriendschap. Al bij de 
ingang bots je op het Postkantoor van 
waaruit je kaarten kunt sturen naar 
bijvoorbeeld je oudere buurvrouw. In 
de grote tent van het Kinderparadijs 
nestelde zich de ‘Vonk Van Noord’. 
Volwassenen en kinderen gaan er 
sparren en maken een gezamenlijke 
tekening  of voeren een stukje theater 
op. Convoi Exceptionel beet de spits 
af met de band en djembes waarop 

enthousiaste kinderen mee. Pierre 
van Duijl trio en singer songwriter 
charmeren het publiek. 

luMuMBA 
festivAl 
OpeNt eeN 
ANdeRe 
WeReld
Als de traditionele bingo achter de 
rug is, barst het Lumumba Festival 
los met de Brusselse band uit Congo. 
Kinshasa, de fameuze Staf Des Lea-
ders. De muzikanten zijn profes-
sionals die allen in grote bands spe-
len. Ze gaven een staaltje muzikaal 
talent ten beste. Op de melodieuze 
Soukous werd volop gedanst door 
een zeer gevarieerd publiek, oud en 

jong, Congolezen, Kaapverdianen en 
Dominicanen, Surinamers, Brazili-
anen, Jeugdige Hollanders en Kras-
sen senioren. De ritmes waren zeer 
gevarieerd. De Lead zanger wist te 
ontroeren. Bewoners klommen het 
podium op en dansten mee in de rij. 
Op het plein heerst een zinderende 
sfeer. Aan de tafels worden de Congo-
lezen hapjes geproefd, klaargemaakt 
op houtskool door de mamas, rund 
en kip met de traditionele Chikwan-
ge (maniok) en scherpe pilipili. Het 
is een warme, zwoele avond die me 
doet denken aan de optredens op de 
heuvels rond Kinshasa. Staf der Lea-
der slaagt erin je naar een ander we-
reld te trekken. 

eeN 
WONdeRlijke 
kNikkeRBAAN
Twee dagen lang duurt het feest op 
het Noordplein. Zondag wordt er 
voor zeventig buurtbewoners een 
brunch georganiseerd. Het zijn heer-
lijke broodjes met tonijn, mozzarella 
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Olijfolie uit Sicilië wordt verkocht. Ze 
komt rechtstreeks uit de eigen boom-
gaard van een familielid van de verko-
pers. Hoe origineel kan je het hebben? 
Het bedrijf heet Nino’s delicacies. De 
olijfolie wordt koud geperst op 27 gra-
den zodat geen smaak verloren gaat. 
Ze wordt gekruid met peper, gember 
of citroen.
Na een proevertje gaat mijn gehemel-
te trillen. In de kraam staan ook alle 
ingrediënten voor een Italiaanse maal-
tijd, van pasta tot oregano. We kijken 
onze ogen uit bij Pad Thai, een cosy 
vegetarisch tentje. Bezoekers strijken 
neer bij de tafeltjes van het koffiebar-
retje met geurige Braziliaanse en Ethi-
opische koffie. Er wordt gesmuld van 
de hotdogs die er niet standaard uit-
zien. Schitterend zijn de rijpe blauwe 
kazen en de Parmezaan in de kaas-
kraam. Onze oog valt op bijzondere 
Franse worsten op traditionele manier 
bereid en gedroogd. Grote padden-
stoelen vallen op. Olie is bereid met 
vijgen en dadels. Wagenwielen van 
Hollandse kazen kunnen niet ontbre-
ken. Jordy’s Bakery heeft alle soorten 
speciaal brood. Heel anders dan het 

halfje bruin of wit. Bij ‘Veld en Vaas’ 
vind je bossen natuurlijke bloemen 
en ruikers. Op landgoed Op Hoden-
pijl bij Delft kweken ze slow flowers, 
biologisch en op volle grond. Het 
bloemenveld is het laboratorium voor 
hun werk waarin intense en vluch-
tige schoonheid van kiemen, groei-
en, bloeien en verval een rode draad 
vormt. ‘Veld en Vaas’ put uit het wis-

‘Ik heb gisteren mijn gedachten op-
geruimd.’ ‘Als ik met de trein reis 
kom ik langs wijken waar ik absoluut 
niet wil wonen. Zouden die mensen 
met een andere trein gekomen zijn?’ 
Van Heeswijk maakt autonoom 
werk. Een wollig soort stofzuigertje 

met ogen en een punt op de rug. Een 
keramiek potje waar wormen uitkrui-
pen. Chantal studeerde als ontwerper 
af aan de Hogeschool in Eindhoven. 
Wat ze als ontwerper maakte ook 
voor haar eindopdracht was prach-
tig maar niet altijd bruikbaar voor de 
consument. Een snoezig plat koffer-
tje, te plat om er wat in te stoppen en 

dyslectische meubels. Deze kronkels 
maakten Chantal duidelijk dat haar 
roeping in de kunst lag. Ze verhuisde 
naar Rotterdam, toen nog een nie-
mandsland en nog niet af. De ateliers 
waren er relatief goedkoop. Chantal 
is niet afhankelijk van subsidies. Ze 

krijgt opdrachten of verzint ze zelf. 
Ze werkte ook in de designwinkel Vi-
vid bij Hella Jongerius in het Witte de 
Withkwartier.

Knuffels met een kunstgebit
Wat betekent autonoom kunstenaar 
zijn? ‘Als ontwerper maakte ik knuf-
fels maar ik gaf ze een echt kunstge-

bit. Ik ontwierp een sjaal maar hij 
werd heel recht, net voor een kos-
ter. Wat ik maak is niet voor ieder-
een geschikt en op zijn minst een 
beetje raar. Het loopt bij mij altijd 
een beetje anders. Ik ging een boek 
schrijven en het werd een filmpje.’ 
Chantal heeft een liefde voor ma-
terialen, duidelijk speelt hier haar 

Chantal 
van Heeswijk
artist zoekt
company

selen van de seizoenen, hun bloemen-
veld en het omringende landschap. Ze 
maken bloemstukken voor bruiloft, 
feest of afscheid. We lopen langs verse 
groenten, wilde perziken, verrassende 
komkommers en paprika’s. De Oogst-
markt brengt ons oog in oog met het 
ons omringende boerenland. 

ontwerper verleden. Ze is praktisch, 
pragmatisch en een echt onderne-
mer. Haar schrijfsels gaat ze voordra-
gen en maakt er liedjes van. ‘Toen ik 
een bekend figuur zocht, kon ik er 
geen vinden. Ik ben het dan maar 
zelf gaan doen.’ Het is geen tekstthe-
ater maar een heel nieuw genre dat 
van Heeswijk brengt. De papieren 
worden aangegeven en een cellist 
begeleidt haar. ‘Ik werk veel analoog. 
Geef mij maar een pen, papier, inkt, 
water en een overheadprojector.’ ‘Ik 
schrijf platte liedjes, een beetje kin-

derlijk. Maakt je dochter ze? Wordt 
me soms gevraagd.’ Schrijven vindt 
Chantal grappig en zelf voorstellin-
gen maken. Ze treedt op bij Oerol en 
wint een pitch in Den Bosch.

een apK voor je bedrijf
Van Heeswijk is een duizendpoot. 
Ze geeft lessen over creatief denken 
bij bedrijven. Haar nieuwste project 
heet Artist in Company. Ze trig-
gert bedrijven: ‘Een kunstenaar in 
je bedrijf die met een out-of-the-box 
blik naar de werkprocessen kijkt en 
hierop reageert. Inspiratie, innova-
tie en om-denken voor het bedrijf 
en voor de kunstenaar een plek voor 
het uitvoeren van zijn vak: zichtbaar 
maken, inspireren en aanjagen. Een 
win-win situatie. Chantal van Hees-
wijk zoekt een bedrijf of instelling 
die dat aandurft. Geef je bedrijf een 
APK!’ Zo staat het in de folder. Al 
schrijvend neemt ze contact op met 
werknemers en kan ook nog wat be-
tekenen voor het gebouw. Villa Zebra 
kiest juist haar uit 800 kunstenaars 
om creatief bezig te zijn met de kids. 
Chantal schrijft over alledaagse din-
gen en treedt op bij het poëziefestival 
Duizel in het Park. In de Bergsingel-
kerk geeft ze een voorstelling. 10 jaar 
gaf ze les en 5 jaar was ze coach aan 
de kunstacademie. Mijn oog valt op 
één van de schrijfsels: ‘Ik wilde niets 
zeggen, maar mijn mond praatte zich 
voorbij.’ Chantal is een wonderlijke 
Noorderling. Ze geeft niet om geld 
en maakt zich geen zorgen. Ze is raar 
en tegelijk een beetje klassiek. Bij 
Chantal is het niet ‘Think Big’ maar 
’Think Naadje’. ‘Ik begin nooit, ik 
ben al begonnen.’ Chantal is een van 
de geportretteerden op de expositie 
‘Rotterdam vergeet je niet!’

elke zaterdag strijkt de 
oogstmarkt met producten 
van plaatselijke boeren 
neer op het noordplein. Wat 
opvalt is de kwaliteit en de 
charme.

Rotterdam 
vergeet 
je niet
In de fototentoonstelling ‘Rotterdam 
vergeet je niet!’ in Studio de Bakke-
rij zijn twintig bijzondere inwoners 
uit Rotterdam Noord geportretteerd. 
Een divers gezelschap, met een be-
langrijke overeenkomst: de betrok-
kenheid bij hun wijk en stad. Deze 
inwoners nemen initiatief, verbin-
den mensen, steken hun nek uit, 
zien kansen en beschermen wat van 
waarde is. Door hun inzet helpen zij 
van de wijk een thuis te maken voor 
iedereen die er woont. Aanleiding 

voor de expositie is de voorstelling 
‘Rotterdam vergeet je niet!’, die de 
hele maand december is te zien in 
Studio de Bakkerij. De tentoonstel-
ling is gemaakt in samenwerking 
met de wijkkrant de Noorderzon010 
en is tot eind januari 2019 te zien. 
Opening van de tentoonstelling is 
22 november 19.30 uur. Om 20.00 
volgt een speciale filmavond ‘Wat 
kijk jij nou?!’ in samenwerking met 
CineNoord. Geportretteerde Fatima 
Lamkarrat vertelt en laat filmfrag-
menten zien. Kaartjes € 4 euro. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CineNoord 
films 
CineNoord heeft weer spannende 
films in petto op donderdagen om 
20:00 uur. 
15 november: ‘The Cleaners’, een ac-
tuele film over hoe sociale media de 
wereld aan het stuk maken. 22 no-
vember: ‘Wat zit je nou te kijken?’. 
Een avond lang kijken door de ogen 
van een spraakmakende buurtbewo-
ner. 29 november: Noord en Vegan 
Marokko  met de film ‘Casanegra’, 
een rauwe straatfilm en een uitge-
breid Marokkaanse buffet. Ook span-
nende jeugdfilms zijn te bekijken tel-
kens op de woensdagen om 15:15 uur.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

als ik binnenkom is Chantal aan het schilderen. 
De woning is om te snoepen. aan de muren hangen 
teksten die de kunstenaresse typeren. 

75 bewoners uit het huis en de en 
buurt woonden de voorstelling bij. 
Conrad koos voor populair Mozart  
en de melodramatische 7e symfonie 
van Beethoven. De bewoners vonden 
het fantastisch. Een bewoner in rol-
stoel op het balkon was tot tranen ge-
roerd. Tot ieders verassing verrassing 
werd aangedrongen tot meer klassiek 

in dit nieuw cultureel centrum. Na 
afloop kwam niet alleen een staand 
ovatie, maar konden in ongedwon-
gen gesprek gaan met de muzikan-
ten. Het Indonesisch restaurant Enak 
zorgde voor een heerlijke maaltijd die 
net als klassiek smaakt naar meer.  

OOGstMARkt eeN BlijveRtje

Carnaval du Nord 
eert Richie

sinFOnia 
in de trOpen

in een prachtige open tulp 
loopt een beauty. aan de 
wanden hangen de foto’s 
van de Richie emelina de 
onlangs gestorven initiator 
van het Carnaval du nord. 

Bij de start van de stoet wordt een mi-
nuut stilte gehouden en vervolgens 
geapplaudisseerd. Op een andere 
praalwagen prijkt een vliegende vis, 
een torso en een schild. De individu-
al geeft vorm aan ‘Aquarius’. Aan de 
kop van de optocht speelt een talent-
rijke brassband met twee trompetten 
erbij die het tromgeroffel een melodi-
euze lied meegeven. Een hele groep 
met wapperende pluimen, brede 
schouderbladen, laarzen en scepters 

vormt het dansend hart. Auto’s hoe-
ven ternauwernood tegen gehouden 
te worden door de verkeers- rege-
laars. Iedereen blijft spontaan staan 
en wil het zien. Het publiek vult de 
Zwartjansstraat en stroomt de win-
kels uit. Regelmatig stopt de brass-
band voor een plaatselijk concert. De 
Noorderboulevard wordt dan verruild 
voor de buurt. Na een rondje Pijnac-
kerplein komt er een rustpunt. Heer-
lijke slaatjes en pasteitjes verraden 
Curaçao. Langs het Brancoplein gaat 
het richting Snelleman. Iedereen 
rent de balkons op. In de Wiekstraat 
komen de bezoekers van het verjaar-
dagsfeest naar buiten.  Een veras-
sing! Klapper op de vuurpijl wordt 
het smalle Zwaanshals, waar zowel 

de aanzwellende volgers stroom als 
het publiek met de telefoons in de 
aanslag de straat bezetten. De brass-
band geeft een fantastische muzikale 
dansshow voor een applaudisserend 
gehoor. De alternatieve winkeliers 
die goed op de hoogte waren vinden 
het fantastisch. Op het Noordplein 
aangekomen wordt er gedanst vóór 
de kroegen. De carnavalsgroep aan-
gemoedigd door hun charme zan-
ger kan er geen genoeg van krijgen. 
Wapperende pluimen en wiegende 
heupen. Omstaanders gaan spontaan 
mee dansen. Wie kan er stil blijven 
bij Antilliaanse muziek! Een pluim 
voor de dochter voor Emelina die de 
stoet toch wilde laten doorgaan.’ Zo 
zou mijn moeder het gewild hebben.’

vrijWilligersmarkt
Door Sol, DoCK, Radar Wmo, Wilskracht werkt en 
CvD werd in Centrum Corridor een vrijwilligersmarkt 
georganiseerd voor heel noord.  
De opkomst was behoorlijk en mensen konden kennismaken met het 
ruimte vrijwilligersaanbod, met de gezondheids voorlichters, de bood-
schappen bus, het maatjes project, vrijwilligerswerk, bewonersinitiatie-
ven, formulieren brigade, taallessen en het Taalinformatiepunt. Aan de 
bezoekers werden heerlijke hapjes geserveerd door enthousiast vrijwil-
ligers bakteam.

Het illustere Rotterdamse klassieke orkest Sinfonia met 
haar dirigent Conrad van alphen is verliefd geworden op 
de subtropische tuin in het Jan van der ploeghuis. gechar-
meerd ook door de bijzondere akoestiek gingen ze over tot 
een gratis optreden. 
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Braderie
Het was als vanouds, een 
propvolle succesrijke bra-
derie, twee dagen lang op 
de noorderboulevard (de 
noordmolenstraat en de 
Zwartjanstraat). 
Loop met ons mee door straat tus-
sen parfums en gerookte paling 
mandenvlechters en beeldhouwers, 
schaafijs en baras, zoetwater, vissen 
en Italiaans schepijs. Je kan gratis 
een oogmeting laten doen of je dak-
pannen vernieuwen. Proef van het 
ongelooflijk assortiment aan noten. 
Geen braderie zonder entertainment, 
de kleintjes klimmen op pony’s. Je 
gaat bungeejumpen. Een goochelaar 
in jacket zorgt voor open monden, 
speelkaarten verdwijnen en verschij-
nen. Elfen hobbelen met een asse-
poester koets over de straatstenen. 
Hele families verdringen zich rond 
de draaimolen. Maak een foto op de 
rood velours Louis Quatorze bank 
met levende vergulde en gehoornde 
mensenkoppen. Grote kleurrijke vo-
gels op stelten stappen door het pu-

Drie kunstenaars, drie nieuwe kunst-
werken, op de Bergselaan Judy van 
Luyk, Artist versus Concrete, op het 
Bergwegplantsoen Sander Buijk, de 
Noordman, en bij Café De Bel, Pim 
Palsgraaf, het openingswoord werd 
gehouden door Caro van der Pluijm 
van het CBK Rotterdam. Het geheel 
werd muzikaal begeleid door (ex) Cod-
arts studenten. Guilherme Madeira 
Marques, Artur Mouradian, Ana Ma-
ria Mikus, Alessio Rooders en Tijmen 
Veelenturf zullen de straten live met 
hun klanken vullen! RORO buiten is 
een initiatief van 3 kunstenaars uit 
Rotterdam. 
Deze editie wordt mede mogelijk ge-
maakt door kunst en cultuur in de ge-
bieden, Gebiedscommissie Noord en 
het CBK Rotterdam.

RORO 
buiten 

de stijgende lijn door, verrassend 
was het optreden van Joao Gomes 
die drie ballades ten beste gaf.’ Het 
leven is zoet.’ 
Louis Tavares een uniek talent en 
Nhela d’ Caela zorgden voor het 
hoogtepunt. Om 22:00 moesten 

het huis van de Wijk dicht, het was 
een noodoplossing. In een half uur 
tijd werd het feest getransformeerd 
in de klassieke tafels en zitplekken. 
Een aardig kunststuk. Over dit feest 
in Mozaïek zal nog lang nagepraat 
worden.

bliek. Convoi Exceptionel zorgt voor 
een jazzy sfeertje met gitaar, drum, 
sax en djembe. Een grote stoet men-
sen van alle kleuren van de regen-
boog schuift tussen de kramen door. 
Iedereen is vrolijk. Ze begroeten 
elkaar en maken een babbeltje. Het 
lijkt wel een familiefeest. Winkelen 
op de Zwartjan is meer dan gewoon 
winkelen! 

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

parels 
van Noord 
in mozaïek
Door een druilende regen 
werd het Kaapverdisch feest 
met de naam parels van 
noord van het pijnacker-
plein weggejaagd. 
Gelukkig kon het naadloos terecht 
bij Mozaïek waar het slechts een half 
uur later van start ging met adem-
benemende trommelaars, de tambo-
reis. Flores Das Ilhas, de sympathie-
ke dansgroep bracht er snel de sfeer 
in. Van begin tot eind was de dans-
vloer vol. Naast een verwarmende DJ 
kwam een reeks charmezangers aan 
de bak tot enthousiasme van het pu-
bliek. Favoriete dans was de Mazur-
ca. Chensira raakte de harten, Any 
deed er nog een schepje bovenop.  
Baiana sloot direct aan en dan was 
het de beurt aan Tony Tulipa Negra. 
De zaal zat stampvol, er werd ook 
heerlijk gegeten: Bami met Afri-
kaanse kip, pasteitjes, couscous en 
natuurlijk kabeljauw. Skontch trok 

NO COMMeNt

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

Gospelfeest ontroert
meer dan honderd bewo-
ners waarvan een derde van 
het Jan van der ploeghuis 
woonden het gospelfeest 
Treasure out of Darkness bij. 
Bekende Surinaamse zangers als 
Romeo Olmberg, Freddy Gumbs, 
Morena.L., Glory to God en Fabian 
Fare deden hun opwachting. Het 
werd een denderend feest. Niemand 
kon stil zitten op zijn stoel. Meerdere 
genres kwamen aan de orde van soul 
tot jazz, Surinaamse dansmuziek tot 
Afrikaanse stijl. Er werd vaak gedanst 
en indrukwekkend was het als ieder-
een recht stond en de hele zaal met 
geheven armen mee bewoog. Naast 
covers passeerden tal van nieuwe 
en emotionele songs. Vaak zijn het 

verhalen over leegte en cokeversla-
ving waaruit men is ontsnapt om 
te kiezen voor samen zijn en iets te 
betekenen voor een ander. Het pu-
bliek was een mix van jong en oud. 
Bevrijdend was het laatste lied ‘schud 
het van je!’ Zowat alle bewoners die 
we spraken willen hier meer van. Als 
hapje was er een heerlijk Surinaamse 
kip, zout vlees en room gevolgd door 
pasteitjes. Mooi is dat het feest door 
een aantal van de Ploegmensen zelf 
is opgezet.

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

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

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

elke 6 maanden 3 nieuwe 
kunstwerken op 3 verschil-
lende locaties. op zondag 30 
september vond de opening 
plaats van de 6e editie van:

buurthuizen 
Het buurthuiswerk was een belangrij-
ke partner voor de opvang van bewo-
ners in de wijk. De buurthuizen waren 
eind 70-er jaren nog sterk verzuild. Bij 
buurthuis de Boeg stonden de jonge-
ren centraal. Omdat het centrum geen 
uitgaansmogelijkheden voor jonge-
ren bood, organiseerden ze daar elke 
vrijdag avond een disco. De jongeren 
waren zelf verantwoordelijk voor een 
geslaagde avond. Drankmisbruik was 
toen een echt probleem onder de jon-
geren. Na verloop van tijd wordt het 
publiek meer gemixt. Tragisch genoeg 
gebeurt er een dodelijke steekpartij. 
Er wordt nauw samengewerkt met de 
politie die regelmatig een bakje komt 

doen. Zoals de buurthuis werkers 
kennen ook de politiemensen de jon-
geren persoonlijk. Hun inzet is niet 
bestraffen of bekeuren. Met de buurt-
huiswerkers bespreken ze hoe ze de 
jongeren kunnen helpen. Ze discussi-
eren over de sociaal-maatschappelijke 
structuur van de wijk. Typisch voor die 
tijd was de kerstbomenjacht. Het ging 
er dan ruig aan toe in de wijk. Op de 
Zaagmolenbrug gingen de Noorder-
lingen en de Crooswijkers regelmatig 
op de vuist. Tot het buurthuis en de 
politie zorgden voor containers waar-
in de kerstbomen werden bewaard. 
Op de Zaagmolenkade was veel over-
last van een groente- en fruitzaak, die 
in feite een scheepsbevoorrader was. 

De locatie was hiervoor niet geschikt. 
De eigenaar werd geïnviteerd in het 
buurthuis waar hij helemaal dronken 
en met een zak patat in hand arriveer-
de. Er was geen land met hem te be-
zeilen maar een andere locatie kwam 

er. Gezamenlijk wilde men escalaties 
voorkomen. Zo werd een vrouw met 
vijf kinderen in een piepklein gehorig 
flatje uitverhuisd. Naast een asociaal 
in een portiekflat werd een nogal forse 
buurman geplaatst. Sindsdien kreeg 
de politie geen klachten meer. 

Het opbouwwerk: 
bewoners bewegen
‘Het kunst van het opbouwwerk is 
bewoners in beweging krijgen’, zegt 
opbouwwerker Ton Huiskens in 1981. 
Hij krijgt direct te maken met het 
Rotte-kwartier. De woningen hebben 
een redelijke huurprijs maar zijn heel 
slecht onderhouden. De arbeiders heb-
ben echter de binnenkant van de hui-
zen helemaal opgeknapt. Eigenlijk zijn 
het rotte kiezen met gouden vullingen. 
Eind jaren 60, begin jaren 70 is er een 
enorme woningnood en de gemeente 
wil nieuwe huizen bouwen. Zeker in 
een stuk dat tegen het centrum aanligt. 
Alleen de bewoners die er 15 jaar of 
langer wonen hebben recht op terug-
keer. Deze regel sloot automatisch alle 
allochtonen uit. Het opbouwwerk start 
de campagne Oude Noorden Naar Vo-
ren. Het doel is een doorstart te maken 

met de stadsvernieuwingsplannen en 
de bewoners inspraak te geven in de 
bestemmingsplannen van de gemeen-
te. De bewoners willen meer groen, 
meer ruimte en veilig oversteken. Ze 
gaan nadenken over hoe ze als oude-

ren in de wijk willen wonen. Het Jan 
van der Ploeg huis is hier een duidelijk 
voorbeeld van. 

is het hier nog leuk? 
Het duurt enorm lang en het Vijlkap-
perplein vergroend wordt. De bewo-
ners charteren een vrachtwagen en 
laden de enorme bloemschalen voor 
het stadhuis op. Ze worden geplaatst 
op het Vijlkapperplein. De vergroe-
ning komt dan wel in stroomversnel-
ling. De bewoners willen dat de stads-
verwarming 25% goedkoper wordt en 
starten de actie Tegengas. Huiskens 
geeft een clubkrantje uit: ‘Is het hier 
nog leuk?’ Er staat een verjaardags-
kalender in en elke week een soap 
‘Ontluikende liefde’. Dit krantje wordt 
gevolgd door het Nieuwsblad van het 
Noorden, dat Groningse advocaten in 
het geweer brengt die menen hier een 
patent op te hebben. Het opbouwwerk 
organiseert de ‘Sterkste man van het 
Oude Noorden’. Hiermee namen ze 
de Centrum Democraten de wind uit 
de zeilen. Veel CD’ers vond je in de 
sportschool. Zo konden deze minder 
vergaderen en maakten ze ook kennis 
met hun onbekende buurman. Wijk-

feesten en thema’s zijn aan de orde 
van de dag. Het Oude Noorden leeft. 

Het Jan van der ploeg huis
Wethouder van der Ploeg zet zich in 
voor betaalbare huren en heeft vol-

gens de bewoners het hart op de goe-
de plaats. Dit blijkt ook uit de oprich-
ting van het eerste verzorgingshuis 
voor senioren van het Oude Noorden. 
Het is een uniek experiment in Ne-
derland. Ook het buitenland is erin 
geïnteresseerd. Er komen zelfs Japan-
ners over de vloer. Wie binnenstapt in 
het verzorgingshuis krijgt het idee in 
een andere wereld terecht te komen. 
De galerij mondt uit op de verwarmde 
binnenplaats waar een exotische sfeer 
hangt: grote planten in alle kleuren 
van de regenboog. Een terras met pa-
rasolen en kwetterende vogels. Het 
huis heeft 79 twee - en drie kamerap-
partementen. Het is een aparte leef-
gemeenschap waar iedereen iedereen 
kent. In 1989 kreeg het Jan van der 
Ploeg huis de aanmoedigingsprijs 
stadsvernieuwing van de provincie 
Zuid-Holland. ‘Hier heb je een stra-
lende ster’, merkte een jurylid op. 
Helaas was wethouder van der Ploeg 
niet bij de opening van het verzor-
gingshuis in 1988 aanwezig. Hij was 
inmiddels overleden maar door het 
huis blijft zijn naam levend bij de be-
woners van het Oude Noorden. 

geschiedenis 
van het

Frans mous woonde in de 
50-er jaren in de Wiekstraat 
18a. Het was een woning  
met voor - tussen - achter. 
In de tussenkamer trof je de alkoof, 
in de achterkamer een bedstee en 
een keukentje. Het huis had een 
piepklein buitenplaatsje en keek 
uit op een blinde gevel. 14 jaar lang 
was Frans er gelukkig. Toen kwam 
de verandering met de sloop en ver-
nieuwing. De herinneringen aan 
zijn jeugd hebben een diepe indruk 
gemaakt op Frans. Als etser heeft hij 
die indrukken vastgelegd. 

De etser maakt een pentekening en 
brengt die in spiegelschrift op de 
koperen plaat. Het is een diepdruk 
techniek waarbij het zuurbad een be-
langrijke rol speelt. Mous etst in een 
prachtige expositie in het Klooster de 
waterstoker, het Pijnackerplein, fas-
cinerende ornamenten, de Noorder-
brug, zijn buurmeisje, een artistiek 
café met een acrobaat op zijn kop. 
Het is geen nostalgisch werk maar 
een weergeven van indrukken van een 
straatartiest zoals hij zichzelf noemt. 
De expositie is te bekijken in het 
Klooster de hele maand november.

verbeelde 
herinneringen

Oude 
NOORdeN



in Huis van de Wijk mozaïek 
werd het Taal informatie 
punt feestelijk geopend. 
Wijkraadslid Arif Yakishir gaf de in-
troductie speech waarbij hij putte uit 
eigen ervaring. De Nederlandse taal 
is niet makkelijk. Het vraagt veel in-
spanning van de nieuwkomer. Maar 
het is noodzakelijk om te kunnen 
meedoen. Mark, docent in Blijdorp, 
spreekt een mondje Georgisch en 
overtuigt hiermee het gehoor hoe 
vreemd een andere taal klinkt. Cen-

traal bij de opening staan de twee 
vrijwilligers die het Taal Informatie 
Punt dragen, Angela en Jan van der 
Vooren. Ze volgden een opleiding 
om het taalniveau van nieuwkomers 
te onderkennen en hen te plaatsen 
in de geschikte taalgroep in de infor-
mele of formele sfeer. Willen ze pra-
ten of lezen en schrijven? De door-
verwijzing naar het Taal Informatie 
Punt gebeurt door vrijwilligers van 
de Vraagwijzer. Het initiatief wordt 
gedragen door SOL.
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Deze afleveringen zijn afzonderlijk te 
zien en er is geen voorkennis nodig 
van de eerdere voorstellingen. De ab-
dis van een leeglopend stilte klooster 
heeft het gehad. Tijdens de open dag 
bedenkt ze dat het Klooster veel kan 
betekenen voor eenzame mensen in 
de buurt met een buurthotel. Met het 
openstellen van het instituut komen 
echter ook spoken uit het verleden 
naar boven zoals de geschiedenis van 

het kind Manuel en helaas ook bezoe-
kers met mindere goede bedoelingen. 
In het aanvankelijk goed draaiende 
buurthotel raken de normen op eigen 
wijze van slag van zoveel vrijheid. Als 
de abdis opeens verdwenen is, wordt 
er door duistere krachten op slinkse 
wijze teruggestuurd naar de oude 
kloosterorde. Blijft het hierbij of zul-
len de rollen nogmaals omdraaien? 

Daarnaast zijn de intriges rond de 
in het hotel ingecheckte personages 
gespeeld door oude en nieuwe leden, 
interviews over eenzaamheid van 
buurvrouw Gracia op de buurtbank 
en geesten van oude Rotterdammers 
uit ‘Ouwe Rotten aan de Rotte’, per-
sonages uit ‘De Rotterdamse Schone 
Slapers‘ en nog veel meer. Jolina Wes-
sels maakt het concept en heeft de 

vooruitlopend op Feestival 
werd een bijzonder artistie-
ke performance neergezet op 
het Snellemanplein door het 
Rotterdams volkstheater. 
De kinderen dansten met de Cria 
Familia, trommelden op emmers, 
maakten de mooiste schilderijen. De 
hele middag was er muziek en vro-
lijkheid. Klapper op de vuurpijl was 
een staaltje hoogwaardige acroba-
tiek door Johannes en Anja rond het 
thema ‘Schone Stad’. De acrobaten 
brachten een ode aan de straatvegers. 
De vuilniswagen kreeg de vorm van 

een strijdwagen waarmee een Arabi-
sche schoonheid rondreed. Vuilnis 
werd op een plateau aangeboden aan 
een Romeinse keizer, een knipoog 
naar recycling. De artiesten waren 
beurtelings hoplieden (soldaten), pi-
raten en stunters op reusachtige be-
zems. Het was een wervelend gebeu-
ren waarbij de kinderen ademloos 
toekeken. Een pluim voor de school 
die ook de ouders wist te motiveren. 
De kinderen hadden het naar hun zin 
en stonden geen minuut stil. Deze 
middag kregen we cultuur met een 
boodschap. 

snellemanplein danst

taal informatie puntHet Nieuw 
klooster Hotel

in het kader van het 10-jarig 
bestaan van Toneelvereni-
ging echte liefde hebben 
zij 3 feestelijke afleveringen 
gemaakt van een buurtsoap 
zoals ‘Het nieuw Hotel’ met 
de succesvolle personages 
uit de hit voorstelling ‘non-
sens in het Klooster’. 

De Ronde van Noord is van oudsher 
een combi van hardlopen en wiel-
rennen voor jong en oud, zoals de 
loopfietsrace, dikke banden race, fa-
mily run en een 5 en 10 km straten-
loop. Dit jaar was er geen wielren-
nen. Met Happy2move is de Ronde 
uitgebreid. Bewoners konden ken-
nis maken met verschillende sport- 
en spelactiviteiten, deelnemen aan 
workshops en demonstraties bijwo-
nen. Daarnaast waren er door de dag 
heen mooie optredens door verschil-
lende muziekgroepen op twee podia.

happy
2mOve

artistieke leiding. De regie berust bij 
Aukje Dijkstra-Kroon. 
Wanneer kijkers straks als publiek 
van de buurtsoap enthousiast zijn ge-
worden en ze willen meespelen of in 
een andere vorm meewerken aan het 
project dan kan dat. Ze repeteren vier 
keer voor iedere presentatie en ieder-
een die wil mag meedoen. Bewoners 
kunnen zich na de voorstelling bij de 
receptie opgeven of via de website. Je 
kan ook de abdis bellen op het num-
mer: 0613375097. 
Er zijn nog twee voorstellingen in het 
Klooster, Ruivenstraat 81 - 3036 DD, 
en wel op zaterdag 8 december om 
20:00 uur en op zondag 9 decem-
ber om 16:00 uur. Reserveren kan 
op www. tvechteliefde.nl/tickets. De 
entree is 5 euro incl. hapjes en thee. 

op zaterdag 29 september 
vond rondom de bergsingel 
traditiegetrouw de Ronde 
van noord plaats, nu in het 
kader van Happy2move in 
Rotterdam noord. 


