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

nummer 92 • december 2019 / januari 2020

pagina 9
Wethouder Grauss komt luisteren

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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Op de hoek Bloklandstraat 
1e pijnackerstraat prijkt de 
Opzoomer kerstboom. Rond 
de boom is het een drukte 
van jewelste. Kinderen ver-
dringen zich om hem te ver-
sieren.

en basisschool. Twee grote vuurkor-
ven knetteren gezellig. Het is een 
kunst om uit de rookwalm te blijven. 
We praten met de bewonerscommis-
sie die vooral de ontmoeting wil reali-
seren met de omliggende buurt. ‘Dit 
is een begin, volgend jaar komen er 
meer bomen.’ Kinderen en ouders 
stralen en er wordt gezellig gebab-
beld. ‘In januari  ruimen we vuurwer-

In het kinderparadijs hebben ze op 
cd-tjes  hun wensen voor de buurt 
kenbaar gemaakt. ‘Spelen met elkaar’ 
en ‘Lief zijn voor elkaar.’ ‘Ik wil buur-
jongetje op mijn verjaardag’, ‘Samen 
lekker eten’ en ‘Ik wens dat er geen 
vuil meer op straat zwerft.’  Johannes 
komt met een grote uitschuifladder 
om de sterpiek op de boom te plaat-
sen. De kinderen gaan onbevreesd 

de ladder op, wel met een fietshelm! 
Naast de kerstboom staan twee party-
tenten en een tafel vol lekkers, choco-
laatjes, koekjes, mandarijnen, choco-
lademelk en een uniek kerstcadeau. 
Voor elk kind is er een beeldkalender 
met plakplaatjes. Een aantal moeders 
hebben leuke hoedjes op met kerst-
boompjes of engelenhaar. Het krioelt 
van de kinderen, van baby tot kleuter 

kresten op en geven een nieuwjaars-
borrel.’ ‘We hebben een buurtapp en 
zo versterken we contact met elkaar.’ 
De NoordBest buurt is een unieke 
combinatie van oude bewoners  en 
nieuwkomers. Dit laten ze weer zien 
met de Opzoomer kerstboom. Spon-
soren waren AH en Lipton.
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Feestival geen regen kan ons deren

Kerst, 
ontmoeting in 

vernieuwde buurt 
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Kan me bogen op een modern klein 
CO2-footprintje nu! Gewoon echt 
de auto de deur uitgedaan en hele-
maal aan het OV. Goed voor lijf en 
leden, loop & fiets meer. Goed voor 
de planning, leer allerlei apps kennen 
(Google maps / NS / Waze), leer de 
vervoerssystemen aan elkaar te koppe-
len. Leer huurauto’s – Greenwheels / 
Snapp car / Europ Car – en carpool ef-
ficiency. En yep! Sinds 26/10/19 gaat 
ook de wereld van OV-frustratie open. 
Waarvan deelgenoot.

gelijk fijne post van de nS!
Heb sinds 1987 een Voordeeluren-
abonnement omdat ik destijds 5 jaar 
in Groningen werkte: 40% korting op 
ma-vrij na 9 uur, tijdens weekend alle 
uren, in vakantie juli-aug alle uren, 
sommige feestdagen geheel vrij. Na 
mijn volledige reisovergave in Oktober 
jongstleden werden mijn 32 betalende 
jaren van een kleine 2.000 euro1 aan 
de bovengenoemde korting gelijk ruw 
afgestraft. Verdomd als het niet waar 
is, zit ik eindelijk helemaal in de trein, 
doe ik wat de overheid toch graag wil, 
draag mijn stiktofsteentje bij………
word ik onmiddellijk & bij voorbaat 
op de vingers getikt. Wat wordt me af-
genomen? Ik moet dus per 2021 plus 
40% gaan betalen in de middagspits. 
Met de volgende welklinkende argu-
mentatie: abonnementaanbod min-
der ingewikkeld, flexibeler voor rei-
zigers, betere spreiding. Waar komt 
het op neer? Het is te druk in de trein 
tussen 16 en 18.30 uur s’avonds. De 
spits is te duur! Dan gaan dus de kan-

COlumN

toren uit, scholen, winkels etc. De NS 
beslist ff dat al die mensen maar het 
volle pond moeten gaan betalen en 
dat roosters van heel veel mensen “zo 
maar” aangepast kunnen gaan wor-
den. Straks geen spreekwoordelijke 
Hollandse hap om 6 uur meer. Dat 
is te kostbaar! Duurder voor vaste en 
trouwe klanten, die moeten na 18.30 
de trein in. En op zoek naar een beter 
bod doolt de reiziger vervolgens door 
het volgende aanbodoerwoud: Basis / 
Weekend Voordeel / Dal voordeel / Al-
tijd Voordeel / Weekend Vrij / Dal vrij 
/ Traject vrij / NS Flex… ok, we wilden 
het makkelijker maken toch…??? Het 
is echt een puzzel, waarvoor een zeker 
drive nodig is om het te willen weten. 

Maar wie spitst er nu??2 
Studenten! Die OV-studentenkaart 
kost hen 95 euro/maand. Zij reizen 
massaal in de spits, ook als ze niet 
naar college hoeven, voor hen géén 
tijdslimiet! Onderzoek wijst uit dat 1 
op de 4 studenten niet voor de studie 
in de spits reist! Met 780.000 studen-
tenreisproducten zijn dat een slordige 
195.000 studenten die de werkelijke 
mogelijke oorzaak van de spitsdrukte 
kunnen zijn. Wat verwondert me nu? 
Omdat studenten massaal goedkoop 
reizen, pak je de werkenden? Waarom 
loyale betalende klanten een beetje 
in de portomonee pesten? Hoeveel 
van die Voordeeluren-mensen zijn er 
sowieso? Reizen die nu veelvuldig in 
de middagspits? Kan de NS met deze 
data doorkomen?? Lijkt me fair! Is het 
niet gewoon een spoorrekenkundige 

exercitie om meer geld in het laadje 
te krijgen? Waarom die studenten niet 
uit de spits? Te goedkoop reizen is een 
recht van de student geworden, vanuit 
de idee fixe dat ze later in hun leven 
dan meer OV gaan gebruiken. Terwijl 
het eerste wat ze in de praktijk doen 
is een autootje aanschaffen om langer 
bij hun ouders te blijven wonen. 

nS = blauwe denkers
Let wel, ben blij en trots met het NS-
systeem, het werkt voor 85% ok, de 
meeste NS’ers zijn aardige mensen, 
goed spoornet, goede frequentie. Zo’n 
spoorboekje is een feest der logica, dat 
past bij technici, regelaars en plan-
ners. De blauwe denker heeft echter 
moeite met irrationaliteit, haast en 
ongeduld. Dan is crowd management 
moeilijk, beslist met blaadjes, sneeuw, 
regen, of aanrijding met personen op 

de rails of bij spoorwegwerkzaamhe-
den. Zeker. Laatst was Rotterdam-Den 
Haag 3 dagen uit de lucht, ik heb het 
geweten!! Het is mij gelukt om niet op 
de schermen te kijken, geen flyer te 
zien en ook geen brief thuis ontvan-
gen te hebben. Volledige verrassing 
dat er geen trein ging! Liep op NS-ad-
vies in een vervangende-busfuik van 
>300 mensen in Schiedam. Dan maar 
met de metro en 1 uur te laat in de les, 
wat me niet in dank werd afgenomen. 
Helaas geen NS-omroep-meedenk-
taal, geen verstandige opties, maar 
“dit zijn geplande werkzaamheden”-
rigiditeit. 

Meer rood / groen / 
wit denken bij de nS 
Wat is nou het communicatiepro-
bleem van de NS? Snap er geen jota 
van! Snap dat communicatie naar 

mensen die graag op tijd ergens wil-
len zijn en daarvoor NS-afhankelijk 
zijn, niet leuk is op die afwijk-van-de-
regeling-momenten. Maak het leuk! 
Waar is de data-analist bij de NS? Ze 
kunnen precies de trajecten zien die 
mensen reizen. Analyseer op woon-
werkverkeer, op afstanden, op regio-
drukte, op leeftijd, op treinkilometers 
per jaar, op NS-oude getrouwe klan-
ten. Maak clusters en doelgroepen, 
denk na over voordelen om NIET in 
de spits te reizen in plaats van met na-
delen straffen. Gebruik uw OV-datasy-
steem voor de marketing en commu-
nicatie. Doe wat met econometristen! 
Doe een direct-marketing campagne, 
leg mensen leuke en fijne alterna-
tieven voor. Schrijf een wedstrijd uit 
voor scholen over het spitsprobleem. 
Doe een hacketon en deel NS-data. 
Creëer een marketing-efficiëntie & 
effectiviteitsprijs. Betrek Rover / OV 
Magazine / NS Community. Doe iets 
met gewone mensen-klanten. Werk 
samen met milieuorganisaties als 
Greenpeace en Milieudefensie. Werk 
met wisseldagen. Maar niet die alles-
over-een-kam-operatie-we-stoppen-
ermee. NS schotelt me 7 euro/jaar 
minder voor de kortingkaart voor en 
het gaat me zeker 270 per jaar meer 
kosten. Ik weet wat 263 euro is! Doeg! 
Dat is mijn prijskaartje voor minder 
CO2? 

Anja Berkelaar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Destijds ook guldens
2 André de Vos / NRC / 15-11-2019.

Architect Matthias Veen liet tref-
fende voorbeelden zien van winkels 
die in hun historische luister wor-
den hersteld met hoge glasramen 
en zonder verlaagde plafonds. In het 
nieuwe schoonheidssalon Clinique 
Elixer naast Chateautjes kwam een 
gezelschap van winkeliers, ambte-
naren en wethouder bij elkaar om 
mogelijkheden tot verbetering te 
bespreken. Simone van Chateautjes 
schetste voor de wethouder de re-
cente ontwikkelingen in de straat. 
Vorig jaar zijn ze BIZ geworden, 
een samenwerkingsverband waarbij 
winkeliers en overheid gezamenlijk 
in de straat investeren. Vorig jaar 
kwam hieruit €50.000,- tot stand 
waarmee kleurrijke straatverlichting  
geënt op de winkels tot stand kwam 
naast fietsnietjes, plantenbakken en 
evenementen. 

Schreeuwerige reclames
Punt van irritatie zijn de lelijke 
schreeuwerige reclames die het beeld 
van het winkelpand aantasten. Archi-
tect Matthias Veen liet in Elixer een 
aantal wandplaten waarop Middel-
landse winkelpui transformaties wa-
ren weergegeven. Het is vooral een 
kwestie van puien afpellen. Probleem 
van de Zwartjansstraat is de versnip-
pering van eigenaren. Er zijn wel een 

viertal grote vissen die 50 panden ge-
zamenlijk bezitten. De Middelland-
straat en de Zwartjansstraat met haar 
dwars daken zijn qua panden te ver-
gelijken. Het is een kwestie van alle 
toevoegingen weghalen. Het aanzicht 
is nu verloederd. De winkeliers zijn 
puur met hun winkels bezig. In Mid-
delland subsidieerde de gemeente de 
helft van de pui aanpak met een be-
paald maximum. Er was een pot van 
€450.000,-. De winkeliers bepleitten 
met Kurvers een dergelijke tussen-
komst. Probleem is wel dat op een 
15 tal panden na zowat de hele straat 
kampt met funderingsproblemen. 

Funderingsproblemen
Volgens BoWoTo (Bouw en Woning-
toezicht) moeten deze eerst opgelost 
worden. Voordeel is wel dat dit pro-
bleem (waar behoorlijk wat subsidie 
op zit) de eigenaren bij elkaar kan 
brengen. Volgens Matthias moet je 
eerst een prikkel geven en dan hand-
haven. De meeste reclameborden 
hebben geen vergunning en beant-
woorden niet aan de regels. Belang-
rijk is ook dat de Tuin van Noord een 
heel ander publiek gaat aantrekken. 
Het winkelbestand en zijn uitstraling 
zal hier op moeten aansluiten. De 
komst van de Jumbo en de doorbraak 

ter hoogte van pand 70 richting de 
Tuin van Noord maakt de Zwartjan 
toegankelijk. Op dit moment is de 
wijk in de lift en blijft de winkelstraat 
achter. Het is een kwestie van de eige-
naren aan tafel krijgen. Bas Kurvers 
had een luisterend oor. ‘De onderne-
mers zijn voor mij de kurk waarop de 
straat drijft.’  De keuze voor welk type 
straat is van hen afhankelijk.  Kies je 
voor een rauw randje of wil je mee 
evolueren?  De handhaving door de 
gemeente is volgens de wethouder 
beperkt. Huisjesmelkers en onaange-
paste bejaardenflats hebben een gro-
tere prioriteit. Een gerichte beperkte 

klacht kan wel succes hebben. We 
maken een wandeling door de straat. 
Zwartjansstraat 106 a is een prachtig 
voorbeeld van terugbrengen van his-
torische luister. Na funderingsherstel 
zijn soms standaard grijze puien aan-
gebracht. Een verbetering maar er 
kan meer. Nog dit jaar wil de onder-
nemingsvereniging een funderings-
analyse en een beeldkwaliteitsplan.  
Bekeken wordt of funderingsherstel 
kan gecombineerd worden met toe-
gankelijk blijven van de zaak. De wet-
houder zoeft weg en de ondernemers 
weten wat hen te doen staat. 

De voorbereiding van de Sint 
Maarten viering in het com-
plex 130 watt bij Zwaanshals 
was uit de kunst. geholpen 
door 2 stagiaires hielden de 
moeders in de tuin van het 
Kinderparadijs 2 workshops 
met wel 50 kinderen. 
Gebruik werd gemaakt van plastic 
pet flesjes waarin lampjes met stokje 

werden gefrutseld. De Sint Maarten 
liederen oefenen was geen pretje. 
Om de uiteindelijke buurtactiviteit 
succesvol te laten verlopen werd een 
keurige promotie gedaan. Bij bewo-
ners werd aangebeld of ze bereid 
waren de kinderen te ontvangen. Ie-
dereen die meedeed kreeg een vignet 
op de deur. De stoet kinderen kreeg 
een lijstje mee met de welkomadres-

sen. Op zondag 10 november ging de 
activiteit door met 75 kinderen. Die 
werden verdeeld in groepjes van 10 
begeleid door een actieve bewoon-
ster en een aantal ouders. De kinde-
ren deden hun uiterste best om Sint 
Maarten met zijn lied te vergasten. 
Ze werden onthaald door de buurt-
bewoners met heerlijke snoepjes. De 
Sint had het nakijken.

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

De noorderboulevard ver-
raste ons met een kleur-
rijke braderie met 125 
deelnemende winkeliers 
en entertainment voor de 
kinderen van een lucht-
kussen met dolfijn tot een 
draaimolen. 
Stevige betaalbare fietsen prijken 
naast de grote volière van Discus. 

Tafelzeil wordt afgewisseld met de 
witte tandenwinkel. Subway geeft 
twee broodjes voor de prijs van 
één. Ici Paris komt met een korting 
van 40%, het is dan ook braderie. 
Tarantella levert een dj met het 
Nederlandse lied. Grote kazen als 
karrewielen  lachen ons toe. Aan 
de zijkant staat een antieke bont be-
schilderde melkbus. Elixir presen-
teert haar Clinique speciaal produc-
ten. Chateautjes rolde al het wijnvat 
naar buiten. Hele rijen glazen voor 
één euro lees ik verderop. Houten 
vloeren voor u gelegd. Nails en Spa: 
wat een variatie. De Candyshop 
pakt fors uit. Elektrische motoren 
en auto’s trachten de kinderen te 
verleiden naast goedkope trainings-
pakken. Smart tv en gordijnstoffen, 
tienertasjes en feestjurken. Maat-
pakken naast bonte pyjama’s en 
sjaals. Heerlijke kruiden naast sie-
raden en betaalbare kinderkleding. 
Voor Tropica draait een enthousi-
aste Surinaamse dj. We drinken 
een Afligem in de Postiljon. Op het 
Noordplein prijkt de Oogstmarkt. 
De weergoden zijn gunstig. Het 
was een gezellige middag.

Ns = 
Nationaal suf! 

WetHOuder BAs Kurvers 
BezOeKt zWArtjANsstrAAt

lampionnen 
optocht 

stampvol 

120 voedselbomen langs de Rotte
Op 11 december heeft Wet-
houder Wijbenga in aanwe-
zigheid van scholieren en 
Sylvo Thijsen, de directeur 
van Staatsbosbeheer een 
pruimenboom geplant aan 
crooswijksebocht.  Het is 
de eerste van 120 bomen die 
staatbeheer schenkt aan de 
Stichting plezierrivier be-
hoeve van vergroening van 
de wijken noord en croos-
wijk  in de nabijheid van de 
Rotte. 
Aanleiding is het 120 jarig bestaan 
van Staatsbeheer. Staatsbosbeheer 
investeert hiermee zowel in de groe-
ne verbinding tussen stad en groen 

ommeland, als in de sociale verbin-
ding. De werkzaamheden, visie en 
bevlogenheid van Stichting Plezier-
rivier de Rotte sluiten hierop aan. 
Bewoners van Rotterdam profiteren 
van het geschenk; een aantal van de 
cadeau bomen zijn namelijk vrucht-
bomen en geven daarnaast schaduw 
geven en dragen bij aan het wegne-
men van hittestress.  Bert Wijbenga 
en kinderen van groep acht van basis-
school IBS Noen. Sylvo Thijsen over-
handigde een kroosboom. Symbo-
lisch, omdat vroeger in Crooswijk de 
beroemde kroosbomen (Pruimenbo-
men) zijn gekweekt. Vooruitlopend 
op de volledige herinrichting van de 
Crooswijksebocht over anderhalf jaar, 

planten en adopteren de kinderen 
van basisschool Noen nu alvast de 
eerste boom in de Crooswijksebocht. 
Het plan is om op diverse plaatsen in 
de nabijheid van de Rotte nog meer 
voedsel bomen te planten zoals bv. 
notenbomen, zodat bewoners, jong 
en oud, de vruchten kunnen eten en 
meer kennis opdoen van/over de na-
tuur en diversiteit aan bomen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bas Kurvers, wethouder 
van Bouwen en Ruimte-
lijke Ordening, bezocht 
de Zwartjansstraat op 
uitnodiging van de 
ondernemersvereniging. 
De aanwezige winkeliers 
lieten zich inspireren 
door de gevelaanpak in 
Middelland. 

eind september werd 
het We love public Space 
Festival voor de derde 
maal georganiseerd in het 
Zomerhofkwartier. Dit jaar 
was het centrale thema: 
art & public Space: hoe 
kunstenaars invulling 
geven aan betekenis geven 
van de openbare ruimte. 
Het festival start met een ‘Ode aan 
de Openbare Ruimte’. Bezoekers te-
kenden hun lievelingsplek op straat 
die later door gast curator Selma 
Hengeveld werden verbonden met 

straten en wegen. In verschillende 
ruimten in het Gele gebouw, Mono en 
de Wijkcoöperatie werden lezingen 
gehouden door gastsprekers. Tus-
sendoor verzorgde kunstenaars van 
Tme Window performances onder de 
bogen en in de regentuin. Tijdens het 
Festival werd het publiek bevraagd 
m.b.v. installaties, performances of 
anderszins. Ook was er een drukbe-
zochte excursie verzorgd door Stad 
in de Maak. Sinds januari 2019 be-
heert Stad in de Maak een rijtje van 
52 woningen in de Almondestraat 
voor een periode van 18 maanden. De 
straat wordt tijdelijk getransformeerd 
tot Pension Almonde, een thuis voor 
stadsnomaden, met sociale en cultu-
rele voorzieningen - commons - op de 
begane grond. De huidige bewoners 

trekken langzamerhand uit hun 
woningen, en nieuwe bewoners 
trekken er tijdelijk in. Uiteindelijk 
worden de woningen gesloopt. We 
Love Public Space werd afgesloten 
met een talkshow door Siebe This-
sen, hoofd openbare ruimte van het 
CBK met Selma Hengeveld. Stu-
denten van de minor ‘Public-Priva-
te’ van de Willem de Kooning Aca-
demie hebben onder begeleiding 
van Bouke Bruins & Daan Wubbe 
nieuwe methodes voor publieks-
onderzoek ontwikkeld. Tijdens het 
Festival werd het publiek bevraagd 
m.b.v. installaties, performances of 
anderszins. We Love Public Space 
werd georganiseerd door Floor van 
Ditzhuysen, Martine Verwaaijen en 
Ron Blom.

We 
love 
Public 
Space
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in de herfstvakantie orga-
niseerde groengoed met 
buurtbewoners een gezellig 
herfstfeest op het Wilgen-
plantsoen in het Oude noor-
den al jaren is een deel van 
het plein omgetoverd tot een 
ecologische buurtmoestuin. 

De voedseltuin met tal van groente, 
kruiden en fruit wordt onderhou-
den door buurtbewoners uit de wijk. 
Het Kinderparadijs en GroenGoed 
zorgden voor kinderactiviteiten, zo-
als brood bakken en het maken van 
wintervoedsel voor vogels. Tiental-
len kinderen deden enthousiast mee. 
Van geoogste appels werd appelmoes 
gemaakt. Er was live muziek en voor 
iedereen te eten. Medewerkers van 
GroenGoed en buurtbewoners zorg-
den voor brood, soep, smeersels, 
tabouleh, aardappelsalade, pizza, 
lasagna, marshmallows, limonade, 
sap, koffie en thee. Afsluitend werd 
“Stilte in de stad” vertoond, de korte 
documentaire die Dennis Wander en 
Marjolein van Dam maakten over de 
tuinen van GroenGoed. Het Wilgen-
plantsoen is een van de buurtmoes-
tuinen en helpt de wijk levendiger 
en gezonder te maken. Er wordt we-
kelijks op vaste momenten gewerkt 
door buurtbewoners onder professio-
nele begeleiding. De klussen variëren 
van werken met planten tot schilde-
ren, bouwen met hout, het opstellen 
van zaai schema’s of het volgen/orga-

niseren van workshops. Ook voor de 
kinderen is er genoeg leuks te doen. 
Het hele jaar door zorgen de tuinders 
voor een gevarieerde oogst, die na 
elk werkmoment verdeeld wordt on-
der de aanwezigen. Wil je ook gaan 
deelnemen? https://groengoedrotter-
dam.com/

BOuWONtWiKKeliNGeN 
AGNieseBuurt

in de oude wasserij van het 
voormalige Bergwegzieken-
huis is een levendig, creatief 
en kleurrijk modecentrum 
geopend, De Wasserij: een 
broedplek waar innovatieve 
modeprofessionals elkaar 
ontmoeten, samenwerken en 
kennis uitwisselen met een 
(inter)nationaal netwerk. 

De Wasserij is op 15 november ge-
opend met het Getting Closer Fa-
shion Festival door wethouder Said 
Kasmi die voor de gelegenheid een 
pak had aangemeten gekregen van 
Mevan Kaluarachchi, een van de 
modeprofessionals die hun intrek 
hebben genomen in het nieuwe 
modecentrum. In de verschillende 
toespraken van o.a zelfstandig mo-
deontwerper Joline Jolink is het stre-
ven naar duurzaamheid in de mode 
het sleutelwoord. Olof van der Wal, 
directeur van SKAR is trots met de 
realisatie van het modecentrum en 
werkt aan het opzetten van andere 
creatieve centra in Rotterdam, zoals 
voor de fotografie. Bezoekers van de 
opening werden getrakteerd op een 

mooie performance van House of 
Vineyard. Tijdens het openingsweek-
end bezochten ruim 2000 bezoekers 
de open studio’s. Ze maakten kennis 
met de ontwerpers en andere mode-
professionals, ze konden hen aan het 
werk zien, luisteren naar talkshows 
en er kon ook geshopt worden. De 
Wasserij is een initiatief van SKAR, 
STIPO, Stad2 en Van Schagen Ar-
chitecten. Programmamanager is 
Esther Muñoz Grootveld. Van Scha-

gen Architecten ontwierpen de trans-
formatie van de oude Wasserij en 
gebruikten daarbij o.a. tweedehands 
kozijnen. De wanden werden verrijkt 
met werk van de Rewriters010. De 
Wasserij is mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Droom en Daad, en 
met steun van Stichting ter Bevorde-
ring van Volkskracht, het Job Dura 
Fonds en Gemeente Rotterdam.

Van Wasserij naar Broeinest

 

paulina Szatanska is de 
nieuwe vrijwilligerscoach 
van SOL. We maken kennis 
met haar en met stagiaire 
nikita Verduijn. 
Het zijn geïnspireerde jonge men-
sen die weten dat vrijwilligers cruci-
aal zijn in hun organisatie. Paulina 
is belast met de werving en selectie. 
Ze komt uit een commerciële orga-
nisatie gericht op startende onder-
nemers. Nikita doet het vierde jaar 
mbo social work. Momenteel zijn 
er 150 vrijwilligers werkzaam in de 
drie huizen van de wijk die onder 
SOL vallen. Mozaïek, de Banier en 
de Propeller. Voor vrijwilligers zijn 
er ontzettend veel mogelijkheden 
om zich in te zetten. Paulina gaat 
het rijtje af: taallessen en huiswerk-
begeleiding, kinderactiviteiten in 
de sfeer van knutselen, sporten en 
voorlezen. Paulina is enthousiast 
over de Banier ruimte met zijn the-
ater mogelijkheden. ‘Vrijwilligers 
met theater liefde kunnen zich hier 

uitleven.’ Voor senioren zoekt ze 
maatjes en bewoners die huisbe-
zoeken willen doen bij 75 plussers. 
Paulina formuleert het mooi: ‘We 
zoeken het zilveren kapitaal ( seni-
oren in de VUT of gepensioneerd).’ 
Wie komt er dansen, knutselen of 
zingen met ouderen? Wie bemenst 
het geheugenpaleis? Er is dringend 
nood aan gastvrouwen en aan een 
efficiënt klussenteam. Paulina zorgt 
voor een eye opener. Wist je dat 
diverse bedrijven aan maatschap-
pelijke inzet willen doen? Zo geeft 
een bekend advocatenkantoor dans-
lessen en sollicitatie trainingen. 
Szatanska maakt gebruik van Next 
Door, een facebook voor de buurt. 
Daar kan je berichtjes op posten, in 
de trant van ‘lieve buren..’ het loopt 
als een trein en zorgt voor verbin-
ding. Wilt u actief blijven en uw 
ervaring beschikbaar stellen? Neem 
contact op met pszatanska@solnet-
werk.nl 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

veel enthousiasme

We botsen direct op Nieuw Pompen-
burg, de hoogbouw met een groot-
stedelijk karakter, die in een vorig 
nummer uitgebreid werd belicht. 
Belangrijk is dat er momenteel di-
verse onderzoeken worden gedaan 
naar geluid, trilling, setting, externe 
veiligheid en parkeren. In 2020 
wordt de haalbaarheid van de visie 
bekeken en komen de eerste struc-
tuurontwerpen. Medio 2020 komen 
we de fasering van de bouw te weten. 
Tegelijkertijd verschijnt het bestem-
mingsplan waarop bewoners kunnen 
reageren. Er komt een brug naar sta-
tion Hofplein. Belangrijk is de groe-
ne verbinding  vanuit ZOHO zowel 
op het eerste als tweede maaiveld.

Schieblock tweede kans
Onze aandacht wordt getrokken door 
het Schieblock. Na een zeperd is de 
gemeenteraad voorzichtiger gewor-
den met goedkeuringen. Komt er een 
uitbreiding van het nieuwe project-
plan richting spoor? In elk geval blijft 
de luchtsingel, maar dan wel in staal, 
beton of duurzaam hout. Het Delftse-
plein krijgt een toren, gekoerst wordt 
op een mix van oud en nieuw. De to-
ren komt op de huidige taxiplaats. Bij 
het Kruisplein wordt het Weenapoint 

afgebroken en vervangen door een to-
ren. Maar wijken we niet te ver af van 
de Agniesebuurt? 

ZOHO zet flinke stappen
Op dit moment ligt er een nota van 
uitgangspunten. Dit is een ambte-
lijke vertaling van de ZOHOcitizens 
principes. Vier partijen hebben als 
ontwikkelaar meegedaan met een 
wedstrijd. Leyten en Stebru hebben 
gewonnen. Ze hebben ook al wat 
bezit in het gebied. Op dit moment 
zitten we in de contractfase die voor 
Kerst wordt afgesloten. In januari 
komen planvorming en uitwerking. 

Verbondenheid, eigenheid en ver-
blijfskwaliteit worden de kenmerken 
van het nieuwe ZOHO.

atelier Hofbogen
Dudok eigenaar van de Hofbogen 
heeft Urban Synergy als architecten 
in de arm genomen. Ze werkten met 
Dudok aan de visie. Ze willen inspe-
len op lokale dynamiek en daar hippe 

tenten zetten. Waar er meer luwte 
is spelen ze in op de behoeften van 
de wijk, buurtgericht. Via geveltui-
nen willen ze de bogen vergroenen. 
Er komt ook een éénduidig verlich-
tingsplan voor alle bogen. De inrich-
ting van het dak wordt uitbesteed en 
moet eind 2021 zijn beslag krijgen. 
Voor ons hangt een grote kaart van 
de bogen, met stickers en uitwasbare 
viltstiften kan je je verlangens uiten. 
Er zijn stickers met bomen, zitjes, 
ramen (voor dichte bogen). Je kan 
naar hartenlust plakken. Wilt u op de 
hoogte blijven? Atelier Hofbogen op 
de Vijverhofstraat 88 is open  voor be-

woners, huurders en toeristen. Ope-
ningstijden: woensdag van 9-13 uur 
en donderdag van 13–17 uur.

De strijd tegen water
De Agniesebuurt is bij uitstek de 
droge voeten wijk. De Banierstraat 
en de Vrouw-Jannestraat krijgen een 
nieuwe riolering en een waterber-
ging met grove stenen zodat het weg-
dek niet zakt. Het rioolstelsel wordt 
ook in tweeën gesplitst, een riool 
voor huishoudens en een riool voor 

Herfstfeest 
Wilgenplantsoen

Kleurrijke 
burendag
Burendag  alom in het 
Oude noorden van de jacob 
catsstraat met antilliaanse 
bingo en heerlijke hapjes tot 
het Klooster met een reuze 
schilderij en een hartver-
warmende zangeres.  
In de Teilingerstraat kon je planten 
krijgen van Daniel de man van de 
groenpool en een horde van schoon-
makers ging als een stofzuiger door 
de buurt . We belandden eerst in het 
klooster en zagen buurtbewoners en 
kinderen aan het schilderen. Vier 
grote panelen vormden samen een 
kunstwerk. Aan elk paneel werd ge-
schilderd door Syrische buurvrou-
wen, artistiekelingen, dames van de 
buikdans groep en actievelingen uit 
van der Ploeg. Op de panelen zie je 
kevers, zwanen op de Rotte die langs 
de woonboot schuiven, verliefde 
koppels, basketbal spelers, druiven, 
vogels en een zomerse picknick . 
Dit verzamelde werk gaat een rond-

reis maken door de wijk. Sofi speelt 
emotionele songs op haar elektrische 
gitaar en oogst terecht applaus. We 
proeven van lekkere koekjes en tal 
van pasteitjes ook van het hartige 
soort. Het kunstwerk is van de hand 
van Simone van Maurik en de schil-
dercoach was Melissa Harmsen. Hop 
naar de Teilingerstraat met een kleur-
rijk luchtkussen voor de kleintjes, 
zand waar je regenbogen mee kan 
maken, gado gado met pindasaus en 
bananen als dolfijnen, suikerspin-
nen en cakes met slagroom. Wat is 
je droomstraat werd aan de bewoners 
gevraagd. Hoe gaat die eruit zien? 
Daniel overstelpt ons met dopheide, 
campanile, lavendel, salie en bola. 
Latifa maakte met haar meiden vo-
gelhuisjes die bij bewoners aan de 
man werden gebracht . Kinderen 
trachten met opgerolde tong langs 
een elektrisch circuit te manoeuvre-
ren zonder de draad te raken. Ook 
behendigheid is in op burendag. Een 
bewoonster wil salsa dansen in de 
Banier. Dat wordt een bewonersini-
tiatief. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onveilig 
gevoel 
en/of 
overlast?
Wethouder Wijbenga heeft 
de VeiligR app aan wijk-
raadsleden van Rottedam 
noord gepresenteerd. 
Met de VeiligR@ app kan je nu op 
een eenvoudige manier je melding, 
vraag of suggestie met de gemeen-
te delen over onveiligheid en of 
overlast in je buurt.  Bijvoorbeeld  
als je veel  afval aantreft naast af-
valcontainers . Via de app meld je 
de exacte locatie van de overlast en 
maak je eventuele foto’s van over-
last of een onveilige situatie.

het regenwater. ‘We gaan echt aan het 
werk!’ beaamt de bestuursassistent 
van wethouder Wijbenga.

Vijverhofstraat krijgt 
nieuw profiel
De Vijverhofstraat wordt voortvarend 
aangepakt. Aan de kant van de Hof-
bogen krijgen we een flaneer stoep 
van wel 5,5 meter breed. Er kunnen 
tijdelijke terrassen komen die ’s 
avonds dan plaats ruimen voor par-
keerplaatsen. Aan de overzijde wordt 

de stoep 3,20 meter. De straat wordt 
helemaal één richting. De bestaande 
bomen blijven en waar ze verdwij-
nen komt een herplant. Op de kruis-
punten komen verkeersplateaus. Er 
komt eenzijdig parkeren. De nieuwe 
ZOHO woningen krijgen inpandige 
parkeerplaatsen waardoor er ruimte 
komt voor vergroening. De regentuin 
wordt doorgezet. Bewoners en on-
dernemers worden gestimuleerd om 
geveltuinen aan te leggen en groene 
terrassen.

De eerste informatiemarkt 
over (bouw)ontwikkelingen 
in en rondom agniesebuurt 
en rondom provenierswijk 
in Huis van de wijk De 
Banier trok veel belangstel-
ling. 
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Met het actieplan Rotterdam gaat 
voor groen wil de gemeente de ko-
mende jaren zorgen voor 20 hectare 
extra groen in de stad. Waar kan je 
hoeveel subsidie voor krijgen?:

€500 per toegevoegde kubieke me-
ter waterberging; €5 per toegevoegde 
vierkante meter afgekoppeld opper-
vlak; € 10 per toegevoegde vierkante 
meter groen oppervlak. Een combi-

natie is mogelijk, met een maximum 
van €50.000 per aanvraag. Info: 
Rotterdam Weerwoord: https://t.co/
DOLOwbj0xz

Het vergroenen van tuinen of (dak)
terrassen. De regenpijp afkoppelen 
van het riool. Regenwater opvangen 
en (her)gebruiken. Rotterdamse 
huiseigenaren, bedrijven, vereni-
gingen en stichtingen kunnen hier 
de subsidie vanaf volgend jaar voor 
gebruiken. En dat is nodig, want de 
gemeente kan niet alles zelf. ‘’Slechts 
40 procent van de stadsgrond is na-
melijk eigendom van de gemeente. 

Met de subsidie kunnen we samen 
zorgen voor een stad die bestand is 
tegen de steeds meer voorkomende 
extreme droge én natte weersom-
standigheden’’, legt wethouder Bert 
Wijbenga uit. Extra groen en het op-
vangen van regenwater zijn belang-
rijk. Hoe meer regenwater bij hevige 
buien wordt opgevangen, hoe min-
der wateroverlast en waterschade aan 
gebouwen. Daarnaast raakt het riool 
minder snel overbelast bij een hoos-
bui. En ook neemt ‘groen’ goed wa-
ter op en houdt het minder warmte 
vast bij heet zomerweer. De nieuwe 
subsidie maakt onderdeel uit van het 
programma Rotterdams WeerWoord 
en het actieplan Rotterdam gaat voor 
groen. Het Rotterdams WeerWoord 
heeft als doel om samen de stad voor 
te bereiden op een extremer klimaat. 

subsidie voor 
opvang regenwater 
en meer groen

Een hele toeloop kreeg de trekker van 
het geheel de voormalige Correct lo-
catie. Het nieuwe gebouw is als een 
schip en viel direct in de gratie van 
tal van bewoners die verhuisplannen 
kregen. Het wordt de hottest place 
met horeca aan de kop, groene ter-
rassen en van de achterkant bekeken 
heeft het aantrekkelijke vorm van 
een hart. Natuurlijk kwamen er een 
paar opmerkingen. ‘Krijg ik niet te-
veel schaduw?‘ vraagt de buurman. 
‘Is de plint wel levendig genoeg?’ Een 
eigen parkeervoorziening is er niet, 
wel kan er gebruik gemaakt worden 
van de Zoom garage (25 plekken) 
en kunnen de voormalige Correct 
parkeerplaatsen geconfisqueerd wor-
den. De parkeernorm is 0,7 per wo-
ning. De toekomst ligt bij de kleine 
autootjes en jonge stedelingen zijn 
minder auto minded. Het pand krijgt 
wel een grote fietsen en motorenstal-
ling. Ze is breed toegankelijk ook 
voor bakfietsen. Met de sloop van het 
oude Correct zal begin 2020 gestart 
worden.

Water fascineert ons
Rotterdams Weerwoord promoot 
de toepassing van regentonnen die 
aangesloten worden op de dakafvoer. 
De regenton ontlast het rioolstelsel. 
Het is een initiatief van Gemeente, 

Waterschap en Woningcorporaties. 
Klimaatbestendig luidt de leuzen. 
De Stichting Plezier Rivier de Rotte 
verlevendigt het icoon van het Oude 
Noorden. Op een grote kaart zijn alle 
transformaties in Noord vastgelegd. 
Het is indrukwekkend: De Wasserij 
met modeateliers, de Stomerij, Tol-
lenstraat 54-60, Benthuizerstraat 29. 
Opvallend is het pleidooi om de plin-
ten aan te pakken van de Zaagmo-
lenstraat om er een één richting of 
fietsstraat van te maken. Woonstad is 
opvallend aanwezig met impressies 

van de nieuwbouw Zwaanshals/ Rui-
venstraat en Willibrordusstraat. We 
worden enigszins overweldigd in de 
Abdiszaal door de gigantische plan-
nen van riool aanpak. Gaat het dan 
toch gebeuren? Het bewonersplan 
Blommerdijkselaan met bankjes, 
bloembakken en een middenplein 
wordt als proef 1 provisorisch uitge-
voerd. Interessant is het onderzoek 
naar de mogelijkheid om regenwater 
naar de Rotte te pompen bij over-
schot en tegelijkertijd water te bewa-
ren voor droge perioden. 

Volgende informatiemarkt
De komende informatiemarkt is 
op 16 januari in Huis van de Wijk 
het Klooster. Op de markt vindt u 
de laatste stand van zaken van de 
onderhoudsplannen voor het Oude 
Noorden Noord. De Stichting Ple-
zierrivier de Rotte vertelt je over 
de ontwikkelingen die er zijn om 
de Rotte en de Rottemeren toe-
gankelijker te maken. Rotterdams 
Weerwoord heeft veel plannen voor 
2020 (plaatsen van regentonnen en 
vergroening van speelpleintjes). Bij 

het funderingsloket kan je terecht 
voor vragen over funderingen en 
verzakkingen. De ontwikkelaars van 
Noordsingel 250 en Tuin van Noord 
brengen u op de hoogte van de laat-
ste stand van zaken. De transforma-
tie managers geven een update van 
de transformaties naar winkels naar 
wonen in Noord. Rotterdam Noord 
krijgt een duurzaamheidswinkel. 
Wanneer komt die er? 

Dit gebeurde succesvol in 2019 
door het organiseren van 10 grote 
culturele activiteiten met kwaliteit, 
die tegelijkertijd aansloten bij de 
doelgroep.  

culturele activiteiten
Jong van Hart een seniorentheater 
speelde Costa del Plankgas waarbij 
betuttelde senioren kozen voor de 
uitstapjes van blonde Arie en de 

sfeer in het huis radicaal verander-
den. Ouwe Rotten speelde de We-
deropbouw Revue, heel herkenbaar 
voor de bewoners met de liedjes en 
de hele cultuur van toen. In april 
speelde de eigen Antilliaanse van 
der Ploeg band, ook een trekpleis-
ter voor de buurt. Ze gooiden er 
ook een Frans Bauer tussen. Een 
High Tea zorgde tegelijkertijd voor 
een grote ontmoeting. Bon Voyage 
van Onderwater producties nam de 
senioren mee naar een Franse cam-
ping waar het chanson de buurtbe-
woners verleidde. Bevrijdingsdag 
is altijd betekenisvol voor de oude 
generatie. Unieke bevrijdingsfilms 
werden gedraaid en charme zan-
geres Laura van der Voort bracht 
buurt en huis in een melancho-
lische stemming. Klapper op de 
vuurpijl was het Groot Letter Festi-
val dat na Eindhoven koos voor het 
Jan van der Ploeg Huis. Wel 500 
deelnemers luisterden naar gedich-
ten en heerlijke muziek. De senio-
ren van het huis kwamen voorlezen 
uit eigen werk voor een veelkoppig 
publiek.  Dit resulteerde in een zo-
mersessie waarbij senioren uit het 
huis leerden verhalen schrijven 
met nadruk op het zintuiglijke. Er 
kwam een boekje uit met als titel 

‘Zomerverhalen uit Van der Ploeg’. 
Een 35 accordeonisten streken 
meer in Van der Ploeg, één groot 
nostalgisch feest werd het. Vrou-
wen van Wanten speelden vóór de 
deur Allinkloesief. Na de kapotte 
caravan volgt een droomreis in de 
verbeelding. 30 mei bracht klein-
kunst. De Pinksterbrunch liet een 
goochelaar opdraven en de onver-
getelijke Paul van Soest uit ‘Toen 
was geluk heel gewoon’. De zaal zat 
stampvol. Marjolein Meijers bracht 
tere liedjes op de Rotterdamse ziel 
geschreven. Opvallend is een ge-
middelde opkomst van 80 mensen, 
fifty fifty huis en buurt. Tall Tales 
met Turbulentie gaf schitterende 
acrobatiek en  betrok bewoners 
erbij. Als er geen vliegtuig is dan 
creëren we het zelf. Jules Deel-
der en zijn band waren goed voor 
een stampvol atrium. Veel van 
der Ploegers gaan met hem op de 
foto.  In oktober genoten we van 
het Danspaleis, de beentjes van de 
vloer. De Tijd van Toen bracht ons 
de zwart-wit televisie en de mooie 
radio hoorspelen, een echt herinne-
ringsmuseum. De Koninklijke Rot-
terdamse Post Harmonie met 60 
blazers bracht klassieke nummers 
uit de filmwereld. Remember! Het 

enthousiasme was groot.  Rinus 
Blomsteel, action painter, en tal van 
dichters gaven vorm aan de partici-
patie van de Piet Roovers Stichting. 
15 november herdenken we 50 jaar 
migratie. Een mooie film, een fla-
mencogroep, Breugeliaanse tafels. 
De buurt in huis! Het jaar wordt 
afgesloten met een kerstfeest op-
geluisterd met Jazzlab. 100 deel-
nemers herdenken een eenzame 
geboorte en tegelijkertijd een groot 
vreugdefeest. 

effectief
Het culturele programma is effec-
tief, brengt de buurt naar binnen 
en geeft zin aan bewoners die tot 
nu toe weinig de woning verlieten. 
De resultaten zijn legio, zoals drie 
maal per week een buurtmaaltijd, 
bewoners uit de buurt doen huis-
bezoeken en boodschappen voor 
de senioren. Jonge stagiaires doen 
aanvullende zorgtaken. Kantine 
wordt bemenst en de tuin wordt on-
derhouden. Bewoners gaan aan de 
slag met schrijven van levensver-
halen. Het Jan van der Ploeg huis 
draait compleet op vrijwilligers. De 
inzet is emancipatie en beleven van 
multiculturaliteit in een huis met 
10 diverse nationaliteiten. 

BOuWONtWiKKeliNGeN 
iN KlOOster 
BOOmiNG GeBeureN

nog nooit kwamen zoveel 
bewoners naar Huis van 
de Wijk het Klooster, 
waar de meest recente 
bouwontwikkelingen een 
aantrekkelijke exposure 
vormden. 

Rotterdammers kunnen 
vanaf 1 januari 2020 een 
subsidie aanvragen voor de 
aanleg van meer groen en 
het opvangen van regen-
water. De gemeente wil de 
stad zo wapenen tegen de 
gevolgen van extreem droog 
en nat weer. 

Het jan van der ploeg Huis bestaat uit 86 zelfstandige 
seniorenwoningen met een subtropisch atrium en een 
recreatieruimte. alles wordt gedragen door vrijwilli-
gers van tuinonderhoud tot kantinebeheer van zorg tot 
organiseren van culturele activiteiten. Om de eenzaam-
heid te doorbreken van 100 bewoners, senioren tussen 
de 75 en 90 jaar, pameijer cliënten en ex-drugs verslaaf-
den werd radicaal gekozen om de buurt naar binnen te 
brengen.

Cultuur 
verdrijft 

eeNzAAm
Heid
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cOLOFOn 
noorderzon informeert over initiatie-
ven, evenementen en ontwikkelingen 
in het Oude noorden en de agniese-
buurt. De noorderzon verschijnt 

6x per jaar. Uitgave september 2019.

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, 
gemeente Rotterdam, Havensteder, 
Marion van de Schelde

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

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

SOL 
(Samen Ondernemend 
Leren)
hoofduitvoerder 
Welzijnsopdracht in Noord
Schommelstraat 69, 
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

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

Wethouder grauss van 
armoedebestrijding kwam 
op bezoek bij noordplein 
12 ‘De Villa’ en sprak met 
fondsen, bewoners en inter-
mediairs die allen wat wil-
len doen aan de armoede in 
de wijk. 

De wethouder werd verwelkomd door 
de kinderen die een toneelstukje op-
voerden met als thema het weeshuis. 
De wezen blijken ongekende talenten 
te hebben: een moppentapper, een 
operazanger, een rekenwonder, rap-
pers en een mimespeelster. Talent 

haalt hen uit de armoede. Een familie, 
liefde en aandacht hebben ze nodig. 

Stellingen
Maarten Bakker van Studio de Bakke-
rij is gespreksleider. Hij poneert een 
aantal stellingen waar het publiek op 
kan reageren. Is er genoeg in de wijk 
voor kinderen in armoede? Wellicht 
wel maar er is een gebrekkige commu-
nicatie. Hebben ze voldoende kansen? 
De kansen zijn erg ongelijk. Procedu-
res duren ook heel erg lang. Het pu-
bliek was het er mee eens dat ouders 
de eindverantwoordelijkheid hebben 
voor hun kinderen, zij moeten stappen 
zetten. Toch is er veel onwetendheid 

Agenda
 

16 januari 

17.00 - 19.00 uur in het Klooster

INFORMATIEMARKT 
(BOuW)ONTWIKKELINGEN 
OuDE NOORDEN  

26 januari 

12.00 uur op Hildegardiskerkplein

TEGEL ERuIT, 
GROEN ERIN. 

2 februari 

12.00 - 18.00 uur, meerdere plaatsen

MuZIEK BIJ DE BuREN 

13 januari en 10 februari

WIJKRAADVERGADERING 
AGNIESEBuuRT 

16 januari en 13 februari

WIJKRAADVERGADERING 
OuDE NOORDEN

echte Liefde, de bewoners 
theatergroep uit het Kloos-
ter, speelt ‘Liever lasagne’ 
onder regie van aukje 
Dijkstra. 

Het stuk speelt zich af op een camping 
waar wel heel rare vogels huizen in 
schattige kleine tentjes. Op de cam-
ping ’ Een eigen Plek’ is iedereen op 
zoek naar een eigen plek. Sommige 
gasten hebben het moeilijk met het 
aangaan van contacten en verbinding. 
Maar zeker op een camping is het 
soms bijna onmogelijk contact te ver-
mijden. De camping mama met een 
wat eigenwijze tiener dochter bereidt 
haar specialiteit de overheerlijke la-
sagne. We maken kennis met de les-
bienne wiens vriendin Lesbos verkoos 
boven de camping. Een soort goeroe 
die genezende kwaliteiten blijkt te 

hebben is constant in trance en biedt 
zijn kwaliteiten aan tegen een zacht 
prijsje.  Een binnenschipper kreeg de 
bons van zijn geliefde die niet constant 
wilde varen. Een visser vindt de men-
sen ‘interessant.’ In plaats van een 
grote vis vangt hij alleen guppy’s. Een 
koppel besluit een trio te wagen. Een 
hoertje van de Keileweg trouwt met 
een kasteelheer maar belandt na diens 
dood weer in de armoede. De camping 
heeft een animatrice aangetrokken als 
kinderentertainer. Ze geeft nu senio-
rengym en moet haar verwachtingen 
bijstellen. Een zanger met uitputtende 
wereld optredens legt het loodje. En 
kinderloze moeder schaakt de baby 
van ruziënde ouders. Het kleintje helpt 
haar van haar verslaving af. De goeroe 
belooft alle angst weg te nemen. 
De verbinding
De conclusie van het stuk is dat het 

Overwinteren! 
 Hoe doe 
 je dat?

hem gaat om de verbinding. Die ver-
binding krijgen de spelers en later 
ook de kijkers bij het smullen van een 
overheerlijke lasagne. ‘De opbouw, de 
samenstelling, de kwaliteit van de in-

grediënten en het aantal laagjes deze 
maken jouw lasagne’ is de boodschap. 
We praten met de spelers die een eigen 
personage en teksten mochten verzin-
nen. Het was een geleidelijk proces 

onder leiding van Aukje, die er telkens 
de geschikte tekst en performance uit-
viste. Petje af voor dit gebeuren. 

liever lasagne 
door echte Liefde

en hebben ouders in armoede te veel 
besognes aan hun hoofd. Velen zitten 
in een soort cocon. Aandacht werd ook 
gevraagd voor de groep net boven het 
minimum die overal buiten valt. Er is 
veel onzichtbare armoede. In de buurt 
zitten veel mensen in de schuldsane-
ring. Er is ook armoede bij ZZP-ers. 

een luisterend oor 
Wethouder Grauss vertelt hoe de 
familie van zijn vader in armoede 
leefde. Hoe zijn vader zich er aan 
ontworstelde als talentrijk timmer-
man. Grauss werd wel de langzame 
Wethouder genoemd omdat hij veel 
tijd uittrok om eerst te luisteren naar 

ervaringsdeskundigen, naar de voed-
selbanken, naar Warm Rotterdam, 
ROSA (Rotterdamse Sociale Alliantie) 
en de Pauluskerk, naar wetenschap-
pers. Mensen komen er vaak niet uit. 
We moeten weer naar de menselijke 
maat. Wethouder Grauss wijst erop 
dat hij 30 trajectbegeleiders meer heeft 
aangesteld in Delfshaven en dit is nog 
maar een begin. Er wordt wel op ge-
wezen dat SoZaWe werd afgebouwd 
terwijl ze wel concrete hulp gaven aan 
armen en regelmatig huisbezoeken 
deden. Had een klantmanager vroe-
ger 120 cliënten, nu heeft hij er 500. 
Het zijn nummers geworden. Kennen 
de ouders, die intermediairs die voor 

hun kinderen fondsen geld kunnen 
regelen zodat ze kunnen sporten, dan-
sen of muziek maken? Dat valt mee. 
Hoe waarborgen we duurzaamheid? 
Inspiratie voor de kinderen? Is hulp 
aan armen toegankelijk? De Wethou-
der wijst naar de site: www.rotterdam.
nl/rondkomen. De site kan nog beter. 
Elke deelnemer kan de bijeenkomst 
met een woord omschrijven: ‘tijd, 
aandacht, vertrouwen, verwachting, 
warmte, samen, gastvrijheid.’ Een 
hartverwarmende bijeenkomst was 
het. 

Kinderen van Stichting 
Kinderparadijs Meidoorn 
hebben tijdens de natuur 
en Techniekclub (n&T club) 
zich verdiept wat voor ef-
fect de winter heeft op de 
natuur. Zo hebben de kinde-
ren geleerd over het opzet-
ten van een tent in de kou, 
gezocht naar bodemdier-
tjes, vogels geobserveerd 
en een vogelwinterrestau-
rant gemaakt. 

Het vogelwinterrestaurant is een 
groot platform dat nu in de grote 
boom hangt, middenin speeltuin 
Wikado. Vogels genieten dagelijks 
van de lekkernijen die de kinderen 
hebben gemaakt. In een van de an-
dere lessen hebben de kinderen een 

grote tent opgezet in onze Avontu-
rentuin. De winter brengt kou met 
zich mee en maakt het eerder don-
ker. Dit houdt de kinderen echter 
niet tegen. 
Na hard zwoegen en koude vingers 
stond de tent rechtop! Vervolgens 
werd dit gevierd door lekker eten 
en leuke spelletjes in het donker. 
De kinderen zijn erachter gekomen 
dat de natuur soms wat hulp kan 
gebruiken en dat wij veel kunnen 
leren van de natuur. Zo zoeken die-
ren warme plekjes op, houden el-
kaar warm en gaan meer eten. Zelfs 

Agenda SOL in Rotterdam Noord: 

www.solnoord.nl/activiteiten

Agenda Klooster: 

www.kloosteroudenoorden.nl/activiteiten/

Agenda Nieuwe Banier: 

denieuwebanier.nl/agenda-activiteiten/

WetHOuder GrAuss 
KOmt luistereNwij zoeken warme plekken op, gaan 

meer eten en werken samen. De 
winter overwinteren we samen! 
Bij de N&T club leren kinderen hun 
technische inzicht te gebruiken, om 
te gaan met technische materialen 
en respect te hebben voor de (na-
tuurlijke) omgeving. Kinderpara-
dijs Meidoorn biedt, naast de N&T 
club, nog meer naschoolse activitei-
ten aan (clubjes). Kinderen die in-
geschreven staan bij Stichting Kin-
derparadijs Meidoorn kunnen zich 
inschrijven voor een van de clubjes.
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Rinus deed aan action painting waar-
bij drie reuze werken compleet wer-
den getransformeerd. De donkere 
sprekende basis kreeg een enorme 
spettering van licht. Blomsteel zette 
met veel kracht het plamuurmes met 
een bons op het canvas. De muziek 
van Jos Valster en kompanen was 
meer dan inspirerend voor de kun-
stenaar. Diverse werken werden ook 
tentoongesteld van landschappen 
tot abstract, van Picasso tot Hol-
landse polder. Ook buikdanseres So-
raya Sultan liet zich niet onbetuigd. 
Ze wervelde overal tussendoor met 
een gouden jurk en plissé vleugels. 
De hele fine fleur van Rotterdamse 
kunstenaars was aanwezig. Wim de 
Boek bekend van de Stadsradio en 
gevierd conferencier wist de boel te 
verbinden. Verrassing van de middag 
was de dichter Mark Boninsenga. Hij 
bracht een schitterende performance. 
Als de tonen van de saxofoon uitster-
ven staat een heerlijke maaltijd klaar 
van lasagna tot diverse groenten met 
karbonades. Bernadette en Liliane 
zorgden hiermee ook voor een per-
fecte ontmoeting als afronding. De 

Kunstshow is een opwarmer voor het 
initiatief van de Piet Roovers Stich-
ting voor passende huisvesting , ate-
lier- en werkruimten en andere voor-
zieningen voor kunstenaars (55+) om 
hen zo lang mogelijk hun professie te 
laten uitoefenen. Voor dat doel heeft 
Woonbron in Rotterdam het Jan van 
der Ploeghuis in het Oude Noorden 
beschikbaar gesteld. Op termijn ko-
men zo’n 30 woningen beschikbaar, 
voor het merendeel tweekamer wo-

ningen, daarnaast zijn er enkele drie-
kamer woningen. Het blijft een ge-
mengd complex, naast kunstenaars 
kan iedereen hier wonen. Er komt in 
ieder geval één ruimte beschikbaar 
als buurtatelier. Hierin kunnen de 
kunstenaars uit het complex werken 
en cursussen geven voor de buurt. 
Maar de bedoeling is meer atelier-
ruimtes beschikbaar te maken. 
Info en contact: www.pietroovers-
huis.nl

... iN de villA
Buurthuis noordplein 12, 
de Villa, zit propvol.’ Vol 
verwachting klopt ons 
hart’. goochelaar Ray Saluki 
verrast de kinderen met 
meesterlijke goocheltrucs 
en vergast hen op de meest 
bizarre opblaas beestjes. 

Buurtbewoner Jeffrey Sabeel ani-
meert zoals altijd de hele boel. Hij 
lokt de kinderen naar buiten, de spea-
kers op 10 en danst en zingt met ze. 
Hij houdt ze warm met tal van spel-

letjes. Als de Sint met zijn Pieten bin-
nen komt staat de Villa op zijn kop. 
Het feest is niet compleet zonder 
kinder bingo met Tiny en Geertruida 
Bol als golden girls. Wat de Sint al-
lemaal meebracht kunnen we hier 
gerust vertellen: een monopoly spel, 
barbies, lego’s, star wars poppen en 
veel meer. 
Vooraf ging de heilig man shoppen 
bij Meijburg en Co en Stichting Mee-
doen. Blijkbaar hemelse winkels aan 
de reacties van de kinderen te zien of 
te horen. De kinderen waren niet weg 
te slaan. Het feest duurde wel 4 uur 
lang.

Kunstenshow in Noord
Het was een geweldige hap-
pening in het jan van der 
ploeghuis waarbij de piet 
Roovers stichting zich profi-
leerde. De stichting zet zich 
in voor oudere kunstenaars 
voor huisvesting en ateliers. 
centraal stond Rinus Blom-
steel, bekend kunstschilder 
die zijn atelier heeft op de 
Kloosterzolder.

Wie kent joop Wolfs niet in 
het Oude noorden? Hij be-
letterde winkels en horeca 
en gaf vorm aan de reuze 
bioscoopreclames vol aan-
trekkelijke diva’s. 

Ondeugd
Joop wordt geboren in de Zoom-
straat. Hij gaat naar de Hildegardis-
school en staat in de buurt bekend 
als ondeugd. Met Harry Maartens en 
Keesje Pijpers van de drogist vormt 
hij de beruchte drie musketiers. Bij 
danszaal Wuijsters gaan ze chocola-
tjes pikken. Met trots toont Joop een 
klasfoto waarop de meeste kinderen 
er op zijn minst engelachtig uitzien. 
De familie verhuist naar Blokland-
straat 93. In dezelfde straat wonen 
Wimpie Janssen, Coen Moulijn, 
Evers en Willem van de Woud. Een 
voetbal walhalla. Wolfs helpt Arie 
de Rijk, de melkboer. Op zijn rondje 
maakt hij kennis met atelier Schrij-
ver, de bioscoop schilder. Joop weet 
vanaf het eerste moment dat dit zijn 
toekomst wordt. 

enorme bioscoopreclames
Het bedrijf maakte enorme bios-
coopreclames van drie bij twintig 
meter voor Arena, Thalia, Lumière, 

Criterion, Corso, Colosseum, Victo-
ria. Denk aan de Sound of Music, 
Ben Hur, El Cid, Julie Andrews, 
King Kong, White Christmas. Joop 
moest iedere week naar de film-
keuring, bij hooggeplaatste heren 
in het Stadhuis of op de Molenlaan, 
om de geschilderde doeken te laten 
censureren, want vergeet niet bloed 
of bloot wordt niet getolereerd. Met 
trots toont hij de koppen van Juliana 
en Beatrix die hij heeft uitgesneden. 
Je kan goed zien dat de schilders de 
reclames steeds maar overschilder-
den. Ze vormen een soort kartonnen 
laag. Bewoners vroegen soms om 
een uitsnijding om boven hun bed 
te hangen. Elke filmster heeft Joop 
vorm gegeven. Toch treedt hij niet 
toe tot de koppen schilders, maar 
wordt beletteraar. Hoe kwam hij 
bij Schrijver? ‘Ik was er zowat kind 
aan huis en solliciteerde bij meneer 
Heine.’ Bij Schrijver waren twee af-
delingen. De koppen schilders, die 
ook niks anders konden en de belet-
teraars die ook maar die specialiteit 
hadden. De schilders deden alles 
uit de hand. Velen kwamen van de 
kunstacademie. Die reuze platen 
ophangen (17 doeken in de week) 
in de ijzige kou was armoe. Bij Vic-
toria was het elke week prijs. Als 

de bioscoopreclames op zijn retour 
zijn gaat Wolfs foyers opknappen. 
Als hij bij Victoria een prachtig pla-
teau werk ontdekt achter het behang 
krijgt hij een pakje zware van Nelle.

Beletteren een prachtig vak
Wil van Vught komt binnen, ze was 
ouvreuse bij Lumière. Er ontspinnen 
zich tal van herinneringen. Tijdens 
de Chinese nacht was je tot 4 uur ’s 
ochtends zoet. Het salaris was mini-
maal, gelukkig waren er de fooien. 
‘Letters zetten is een prachtig vak’ 
mijmert Joop. Hij zat in een team 
van 20 man. Ze richtten zich na het 
bioscoop gebeuren op beurzen als 
de Femina. Het kan Joop niet echt 
bekoren. ‘Wij waren meer van de 
kunst.’ Joop gaat weg naar Piet Loret 
waar hij strandborden schildert en 
zowat alle Heineken en Coca Cola 
borden schildert rond de Rotterdam-
se sportvelden. ‘Zo een kleine tien 
kilometer!’. Wolfs belandt later bij 
Westerhof, een interieur aankleder. 
Hij pakt de wasautomaten zaak aan 
van Gerard de Lange, die later een 
grote jongen wordt met 52 zaken. 
Vervolgens gaat hij naar Scheffer en 
schilderde al die oriëntatie kaarten 
langs de wegen. Joop maakt kennis 
met de band Roadrunner die speelt 

tijdens het wielrennen in Ahoy. Joop 
doet aan action painting. 

Zelfstandig ondernemer
Na diverse omzwervingen wil hij 
voor zichzelf beginnen. Hij gaat 
naar zijn baas Scheffer en bedingt  
een parttime contract, zo blijft hij 
verzekerd. Scheffer weet dat Joop 
niet op een uurtje kijkt en steunt 
hem. De startend ondernemer weet 
zeven winkels te beletteren op de 
Schieweg en betrekt een werkplaats 
op Zwaanshals. Heel het Oude 
Noorden heeft Joop beletterd. Voor 
de actie richting het Jan van der 
Ploeg Huis schilderde hij voor Cor-
rie Ulenberg een enorm spandoek. 
De eerste werkplaats op Zwaanshals 
was in de kelder van een poelier. 
Tussen de kratten met kippen zat 
Joop te schuren en te gronden. Al 
snel gaat hij over naar een nieuwe 
bedrijfsruimte van de Combinatie. 
Wolfs wordt een grote jongen die 
NS en KLM objecten beletterd. Hij 
heeft nu 5 man personeel en doet 
zowat de hele Rotterdamse horeca. 
Hij kan ons alles vertellen over zijn 
medewerkers kunstenaars. Het wa-
ren vakmensen, maar ze liepen op 
alcohol. Joop wil zijn werkplaats van 
rolluiken voorzien en komt in con-

flict met Porei van Welstand. Met 
de steun van Jim Postma komt het 
goed. 

De kunstzinnige hoek in
Wolfs gaat de kunstzinnige hoek in. 
Het CBK weet hem te vinden. Hij 
schildert uit de hand het ontwerp van 
Co Westerik ‘De Bloem’ bij WES, De 
Bokser in Zwaanshals en de diverse 
Kunst en Kids werken op de gevels. 
120 kinderen gaan aan de slag in de 
werkplaats van Wolfs. Zelfs Herman 
Brood kan Wolfs’ atelier niet over-
slaan. Zelfs Rutger Hauer komt bij 
hem op visite. Zoon Raymond gaat 
in de sporen van zijn vader. Vijf jaar 
runt hij Rayclame. Nu is hij leiding-
gevende bij de Bouwacademie. 
We nemen het interview af in Noord-
plein 12, waar de senioren hun bingo 
houden. ‘Hé kijk, daar is de leidster 
van onze buurtvereniging. Die moet 
wel in de tachtig zijn!’. Wolfs is zo 
een hoorn des overvloeds, van bi-
oscopen naar belettering, van grote 
projecten naar horeca, van zwemba-
den naar muurschildering. Ben je 
niet jaloers op zo’n rijk leven?

WOlFs is de leveNde reClAme

Het was ongetwijfeld een 
wervelend Sinterklaasfeest 
met wel 200 kinderen en 
hun ouders in het jan van 
der ploeg Huis. 

De Sint zag er ondanks zijn hoge 
leeftijd uit als een plaatje. De stu-
denten Pieten kwamen duidelijk uit 
de schoorsteen. Cadeautjes brengen 
is geen sinecure. Het festival begon 
met een grote kleurwedstrijd met 
drie stralende winnaars. Talentrijke 
kinderen zongen in pure karaoke stijl 

voor de Sint. Moeders vroegen uiter-
aard om de gebruikelijke fotosessie 
van de kleintjes op de schoot van Sin-
terklaas. 
Dan kwamen de acrobaten Pieten 
van circus Ravioli met hele hoge fiet-
sen. Ze deden halsbrekende toeren. 
Het bleken ook ervaren jongleurs 
met een achttal kegels die van de één 
naar de ander gingen. Uiteraard assi-
steerden de kinderen. Plots kwamen 
ze als reuzen op stelten en als klap-
per op de vuurpijl kwamen de klein-
tjes op hun schouders. Je moet geen 

hoogtevrees hebben. Ten slotte ging 
de schatkamer open en voor iedereen 
had de Sint een klein cadeautje, een 
blijk van genegenheid. 
De muziek werd verzorgd door dj 
Ulrich, die er ook voor zorgde dat de 
Sint verstaanbaar werd. Wat moet de 
heilige man zonder moderne tech-
niek? Soraya met de assistentie van 
vrijwilligers van het Huis maakte er 
een heerlijk feest van voor onze we-
reldkinderen. 

SinteRKlaaS...

... met ACrOBAteN eN sCHAtKAmer
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De seniorenclub uit het Rot-
tekwartier werd door Happy 
italy op het eudokiaplein 
verwend met pasta’s en 
heerlijke pizza. 
De senioren bingoclub gooide er 

tegelijk een bingootje tegenaan, tot 
groot jolijt van de aanwezige klan-
ten. Ze lieten dan ook een onuitwis-
bare indruk achter. Smakelijke hap-
pen met entertainment! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tegen 
hard rijden
Wethouder Bert Wijbenga 
van Schoon, Heel en Vei-
lig kwam op bezoek bij de 
noorderboulevard. 
In afwachting van zijn komst praten 
we met de coördinator Handhaving. 
Zijn team heeft 19 medewerkers. Ze 
focussen zich op de openingstijden 
en sluitingstijden van de winkels, 
treden op tegen grof vuil dat naast 
de containers geplaatst wordt en te-
gen hard rijden. Doorn in het oog 
zijn plekken als de Vijverhofstraat 
waar onlangs 500 flessen naast de 
container werden gestald. Wijbenga 
komt binnen met bestuursassistente 
Caroline en de feestverlichting in de 
Zwartjanstraat gaat aan. Deze werd 
mogelijk gemaakt vanuit de dienst 
Economie die voor drie gebieden 
samen € 450.000,- uittrok. De ver-
lichting wordt onderhouden door 
Stadsbeheer. Wethouder Wijbenga is 
loco-burgemeester en wethouder van 
Buitenruimte en Diversiteit.
De ondernemers presenteren zich 
als veelzijdige straat met de nodige 
festiviteiten als het Sinterklaas- en 
Kerst huis dat jaarlijks 500 kinderen 
trekt. 167 winkeliers zijn aangesloten 

bij het financieel samenwerkings-
verband BIZ. Ondersteuner Anil 
Jagroep zorgt voor de maandelijkse 
nieuwsbrief en bezoekt regelmatig 
de leden. Een website is in aanbouw. 
De ondernemers gaan van start. Er-
gernissen zijn het parkeren, het hard 
rijden en de scooters en fietsers die 
ondanks het verbod de Noordmo-
lenstraat invliegen. Onlangs is er 
op een snoepwinkel een overval ge-
pleegd. Gelukkig komt dit niet al te 
vaak voor. De winkeliersvereniging 
doet mee aan het Donkere Dagen Of-
fensief, waarbij meer toezicht wordt 
toegepast. Bij het hard rijden speelt 
stoer gedrag een grote rol. Kunnen 

de kruispunten niet beter verlicht 
worden? Kunnen de drie zebra’s 
niet aangelicht worden? Kan er geen 
zebra bij? De ondernemers zijn ver-
antwoordelijk voor afval tot 25 me-
ter naast de zaak. Kunnen er geen 
dubbele prullenbakken komen? Ge-
probeerd wordt een gezamenlijk be-
drijfsafval bedrijf te promoten. Dit is 
efficiënter en goedkoper. Kan er niet 
meer loop in de straat komen door 
o.a. muurschilderingen. Wethouder 
Kasmi van Cultuur zal hierop aange-
sproken worden. De Noorderboule-
vard als cultuur boulevard. Bert Wij-
benga neemt het op zijn to do lijstje 
mee.

Happy italy verwent 
senioren

Het begrip Opzoomeren is ontstaan 
in de Opzoomerstraat in het Nieuwe 
Westen. De straat is vernoemd naar 
de 19e-eeuwse jurist en filsoof C.W. 
Opzoomer. Eind jaren tachtig van de 
vorige eeuw verloederde de Opzoo-
merstraat en vormden drugspanden 
een bron van ergernis. De bewoners 
kozen in plaats van harde acties voor 
een positieve aanpak en gingen zelf 
aan de slag. Ze begonnen met het 
aanvegen van de straat, het aanbren-
gen van verlichting aan de gevels, de 
opzoomerbollen en het aanleggen 
van geveltuintjes. Met hulp van de 
politie verdwenen ook de drugspan-
den uit de straat. De actie van de Op-
zoomerstraat was ook een goed voor-
beeld van sociale vernieuwing, een 

verzamelnaam voor manieren om 
met elkaar de problemen in de grote 
stad aan te pakken. Het toenmalige 
projectbureau Sociale Vernieuwing 
van de gemeente Rotterdam ging dan 
ook achter het Opzoomeren staan en 
stimuleerde andere straten om het 
voorbeeld van de Opzoomerstraat te 
volgen. De toenmalige burgemeester 
Bram Peper schaarde zich achter dit 
initiatief en wethouder Pim Vermeu-

len werd de officiële beschermheer. 
Opzoomeren werd een rage en leidde 
tot een stedelijke Opzoomerdag op 
28 mei 1994. Twintigduizend Rot-
terdammers waren deze dag in de 
weer een knapten met elkaar straten 
en pleinen op. Ook in het Oude Noor-
den en de Agniesebuurt organiseer-
den bewoners hun eigen Opzoomer 
straatfeest, zoals de Schoonoord-
straat die geheel werd afgesloten. Het 

Opzoomeren heeft in de loop der ja-
ren veranderingen ondergaan, maar 
de kern is altijd hetzelfde gebleven: 
bewoners die de handen ineen slaan 
en met elkaar activiteiten en initiatie-
ven in hun straat ondernemen. Van 
hieruit zijn overal in Rotterdam net-
werkjes van bewoners ontstaan die 
op de een of andere manier met el-
kaar in contact staan. De laatste jaren 
worden straten die Opzoomeren ook 

uitgedaagd om zich in te zetten voor 
maatschappelijke thema’s als Lief & 
Leed (burenhulp en aandacht voor 
elkaar), taalontwikkeling (voorlezen 
aan kinderen, buren helpen met Ne-
derlands leren spreken) en de aanpak 
van zwerfvuil. Was de Opzoomer-
straat ooit een goed voorbeeld van so-
ciale vernieuwing, we hopen dat dit 
in de toekomst weer door bewoners 
wordt opgepakt. 

Opzoomer Mee bestaat 
sinds 1994. Opzoomeren 
is zorgen voor een goed 
contact met je buren en 
samen zorgen voor een 
prettige straat om in te 
wonen. Straatactiviteiten 
zijn een goed middel om 
dat voor elkaar te krijgen. 
naast het samen verfraai-
en of opknappen van de 
straat kan een straatfeest, 
barbecue of spelletjes dag 
voor de kinderen ook een 
manier zijn om de straat te 
Opzoomeren.

25 jAAr 
OpzOOmereN

in de Zaagmolenstraat 121 
heeft kunstenaar Marion 
van der Schelde haar atelier 
naast haar woning. Voor 
haar werk het atelier uit 
gaat houdt ze Open atelier 
waar buurtbewoners wel-
kom zijn. We nemen een 
kijkje. 

Wie is Marion van de Schelde en wat 
voor werk maakt ze? Vanaf haar 1e 
stond Marion van der Schelde elke 
zomer in de Dordogne te spelen met 
water en kiezels. Vanaf haar 4e jaar 
zat ze op ballet. De keuze tussen pro-
fessioneel dansen of de kunst werd 
de academie. Zij studeert af met au-
tonoom ruimtelijk werk: dansers van 
pure materialen, hout, ijzer, een stuk 
van een fietsframe door de ruimte. 
Door het leven ´reizend´ stopt zij re-
gelmatig om iets op te rapen. Marion: 
‘Het zijn altijd aardse materialen waar 
ik ´op val´. In het bos stronken kron-
kelend hout, op een verlaten terrein 

een stuk metaal met prachtige roest 
kleuren, op straat een oud stuk pla-
vuis. Dat pakt me meteen, het is zo-
iets als verliefd worden. En net zoals 
elk ander ontmoeten, heeft ook dit 
materiaal al een verleden in zich. Dat 
boeit mij. Bij de start van een nieuw 
beeld is één stuk materiaal mijn uit-
gangspunt. Een kleine steen, een gro-
te stronk hout . Daar ga ik mee spe-
len.  Ik loop door mijn atelier en zoek 
naar een contrast in materiaal dat bij 
mijn 1e stuk past. Ik leg de delen los 
op de vloer. Ik hang ze in kettingen 
aan het plafond. Ik maak een geheel 
zonder dat alles al écht vast zit. Met 
metalen knijpers en ijzerdraad .Wan-
ner ik denk dat dat het is, ga ik alles 
echt aan elkaar zetten. Lassen, wik-
kelen, pen- gat- verbinding, bouten/ 
moeren, altijd vraagt het te worden 
beeld weer nieuwe oplossingen. Met 
spelen bedoel ik doen. Verbinden. 
Geen bedacht plan, zuiver intuïtie. En 
zo ontstaat altijd groot of klein, voor 
binnen of buiten, hangend of staand, 

met kaars-neon of elektrisch licht al-
tijd weer een echte Marion. Marion 
heeft naast haar werk altijd gekozen 
voor een baan in de maatschappij. Zo 

geeft zij al jaren les op een vmbo. En 
workshops, op aanvraag, aan alle leef-
tijden. Op locatie of vanuit haar atelier. 
De wisselwerking met materialen en 

mensen is haar ding. marionvander-
schelde@gmail.com

spelen met 
materialen en 
dans

Havensteder heeft in de 
zomer de woningen leegge-
maakt aan de Vinkenstraat 
207 t/m 311 om op deze 
locatie nieuwe sociale huur-
woningen te ontwikkelen. 
Hiertoe is besloten omdat de 
fundering te slecht was om 
de huidige bouwen te hand-
haven en te renoveren. 
Na het leegmaken van de woningen 
heeft Havensteder opdracht gegeven 
aan V.S.M Sloopwerken B.V. uit Lei-
derdorp voor het slopen van de huidi-
ge woningen. De nieuwbouw plannen 
zijn in ontwikkeling. Havensteder ver-
wacht dat deze plannen in het voorjaar 
2020 definitief zijn en aan de wijk 
worden gecommuniceerd. Bewoners 
van de Vinkenstraat ontvangen dan 
de planning van de realisatie van de 
nieuwbouw. 

planning
De sloopvoorbereidingen zijn al be-
gonnen. Er zijn bouwhekken om 
de woningen gezet en in november 
werd gestart met de sloop. Het ver-

wijderen van de gebouwen duurt tot 
medio januari 2020, daarna vinden 
de grondwerkzaamheden plaats om 
de percelen voor te bereiden op de 
nieuwbouw, deze grondwerkzaamhe-
den zijn medio maart 2020 gereed. 
De sloop wordt uitgevoerd met een 
kraan en vrachtwagens. De sloop en 
het afvoeren van de materialen veroor-
zaakt helaas geluids en stof overlast. 
V.S.M. Sloop werken tracht dit waar 
mogelijk zoveel mogelijk te beperken. 
Niet alle overlast is te voorkomen. 
Havensteder vraagt hiervoor begrip. 
V.S.M. Sloopwerken heeft opdracht 
gegeven aan Van Monsjou & Partners 
voor de opname van omliggende ge-
bouwen. Vragen of meldingen over 
de sloopwerkzaamheden kunnen 
gesteld worden aan V.S.M Sloopwer-
ken.  Contactpersoon is Anna Battista 
bereikbaar via 0713030500 en per 
mail via a.battista@vsmsloopwer-
ken.nl Havensteder is bereikbaar op 
0108902525
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nieuwe vinkenstraat 
blijft sociale woningbouw

Het eerste all-electric 
project van woningbouwcor-
poratie Havensteder in het 
Oude noorden is opgeleverd. 
Wij maakten de eerste sleu-
teluitreiking mee aan twee 
stralende jonge mensen 
Koen en Veerle. 
De 25 heel mooie woningen zijn ge-
legen op de hoek van de Snelleman/
Vletstraat. De aannemer Waal Bouw 
Vlaardingen heeft keurig werk afge-
leverd en ook het straatje is brand-
schoon achtergelaten. Ruoff Archi-
tecten Rotterdam zorgden voor een 
speelse structuur. De woningen  
hebben wel zeven verschillende plat-
tegronden. Ze richten zich op jonge 
starters en zijn dan ook niet groot (47 
vierkante meter) maar fijn geconstru-
eerd. Er zijn drie loftwoningen en 22 
twee kamerwoningen. Het hele com-
plex is all-electric. Er is geen gasaan-
sluiting en de verwarming gebeurt 
door middel van eclectische radiato-
ren. De keuken heeft een warmwater 
close-in boiler. De douche heeft een 
80 liter boiler. Het koken gebeurt elek-
trisch. De huur is sociaal en subsidia-
bel. Het maandbedrag is 649,17 euro 
inclusief servicekosten. Het project zit 
vol duurzaamheidsmaatregelen: ven-
tilatie met warmte terugwinning, dou-
chegoot met warmte terugwinning, 
zonnepanelen op het dak en HR triple 
glas. Iedereen heeft een berging, er is 
een gemeenschappelijk buitenruimte 
en twee woningen hebben een tuin. 
Kandidaten konden zich opgeven voor 
een open huis of informatieavond via 

de website Zwaanshalskwartier. Op 
de informatieavond kregen ze een 
link naar Woonnet Rijnmond waar 
ze konden reageren op een clusterad-
vertentie. Daarnaast moesten ze een 
motivatiebrief sturen. Wat kan je bete-
kenen voor het Oude Noorden? Leuk 
was een reactie: ‘Ik heb 15 jaar lang 
gewoond in de verkeerde stad! (Am-
sterdam). Dan volgde er een loting. 
50 kandidaten werden uitgeloot. De 

eerste 25 kregen een kans. Vandaag 
werd het eerste huurcontract gete-
kend. Havensteder verwacht dat een 
week later alles is verhuurd. Koen en 
Veerle kregen de eerste sleutel uitge-
reikt. Hij is startend ondernemer in 
Blue City. Van verrot fruit in de ha-
ven maakt hij leren riemen, tassen en 
schoenen. Veerle is office manager in 
Amsterdam en geeft hem marketing 
tips. Ze vinden Zwaanshals een heer-
lijke buurt. De woning zelf spreekt 

een duurzaam ondernemer als Koen 
echt aan. Volgende week komt Heel 
Holland Bakt langs. Het Oude Noor-
den Leeft! Havensteder kan best trots 
zijn op dit juweeltje.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

eerste sleuteluitreiking
all-electric project

jOris 
KerstBOOm
Wel 150 bewoners namen 
deel aan de stemmige 
Kerstmaaltijd geïntrodu-
ceerd door de KRO en van 
Harte Restaurant. Het was 
zowat fifty fifty vanuit het 
huis en uit de buurt. 
De deelnemers werden vergast op 
een vier gangen maaltijd met in-
tro, groentesoep, rundvlees met 
sperziebonen en kweepeertjes, ap-
peltaart met ijs. De muziek werd 
verzorgd door een talentvol zanger 
die een compleet aangepast achter-
grond programma had vol classics 
waardoor de zaal werd verwarmd. 

Het van der Ploeg vrijwilligers team 
stond pal en speelde naadloos in 
op de van Harte mensen. Het team 
wist ook de bewoners van het huis 
naar beneden te krijgen. De deelne-
mers hingen hun wensen voor het 
komende jaar in de kerstversiering 
en vertelden op hun kaartje wie en 
waarom ze iemand in de spots wil-
den zetten. Sjaan zorgde voor een 
kerstboekje (echt handwerk) voor 
iedereen. Remember van der Ploeg.
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De opkomst met 80 deelnemers was 
groot. Er werden vier workshops ge-
geven o.a. door Ovora en Veilig Thuis 
gericht op wijknetwerkers, scholen, 
politie, professionals en vrijwilligers. 
De presentaties waren gericht op 
meer aandacht voor het huiselijk ge-
weld. Jaarlijks komen er in Rijnmond 
8000 tot 10.000 klachten binnen bij 
de politie. Dit is nog maar het topje 
van de ijsberg. Velen trekken niet aan 
de bel omdat ze bang zijn dat de kin-
deren uit huis geplaatst worden. Dit 
gebeurt slechts in het uiterste geval. 
Er wordt te veel gezwegen. Er moet 
gepraat worden over wat te doen. 
Kennis moet gedeeld worden. De te 
volgen route moet duidelijk zijn. 
Mooi was dat jonge theatermakers 

HuiselijK GeWeld, er sNel Bij zijN!
uit eigen ervaring een stuk opvoeren. 
Het ging over geen aandacht krijgen 
als kind, over de vechtscheiding. Er 
werd een brief voorgelezen geschre-
ven door kinderen: ‘denk ook aan 
ons’. Als je de slachtoffers zelf hoort, 
komt het beter binnen. Als er iets 
niet pluis is, blijf er niet mee lopen. 
Het gaat niet vanzelf over. De reacties 
van de deelnemers waren positief. 

De Prinsekerk bood ruimte aan de 
bijeenkomst en gaf ook een plek aan 
een prachtige tentoonstelling van 
kunstwerken van Parisha, een ex 
vluchtelinge. Ze komt op voor men-
senrechten en tegen geweld tegen 
vrouwen.

De Wijkraad Oude noor-
den ontving aardig wat 
bewoners in de Weerhaan, 
gerard Scholtenstraat. Be-
woners beklagen zich over 
de verloedering van de 
Zaagmolenstraat: dichtge-
timmerde panden, graffiti, 
drugscriminaliteit, tippe-
len, dealen. 
Ze pleiten ook voor een 30 kilo-
meterzone. De Vinkenstraat heeft 
nood aan scootmobielstallingen 
op parkeerplaatsen. Dit kan aan-
gevraagd worden via de WMO. De 
Zwartjanstraat houdt een nieuw 
soort kleurrijke braderie met 125 
deelnemers en tal van kinder en-
tertainment. Ze kregen een sub-
sidie van €2000,-. Orkide wordt 
gesteund bij het beplanten van haar 
woonomgeving. Bewoners zorgen 

voor een feest en maaltijd in Mo-
zaïek voor mensen met een rug-
zakje. Ze werken samen met SOL. 
Centraal stond het pleidooi voor het 
herstel van het pleinen fonds. Het 
gaat om gespreide pleinactiviteiten 
in het Oude Noorden gericht op 
bevordering van kindertalent. Bij 
de pleinactiviteiten is er samenwer-
king tussen diverse wijkpartners 
en scholen. Centraal staan de wijk 
waarden. De wijkraad stond hier pal 
achter. Er komt een heuse evene-
mentenkalender. Het pleinen fonds 
wordt ook mede gevuld door de wo-
ningcorporaties. Het fonds was een 
belangrijke hefboom voor de trans-
formatie van het Oude Noorden tot 
een creatieve gemeenschap. Veel 
belangstelling was er ook voor de 
Gezonde Tour. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

muziek 
bij de Buren 
festival
Zondagmiddag 2 februari 
2020 presenteert Rotter-
dam voor de eerste keer 
wat het te bieden heeft aan 
opkomend en gearriveerd 
muzikaal talent. 

De optredens vinden plaats in maar 
liefst 20 huiskamers in Noord. Hier 
kun je luisteren naar optredens van 
lokale muzikanten; van jazz tot klas-
siek en van singer-songwriter tot 
elektronische beats. Tijdens Muziek 
bij de Buren ontmoet je de inwoners 
van Rotterdam en maak je, binnen 
de intieme sfeer van de huiskamers, 
kennis met al het moois wat Rot-
terdam op muzikaal vlak te bieden 
heeft. Door de intieme setting van de
huiskamers ontstaat persoonlijk con-

tact tussen de muzikant, de huiseige-
naar en de bezoekers.
De optredens zijn vrij toegankelijk 
zodat iedereen onbeperkt kan genie-
ten van de Rotterdamse muzikaliteit 
en gastvrijheid. 

Datum: zo. 2 februari 2020
 12:00 -18:00 uur. 
Voor info programma: 
www.muziekbijdeburen.nl
Muziek bij de Buren is een initiatief 
van Stichting Muziek bij de Buren.

Buurtjongens Mohamed en Aziz bele-
ven de dag van hun leven als ze mee 
mogen spelen op de djembe samen 
met de bariton sax. Bij de Kleurbende 
maken kinderen een reuze schilderij 
vol vliegtuigen. ‘Op reis’ is dan ook 
het thema van Feestival. De meest ex-
travagante speeltjes worden in elkaar 
geknutseld, aliens van het vreemdste 
soort. Ze komen te hangen in een 
draaimolen. Ook kleipoppetjes wor-
den gemaakt. Ze doen het Bart Smit 
speelgoed verbleken. De fantasie slaat 
op hol. De TOS mensen serveren ei-
gen gemaakte pannenkoeken. In de 
stampvolle circustent wordt de Kaap-
verdiaanse Mazurka gedanst. Het 
Danskantoor zorgt voor een werve-
lende show en brengt veel aanhangers 
en supporters mee. Studio de Bakkerij 
organiseert Kinderklets. Twee kinde-
ren praten over hun vierjarig verblijf 
in Zuid Afrika. Het gaat over apen die 
de voorraad opeten en poepen op de 
tafel. Over slangen en spinnenbeten. 
Over een safari in Namibië tussen 
echte leeuwen, olifanten en giraffen. 
Als volwassenen er tussendoor praten 
krijgen ze een drollen hoed opgezet. 
Een echte stewardess vertelt over haar 
job. Je hoeft niet mooi te zijn, maar 
een glimlach op het gezicht doet won-

deren. De stewardess is er vooral voor 
je veiligheid. ‘Hoe hoog vliegt een 
vliegtuig en hoe hard?’ vragen de kin-
deren. ’11 kilometer hoog en met een 
snelheid van 900 kilometer per uur. 
Dan ben je in drie uur in Casablanca.’ 
SOL heeft tips over voeding. Je leert 
ook waar verschillende landen liggen 
en wat ze er eten aan verantwoord 
spul. We gaan ook op de gezonde toer. 
Je kan je laten nakijken. De helft van 
Nederland is te dik. Alles hoor je over 
tandplak, bloeddruk, taille en vetper-
centage. Bij de BSW kan je kleuren 
en mikado spelen. We maken herfst 
collages met was als plakmiddel. Zien 
in Noord maakt een filmpje van je. 
Het Centrum Jeugd en Gezin presen-
teert onder andere de schijf van vijf. 
Het Klooster komt met gratis boeken. 
Het Schoolmaatschappelijk Werk laat 
je een quiz invullen. Ook ‘Lezen en 
Schrijven ’voor laaggeletterden is aan-
wezig. Ze maken lesmateriaal en pro-
moten voorlezen. Het belangrijkste is 
dat ouders praten met hun kinderen, 
al is het in de eigen taal. Zo krijgt het 
kind een kapstok voor woorden en be-
grippen.

animatie
Clown Ruud ontpopt zich als de we-
reldwachter. Hij past allerlei lapmid-

delen toe om de boel 
enigszins te redden. 
Van deodorant tot de 
waterspuit. Als hij in 
slaap valt, stort de we-
reldbol in elkaar. Het 
is aan de kinderen om 
hem weer op te pom-
pen. Paul Cherryseed 
met Braziliaanse en 
accordeon ondersteu-
ning zorgt voor aange-
naam entertainment. 
Een schitterende Su-
rinaamse band speelt 

FeestivAl 
geen regen kan ons deren

regelrechte New Orleans. Ze treffen 
je in je hart. De grote bombardon 
maakt indruk. Fo en Mourad van Fo 
Music veroorzaken een bestorming 
in de tent. Ze weten de kinderen dol 
enthousiast te maken. Iedereen zingt 
mee en danst. Een prachtige circusact 
volgt met koffers, een beertje en een 
behendige artiest. Hij speelt diverse 
personages: de cowboy met een koffer 
als paard, de Hells Angel, de soldaat, 
de bangerd, de koning. Alles resulteert 
in een piramide van koffers waarop hij 
de handstand doet. Een heerlijk num-
mer. Martial Arts presenteren stijlvol 
taekwondo. Kinderen stappen van de 
tribunes en doen gemotiveerd mee. 
Er zit pit in de groepsleden. We krij-
gen capoeira te zien en zelfs capoeira 
met een zwaaiende fiets. De echte 
baron van Munchausen verschijnt op 
het feest. Zijn personeel met bolhoe-
den rolt de loper uit en dekt de tafel. 
De baron is niet thuis, lekker relaxt. 
Onverwachts verschijnt hij toch, hij 
duikt op uit een rokende kist. Hij 
hangt aan een soort lier als een pop. 
De pop gaat echter leven. Hij stapt op 
een houten paard, schermt, schiet en 
stroopt de varkens. Het is een unieke 
performance die veel applaus krijgt en 
verdient. Ondertussen varen de sloe-
pen over de Rotte en worden er kilo’s 
plastic uitgevist door milieubewuste 
kinderen.

een zondagse jurk
De zondag was bijzonder feeste-
lijk en gaf mede een gezicht aan het 
Lumumba Festival. Hij startte met 
een geweldige brunch. De tent zat 
stampvol. De brunch bestond uit kip-
pensoep, diverse belegde broodjes, 
salades, cakes, fruit en chocolades. 
De sfeer werd bepaald door een ro-
mantisch ensemble. We zien veel Jan 
van der Ploeg mensen en veel koppels 
met kleintjes die al vroeg uit de veren 
zijn. De brunch was van de hand van 
de talentrijke Bernadette geassisteerd 
door buurtbewoonsters Esther en Lil-
lian. Ze zorgden voor een Surinaamse 
brunch. De brunch wordt gevolgd 
door folkloristische dansen uit Cen-
traal en Oost Servië. We zijn jaloers op 
hun klederdracht. Het Danskantoor 
uit het Vijverhofstraat zorgt voor een 
inspirerende workshop. Dan gaan we 
weer naar de circustent waar Som-
merHus uit het Oude Noorden, een 
singer songwriter in company met 
een klassiek gevormde contrabassist 
van de partij is. Ze zingen liefdeslied-
jes en zelfs een Beatle song. Herinner 
je ze nog ‘Happy Together’ ? Er komt 
een wervelwind aan acrobaten. Ze 
haken in elkaar als een bloemkool en 
draaien rond als een bal. De partner 
gaat in handenstand de hoogte in. Met 
één hand wordt zij gestut. Vervolgens 
gaan ze drie op elkaar. Een ongeloof-
lijke lenigheid verrast ons. 

Latino en Samba
Op het buitenpodium maakt New Jam 
uit Crooswijk met Latin en Pop er een 
feestje van. De dansvloer is nokvol. 
New Jam wordt naadloos opgevolgd 
door een workshop Samba, waarbij 
vooral de kids ons verbazen. Samba, 
het gaat met stapjes, halve hartjes, 
handen zwaaien, ver kijken, armen 
omhoog, klappen en shaken. In de 
circustent komt Ronda de Samba. 
Rond een grote tafel zit een heerlijke 
band met trommels, gitaren en djem-
bés. Bovenal prijkt aan de kop een 
zangeres met een stemgeluid waar je 
u tegen zegt. Rond de tafel wordt met 
verve Samba gedanst. 

afrika als topper
Boka De Banjul is de hekkensluiter 
van het festival. De band uit Gambia 
brengt Afrika op het podium en een 
uitzinnig publiek op de dansvloer. 
Zelfs de regen kan de enthousiastelin-
gen niet van de vloer krijgen. Natuur-
lijk komen er de nodige toegiften. Het 
publiek vindt nog de Kaapverdiaanse 
keuken om het festival culinair af te 
sluiten.

Wijkraad kiest radicaal 
voor pleinactiviteiten

gemeente, SOL en cen-
trum voor jeugd en gezin 
organiseerde een wijknet-
werkers bijeenkomst 
rond het thema ‘huiselijk 
geweld’. Belangrijk is het 
voorkomen, er op tijd bij 
zijn voor het erger wordt. 

Het Feestival op het noordplein start onder een 
druilerige regen, die het zowat de hele dag volhoudt. 
Mijn Franse buurvrouw bewondert die Hollanders die 
toch massaal komen opdraven.  



NieuWjAArsWeNs
Samen met de bewoners van noordBest wensen we u

een VOORSpOeDig 2020!
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Wil je aanschuiven aan het 
ontbijt met buurtbewoners? 
Dat kan op vier dagen in de 
week in het Oude noorden 
en de agniesebuurt.  

Iedere zondag verzorgt  Rana Sulie-
man een verrassend uitgebreid en 
gevarieerd Syrisch ontbijt buffet van 
10:30 - 12:30 in Huis van de Wijk 
de Banier: Banierstraat 1 (vrijwillige 
bijdrage). Op maandag kan je tus-
sen half 10 en half 11 ontbijten bij 

het Nieuwe Spoor van Pameijer in 
de 1e Pijnackerstraat 100b. Dinsdag 
staat je ontbijt klaar in Huis van de 
Wijk Mozaïek in de Schommelstraat 
69. Op Woensdag verzorgt buurt-
bewoner Shirley Profijt samen met 
vrijwilligers en stagiaires van SOL 
het Wijkontbijt in de Banier van 10 
- 11 uur en. De ontbijten zijn gratis. 
Tijdens de feestdagen zijn er geen 
ontbijten. Maar wel is er op 29 de-
cember een speciaal Syrisch ontbijt 
in de Banier

Ontbijten 
met buurtbewoners

Rotterdam zorgt voor ruim 20 pro-
cent van de landelijke CO2-uitstoot. 
De CO2-uitstoot moet met 49,6% 
procent  gereduceerd worden t.o.v. 
2017.  Met 50 verschillende klimaat-
deals met bedrijven en instellingen 
moet de Rotterdamse doelstelling 
gerealiseerd worden. 

De grootste taak ligt in de haven die 
verantwoordelijk voor 90 procent 
van de CO2 uitstoot van Rotterdam. 
Bonte: ‘We maken van Rotterdam 
graag de duurzaamste haven van 
de wereld en daar doen we heel veel 

voor! Dat willen we doen door indu-
striële elektrificatie en benutten van 
reststromen. 

Maar ook is verduurzaming van wo-
ningen is noodzakelijk. Met elkaar 
gaan we 15.000 woningen verduur-
zamen en 10.000 woningen aard-
gasvrij maken. In vijf Rotterdamse 
wijken wordt hieraan begonnen. 
Warmte uit de haven zal woonhui-
zen gaan verwarmen. Intussen  wor-
den op steeds grotere schaal wonin-
gen geïsoleerd en neemt het aantal 
zonnepanelendaken toe. Ook het 

autoverkeer zal moeten worden ver-
minderd  door meer en beter elek-
trisch openbaar vervoer. De toename 
van elektrische voertuigen helpt ook 
een stukje mee. 
Rotterdam wil een slim en betrouw-
baar energiesysteem, dat gevoed 
wordt door schone energie (zoals uit 
zon, wind, warmte uit de bodem en 
het water). Die schone energie wil-
len we niet alleen opwekken, maar 
ook opslaan. Zodat we ook in de toe-
komst genoeg schone energie voor 
handen hebben. Ook veranderingen 
in de consumptie kunnen bijdra-
gen aan terugdringen van de CO2-
uitstoot.’ 

Meer over 
Rotterdams Klimaatakkoord: 
https://www.rotterdam.nl/nieuws/
rotterdams-klimaatakkoord/

rOtterdAms 
KlimAAtAKKOOrd

in het jan van der ploeg-
huis, Hooglandstraat 69 is 
de tentoonstelling 50 jaar 
migratie neergestreken. Op 
de talrijke panelen wordt 
de geschiedenis geschetst 
met pakkende foto’s. 

Van de eerste gastarbeiders, Grie-
ken, Spanjaarden, Joegoslaven, Ita-
lianen tot Marokkanen en Turken. 
Het belang van het bedrijfsleven 
en de werving komen aan de orde. 
De huisvestingsproblemen worden 
geschetst, de migranten die zich or-

ganiseren, de gezinshereniging. De 
belangen en nauwe samenwerking 
met Nederlandse mensen. De ge-
mengde huwelijken. De tweede en 
derde generatie. De rol die de derde 
generatie Nederlanders met migra-
tieachtergrond speelt. De expositie 

is tot stand gekomen door Stichting 
Cultuurcentrum Atlas en wordt 
mede ondersteund door Wijkraad 
Oude Noorden. Diverse groepen uit 
de wijk worden uitgenodigd de expo-
sitie te bezichtigen en met elkaar er 
over in gesprek te gaan.

50 jaaR migRatie 
van noodzaak 
tot verrijking

Tijdens de wijkraadvergadering van de agniesebuurt 
kwam Wethouder van duurzaamheid arno Bonte in een 
propvol MOnO vertellen over het tot stand gekomen 
Rotterdamse Klimaatakkoord. 


