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La Cabane de Fabian kan 
zich met recht de buik van 
rotterdam noemen. be-
halve kruidenierswinkel is 
La Cabane ook ontbijt bar 
en lunchroom. ze is geves-
tigd op de bergweg 152a 
in een pandje waarvan de 
inrichting het midden houdt 
tussen oud Hollands en 
Mediterrane. 

Tijdens de Corona Crisis bleef Fabian 
actief en zette alles op alles op de af-
haal. Het restaurantje heeft een onge-
kend assortiment van specialiteiten 

Naast de afhaal in Noord start hij met 
een pop up locatie, café de Ridder op 
de Mauritsweg. Daar worden alleen 
de Bourgondische broodjes verkocht 
omdat er geen professionele keuken 
is. Hoe zit het met het personeel van 
La Cabane? Fabian werkt met ZZP-
ers die zelfstandig de zaak kunnen 
runnen. Ze werken in deeltijd zoals 
bijvoorbeeld een yoga lerares. Vaak 
hebben ze nu al een stuk inkomen 
verloren. Fabian wil kost wat kost zijn 
personeel behouden. Verder werkt 
hij met studenten met een 0 uren 
contract. Een 1,5 meter samenleving 
ziet de ondernemer niet zitten. Waar 

als Pig en Truffle, Smoked Tuna en 
Lombardo (brieachtig met gedroogde 
ham). Ze bezorgen ook Bourgondi-
sche broodjes met oude kaas, romige 
Franse, pittige chorizo, Spaanse scha-
penkaas en Serrano ham, Italiaanse 
rosbief en gebraden kalkoen. Binnen 
dertig minuten wordt alles bezorgd.

een inventief ondernemer
We praten met Fabian eigenaar van 
La Cabane, een charmante boy met 
pet en puntschoenen en behoor-
lijk wat uitstraling. Op een half uur 
moest de zaak dicht, zondag 15 maart 
een historische datum. Direct dacht 

Fabian aan thuisbezorging en nam 
contact op met Thuisbezorgd.nl Hij 
kwam van een koude kermis thuis. 
30 procent afdracht en een omzet die 
hij niet kon waarmaken. Fabian koos 
voor zelf bezorgen. In het begin deed 
hij het alleen. Zondag kwam de lock-
down, woensdag was Fabian al actief. 
De zondag daarop werd een rooster 
gemaakt. Het moest voldoende zijn 
om in leven te blijven. La Cabane 
combineerde ook de bezorging met 
een kleine verbouwing. Fabian sjouw-
de met hout en verf. Vóór die tijd had 
hij juist een herinrichting achter de 
rug om meer zitplaatsen te creëren. 

blijft dan ook de gezelligheid? Enige 
moeite heeft hij met de groothandel 
die behoorlijk onderbemand is. Perso-
neel werkt thuis en raar genoeg hoe 
minder er te doen is, hoe meer het in 
de soep draait. Het is belangrijk dan 
zelf initiatief te nemen en richting 
groothandel te rijden. ’Je moet in deze 
tijden heel creatief en inventief zijn! 
Roeien met de riemen die je hebt.’ We 
lachen om de ludieke Frans en Itali-
aans georiënteerde namen van de ge-
serveerde gerechten. Het klinkt echt 
heerlijk, zoals het ook smaakt!
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Nooit begrepen hoe in de 16e/17e 
eeuw godsdienstwisten zo heftig 
maatschappelijke scheidslijnen kon-
den trekken. Lees nu de biografie 
van Johan van Oldenbarvelt met ka-
tholieken, remonstranten en contra-
remonstranten. Dat was geen kat-
tenpis die godsdienststrijd: het ware 
geloof… of niet…wie bepaalde dat? 
Het kon je de kop kosten! Maar juist 
nu in Corona-times snap ik het weer 
helemaal, de parallellen over het ware 
geloof komen terug. Geloof je wel 
of niet in wetenschap? En geloof je 
jouw overheid? We hebben corona-
ontkenners, - nazi’s, -hufters, -klevers, 
-hamsteraars, -delinquenten etc. Ie-
dereen heeft een corona-mening en 
een standvastig (bij)geloof. En zoals 
een vriendinnetje zei: “kijk dat is het 
resultaat van de jaren zestig. Werd je 
op school geleerd dat je een mening 
moest hebben, maakte niet uit wat, 
maar wel een mening.” Wat als je nu 
geen corona-mening hebt?! Loser!! 
Vroeger hadden we 17 miljoen bonds-
coaches, nu 17 miljoen (amateur)
virologen en zieners. Die met social 
media gratis hun absoluut niet door-
dachte of geverifieeerde of checked & 
balanced of  van bronnen voorziende 
dromen, doemscenario’s, complotjes, 
raaskalletjes en andere spiegeltjes en 
kraaltjes verspreiden. Deze column is 
natuurlijk niet uitgesloten! Angst doet 
wonderen: brein in de alarmstand, 
brein wil het oplossen, zoekt rust in 
de wirwar van verklaringen en wil ge-

COLumN

woon oorzaak -> gevolg. Klaar, maakt 
niet uit wat, als de cirkel maar weer 
rond is, ook met nepnieuws. Nepper-
depep voor het brein! 

Fascinerend
Het virus als massapsychose en angst 
fungeert letterlijk als een slechte en 
makkelijke raadgever. Zoals God / Al-
lah straft dan wel behoedt, zoals vroe-
ger vrouwen als heksen werden aan-
gewezen voor willekeurig welke ramp, 
of de Joden de schuld waren voor alles 
en later de homo’s of ….zo woedden 
de wildste mini-theorietjes over dader-
schuld en oplossingen over de globe. 
Zo’n theorietje gedraagt zich als een 
virus: het kopieert zichzelf en vreet 
zich vast in het gastmens. Wat moet je 
nu denken van iemand die net zo lang 
de letters van corona zit te vervangen 
totdat ie bij zendmast uitkomt als be-
wijs voor 5G straling als veroorzaker 
van corona? Satanische praktijken tus-
sen WHO en andere partijen om de 
gehele wereld te vaccineren, gesteund 
met geld van Bill Gates natuurlijk? Of 
vanuit Letland volgens Rusland? Dat 
het virus gebruikt wordt om globale 
geboortebeperking te creëren? Of om 
bejaardenhuizen te saneren? China 
of Trump die het virus loslaat vanuit 
een Wuhanees militair lab en dat kan 
ook met oliegeld gefinancierd geweest 
zijn? Dat de film 12 monkies uit 1995 
al voorspelt dat je beter anti-vaxxer kan 
worden en blijven? Juist mensen met 
een griepprik krijgen corona? Dat het 

geen Covid 19 is, maar griep!? Natuur-
lijk kreeg de 16e eeuwse Nostradamus 
een kroon op zijn werk door een vi-
rus in 2020 te voorspellen! Het gele 
gevaar dat wil zeggen China grijpt de 
economische wereldmacht want is ge-
baat bij een instabiel USA en Europa 
(vandaar dat ze 11 miljoen Wuhane-
zen willen testen in de 2e golf?)? Dat 
pakjes van webshop van AliExpress of 
cash geld besmetverpreiders zijn…. 
Koeienurine helpt? Schijnt ook te 
helpen: op een ijsbaan schaatsen of 
op een traktor over een akker? Dat er 
een Australische lijst is van ‘besmette 
voedingsmiddelen’ van rijst tot koek-
jes en red bull? Dat extreme koude en 
warmte het virus zou doden? Orega-
no-olie, vitamine C en zoutwater zou-
den helpen? Laten we het drinken van 
bleekwater niet vergeten! Of lachgas? 
Ademhalen 10 seconde methode? Het 
is juist een islam-truc: het mondkapje 
als opsteker naar de boerka, waardoor 

gezichtsbedekking in het straatbeeld 
normaler wordt en daarmee accepta-
tie van islamitische wetten? Beschik-
kenTurkse mensen over een gen dat 
hen immuun maakt voor het virus? 
Of onze lieve Robert Jensen die er-
van overtuigd is dat presidente Marco 
Roette bewust alle “fun”uit de samen-
leving haalt, de overheid cq VVD als 
potentiele onderdrukker van indivi-
duen en ondernemers. 

pfffff.
Wil best geloven dat jij niet ziek wordt 
omdat je de juiste ademhalingstech-
niek en / of levenswijze en /of eetge-
woonten en /of geloofsovertuiging en 
/ of leeftijd hebt. Maar dat gezeik over 
dat je niet blij bent met wetenschap? 
Liever terug naar de 20e eeuw en de 
willekeur van Spaanse Griep? Zelfs 
Juliana & Bernhard en het Neder-
landse volk wisten wat rodehondvirus 
gedaan had met de ogen van Marijke! 

Wat ontkent men nu? Feiten zijn fei-
ten. Normaal sterven er 2900/week in 
Nederland. Tot aan week 17 zijn er een 
kleine 11.000 meer dan gebruikelijk 
gestorven. Wat wil men nu? Dat we 
een horrorscenario aankijken waarin 
we mensen zouden laten sterven als 
ratten op ziekenhuistrappen opdat 
de burger vrij kan shoppen op de 
Woonboulevard? Mijn voorstel aan ie-
dere ontkenner of ‘ik word het meeste 
getroffen-klaagzanger’ of anti-vaxxer 
is om onbeschermd op de IC als vrij-
williger te gaan werken om afweer op 
te bouwen. Kijk het non-gevaar in de 
ogen! Dan wel op 3 meter afstand te 
blijven van de rest van de mensheid, 
please! En daarna in de Ziggodome 
optreden als rasechte superversprei-
der, dat doet je naam goed! Ga ajb ge-
woon wcpapier hamsteren. 

wie is normaal? 
Word moe van de nonsens. Er zijn 
altijd ups & downs in het leven. 
Het oude normaal, het nieuwe nor-
maal……..Truus Moraal? Bij vele mi-
ni-theorietjes zet ik vraagtekens. We 
lijden aan volstrekt nieuwe ziektes 
als complotterie, piekeritus, anti-we-
tenschapdenken, gedachtenrotondes 
of nepperdepep. Dit virus vraagt om 
een soort gehoorzaamheid of luiste-
rend oor om zinvolle instructies op 
te volgen en het gezonde verstand te 
gebruiken. Blijkbaar heeft een ieder 
daar moeite mee, inclusief schrijf-
ster. Alles is relatief. Wat is normaal 
eigenlijk? Een ding is zeker als straks 
een vaccinbewijs noodzakelijk is om 
te reizen, dan krijgen we pas echt de 
poppen aan het dansen! 

anja berkelaar

Het Voedselcentrum isaak 
en de schittering naast 
de propeller in de jacob 
Loisstraat krijgt een grote 
toeloop van bewoners in 
de Coronatijd waarbij veel 
mensen hun baan verliezen 
of dreigen failliet te gaan. 
Het voedselcentrum deelt 
dagelijks 1000 broden uit. 

Bij hen kan je producten kopen voor 
heel lage prijzen. Bij een besteding 
van 50 cent krijg je gratis brood en 
andere producten. Isaak en de Schit-
tering helpt dagelijks honderden 
mensen met gratis en goedkope le-
vensmiddelen op drie locaties in de 
stad. Isaak en de Schittering kreeg 
bezoek van Hugo de Jonge. Het cen-
trum redt ook heel veel levensmidde-
len van verspilling. Ze hebben hon-
derd procent restpartijen die anders 
zouden worden weggegooid. Initia-
tiefneemster van het project is Tresi 
Barros.

We bereiken Tresi Barros via What-
sapp in Marokko waar ze al weken 
(sinds 17 maart) vastzit, zoals trou-
wens 3.000 Nederlanders. Tresi is 
duidelijk in beeld op de smartphone. 
Het is een jonge vrouw (49 jaar) 
met het nodige charisma. Ze mist 
wel haar kinderen en kleinkind. 
Hoe werd ze oprichter van Isaak en 
de Schittering? Op 21 jarige leeftijd 
maakte Tresi een bittere scheiding 
door. Ze kwam in contact met mees-
ter Isaak van Kosmos. Barros vertelt 
heel gelovig te zijn en deelgenoot van 
de Bron der Wijsheid. Isaak vertelde 
haar niet bij de pakken neer te zit-

ten, maar te schitteren. ‘Tresi, je bent 
een instrument van de bron van de 
wijsheid.’ Ervaring leerde Barros dat 
niemand geïnteresseerd is in het spi-
rituele als hij honger of dorst heeft. 
Van jongs af aan had ze een grote 
gevoeligheid en voelde ze zich een 
spiritueel medium. Meester Isaak 
wist dit te verduidelijken. Tresi met 
haar drie kinderen moest schitte-
ren. Barros had veel energie, schreef 
boeken en reisde als medium door 

België en Nederland. Ze schroomt 
zich niet om als kassière te werken 
op de vloer. Waarom kwamen men-
sen naar haar toe? Met vragen rond 
relaties, huis, kinderen, gezondheid, 
gestorven vrienden en familieleden. 
Ze hoefden niet veel te zeggen. Tresi 
voelde het aan en wist de mensen te 
empoweren, hun eigen lot in handen 
te nemen. 

de uitdaging
Isaak besloot haar een uitdaging 
te geven. Geen luchtfietsen, maar 
in een arbeidersstad als Rotterdam 
grote voedselmarkten op te richten 
voor bewoners met een te krappe 
beurs, een basisvoorwaarde voor spi-
ritualiteit. Momenteel leidt Barros 
de voedselwinkels onder de naam 
‘Isaak en de Schittering’ op drie loca-
ties: Jacob Loisstraat, Vinkenlaan en 
Kreekplein. In totaal werken er hon-

derd vrijwilligers. Het geheim is dat 
ze producten kopen die op de dead-
line zitten, zodat deze voor een prik-
kie kunnen verkocht worden. Het 
functioneert ook omdat er een heel 
snelle afname is. Tresi stopte haar 
eigen vermogen in de zaken, die ook 
steunen op donateurs. Dankzij social 
media kan zij sturen vanuit Marokko. 
De voedselwinkels zijn een entree tot 
verdieping. Het leven is meer dan 
een brood alleen. 

ook café trefpunt op de soetendaalseweg 59b is actief in 
de weer met afhaal in deze barre tijden. Het restaurant is al 
80 jaar een begrip in rotterdam met haar gezellige ambi-
ance en pleisterplek aan de rotte. 

We interviewen Henry Bargilay en 
Mike den Haan. ’15 maart om 18.00 
uur hoorden we dat een half uur later 
alles dicht moest. 73 eters moesten we 
naar huis sturen. Met zijn allen zijn 
we bij elkaar gaan zitten.’ Drie weken 
later zou Trefpunt te horen krijgen 
wat er verder zou gebeuren. Ze ver-
wachtten dat het niets zou worden in 
de 1,5 meter maatschappij. Ze zijn dan 
maar aan het verbouwen geslagen: de 
vloer, de keuken, de bedrading. Voor 
het personeel zou er vanuit het Rijk 

een 90 procent regeling komen, wat 
in feite een 60 procent vergoeding 
werd. Al je vaste kosten blijven daar-
naast: huur en energie. De gasprijs 
gaat dan nog de hoogte in. Donder-
dag 23 april zijn ze dan overgegaan 
tot afhalen. Onterecht werd gesteld 
dat je jezelf in de vingers zou snij-
den. Het team van Trefpunt is super 
handig, raam eruit en luik erin en je 
hebt de perfecte afhaal. De hele week 
kan je van tevoren bestellen, maar af-
halen kan van donderdag tot en met 

Nepperdepep-
talk 

Afhalen én verse maaltijden aan huis

isAAK eN de sCHitteRiNg 
vOedseLCeNtRum iN CORONAtiJd

Vanaf maandag 18 mei gaat het bin-
nenterrein van het opvallende punt-
huizencomplex in het centrum van 
Rotterdam op de schop. Eerst wordt 
het riool wordt vervangen, daarna 
begint het  vergroenen en klimaat-
bestendig maken van het binnen-
terrein. Het project is een initiatief 

van bewoners van Heliport, maar is 
tot stand gekomen door een nauwe 
samenwerking tussen  bewoners, 
wijkraden in het Oude Noorden en 
de Agniesebuurt, de gemeente Rot-
terdam, het Hoogheemraadschap 
Schieland en Krimpenerwaard en 
stichting Tussentuin. 

zondag van 17.00 uur tot 20.00 uur. 
Je krijgt dan een drie gangen menu 
voor €17,50. Trefpunt leverde prach-
tige Moederdag boxen die ook thuis 
bezorgd werden. Het afhaalconcept 
loopt als een trein. Met een sloep kan 
je ook aanmeren en lekker smullen op 
de boot. Vanaf 12.00 uur is Trefpunt 
ook open voor een ijsje, snacks of pa-
tat. Binnenkort start de zaak met verse 
maaltijden huis aan huis bezorgd. Be-
stel vanaf 12.00 uur op het nummer 
010-4670361

vergroening Heliport Anita Kornman 
extra Spin in ’t Web
Het welzijn heeft weer 
haar oude roots gevonden, 
back to basic, terug naar de 
bewoners. we interviewen 
anita Kornman van soL, die 
tijdelijk als spin in ‘t web 
werkt, samen met de echte 
spin, Femke Hartendorp, aan 
het goedeburen buurtplan. 

Het GoedeBuren Buurtplan in de co-
ronatijd, vertelt Anita, bestaat uit drie 
pijlers. Een hulplijn waar mensen te-
recht kunnen voor allerlei hulpvragen 
van boodschappen doen tot geldte-
kort, van een hondje uitlaten tot bed 
verschonen als men verstoken is van 
hulp. Honderden bewoners doen een 
beroep op de hulplijn. De lijn heeft 
het nummer: 06-40204698. Tweede 
pijler is de Even Kletsen lijn voor een 
goed gesprek. Het nummer is 06-
40835071. Een beroep hierop doen 
voornamelijk 55 plussers. Velen zitten 
alleen en krijgen geen bezoek meer 
van kinderen of kleinkinderen. Ilona, 
Guido of Marise heb je aan de lijn bij 
je eerste gesprek. Verdere gesprekjes 
tot driemaal per week gaan via diverse 

vrijwilligers in de vorm van een belcir-
kel. Over alles word gepraat, behalve 
over corona, gewoon even lekker klet-
sen. Derde pijler is het creatief team 
dat zorgt voor buurtconcertjes in on-
der andere Jan van der Ploeg en in de 
Heultuin en later op andere plekken. 
Van een accordeonist tot een pianist 
van een zanger tot een danser. 

Wat Anita zo mooi vindt aan het Goe-
deBuren Buurtplan is dat het wijknet-

werk zo goed samenwerkt. Van de 
stichting Anders tot Wilskracht Werkt 
voor de boodschappen, van kerken die 
zorgen voor extra maaltijden tot bewo-
nersinitiatieven, van artiesten uit de 
buurt tot Groenten zonder Grenzen. 
En niet te vergeten de vele vrijwilligers 
die hun diensten aanbieden. Anita 
voelt zich als een vis in het water, het 
is het al oude sociaal werk dicht bij de 
bewoners.

zondagmiddag 17 mei vond de feestelijke kick-off 
plaats van Heliport groen. in aanwezigheid van 
bewoners, gemeente en wijkraden werd het bouwbord 
onthuld en werd - op gepaste afstand - geproost op de 
start van het project.
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Het project van Funderings-
kracht in het erasmuskwar-
tier is in volle gang. dit 
project wordt uitgevoerd in 
opdracht van de gemeente 
rotterdam. ‘Funderings-
kracht heeft als doel om 
woningeigenaren van pan-
den met een houten paal-
fundering te informeren en 
te adviseren over gesubsidi-
eerd funderingsonderzoek’ 
vertelt shimona Malaihollo. 

Het projectgebied Erasmuskwar-
tier loopt van de Noordsingel tot de 
Noordmolenstraat en van de Burge-
meester Roosstraat tot het Noord-

plein. Dit is niet het eerste project-
van Funderingskracht, ruim 2.000 
woningeigenaren uit Rotterdam zijn 
eerder ondersteund bij de organisatie 
van gesubsidieerd funderingsonder-
zoek. Ook in deze Coronatijd gaat 
het contact met de eigenaren door. 
In december 2019 zijn alle woningei-
genaren van panden met een houten 
paalfundering uitgenodigd voor in-
formatiebijeenkomsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten ston-
den de mogelijke oorzaken van fun-
deringsproblemen, het belang van 
funderingsonderzoek en de subsidie 
van de gemeente centraal. De ge-
meente subsidieert tot 75% van de 
onderzoekskosten, mits er aan en-
kele voorwaarden wordt voldaan. Het 
onderzoeksbureau moet erkend zijn 
door het Kennis Centrum Aanpak 
Funderingsproblematiek (KCAF) en 
de eigenaren van panden die de fun-
dering delen moeten het onderzoek 
gezamenlijk doen. Daarom is het 
van belang dat woningeigenaren uit 
hetzelfde blok in gesprek gaan met 
elkaar. Meerdere eigenaren gaven 

tijdens de bijeenkomsten aan niet 
op de hoogte te zijn van de staat van 
hun fundering. Daarom informeert 
en ondersteunt Funderingskracht de 
eigenaren in het proces naar gesubsi-
dieerd funderingsonderzoek.
Door middel van nieuwsbrieven en 
bijeenkomsten blijven eigenaren op 
de hoogte van het project en worden 
alle stappen richting funderingson-
derzoek uitgelegd.

Corona aanpassingen
Shimona: ‘Door de maatregelen 
rondom het coronavirus hebben wij 
in plaats van een fysieke informa-
tiemarkt een digitale & telefonische 
informatiemarkt georganiseerd op 21 

april. Eigenaren konden zowel Fun-
deringskracht als een onderzoeks-
bureau naar keuze spreken.’ Wilt 
u meer weten over de verschillende 
onderzoeksbureaus? Ga dan naar 
www.funderingskracht.nl/informa-
tiemarkt hier vindt u filmpjes van 
de verschillende onderzoeksbureaus 
waarin zij zichzelf voorstellen. Shi-

2020 is het jaar dat het 
pand van theater studio de 
bakkerij aan de bergweg in 
rotterdam noord  100 jaar 
bestaat. destijds gebouwd 
als chocoladefabriek. 
Maarten Bakker, directeur van Stu-
dio de Bakkerij en eigenaar van het 
pand is in de boeken gedoken om 
meer over de historie van zijn pand 
maar ook over het ontstaan en de 
geschiedenis van de Bergweg te we-
ten te komen.  Met als bedoeling de 
ontdekkingen en verhalen die tevoor-
schijn komen te gebruiken voor het 
maken van een bijzondere december 
voorstelling waarbij de Bergweg cen-
traal staat. Niet alleen verhalen uit 

de boeken maar juist ook persoon-
lijke verhalen van bewoners, oud 
bewoners en ondernemers van de 
Bergweg worden als inspiratiebron 
gebruikt. Op deze manier maken we 
met elkaar een voorstelling over de 
Bergweg.

oproep
Heb jij een mooi verhaal over de 
Bergweg of ken je mensen die vroe-
ger daar gewoond hebben of een 
winkel hadden.  Of weet jij iets over 
de geschiedenis van deze straat? Wij 
willen het heel graag horen. Je kunt 
contact opnemen met Erika Blikman, 
wijkverbinder van Studio de Bakkerij, 
erika@studiodebakkerij.nl.

de bergweg,
toen en nu
Studio de Bakkerij zoekt verhalen

 

Een deel van de bewoners blijft toch 
zijn dagelijkse boodschappen doen, 
soms met een mondkapje. Tegelij-
kertijd is er solidariteit alom. Weke-
lijks worden in een bewonerskeuken 
heerlijke maaltijden klaargemaakt 
met kip, rund of een vers visje. Ge-
zonde groenten moeten de bewoners 
op de been houden. Met veel begrip 
voor het isolement doen bedrijven 
via SOL donaties van groenten, fruit 
en verse broden. Wekelijks wordt dit 
geleverd. Vrijwilligers zorgen voor de 
distributie. Er komt een uitbreiding 
richting seniorenflat Ruivenstraat. 
Het is raar dat de recreatieruimte 
niet open is, het kloppend hart van 
de seniorenflat. Op uiterst creatieve 
manier, Senseo vanuit de wasruimte 
wordt de koffieochtend in ere gehou-
den met super brede tafels die de co-
rona afstand garanderen. 

entertainment 
Forever Young
Topper zijn de verwarmende optre-
dens in het atrium voor een op de 
galerijen enthousiast klappend pu-
bliek. Een zangeres met accordeon 
en een Surinaamse popzanger op 
piano. Ons aller bekende Rina van 
het Rotterdams Wijktheater doet een 
performance als Elvis look a like. Het 
publiek gaat uit zijn dak en vanop de 
balkons wordt gerockt. Het DansBlok 

geeft een schitterende dansprestatie 
op 70-er jaren muziek voor een fo-
rever young publiek. Het Collectief 
zet zich in voor het Rode Kruis. Dan-
seres Tessa gaf een aantal moderne 
dansen ten beste. Het optreden was 
van grote schoonheid, soepele bewe-
gingen gingen gepaard met lenigheid 
en zacht rollen over een harde onder-
grond. Na het optreden had Tessa 
contact met diverse bewoners over 
deze kunstvorm, vrij nieuw voor de 
meeste mensen. Joanne, conservato-
rium pianiste, speelde op de vleugel 
in het atrium en zong diverse liedjes 
waaronder het bekende ‘A la Pressie’. 

Vanop de balkons werd hartelijk ge-
applaudisseerd. Voor heerlijke hapjes 
werd gezorgd. Op Koningsdag wer-
den 200 oranje tompoecen rondge-
deeld. DJ Ulrich zorgde voor karaoke 
op afstand en Joanne zong nummers 
waarbij de emotie hoog opliep. Ko-
ningsdag werd niettegenstaande alle 
belemmering toch onvergetelijk. Op 
Bevrijdingsdag werden door de Ro-
tary Noord 100 blikken vrijheidssoep 
uitgedeeld net zoals na de oorlog. We 
proberen er de moed in te houden. 
In het van der Ploeghuis missen ze 
de kleinkinderen, al wipt er af en toe 
eentje binnen. Het atrium is een es-

cape om familie te ontmoeten. Soms 
gaat het wat te losjes en moet er op de 
rem getrapt worden. Veel senioren, 
vooral zij die leven in groepsverband, 
voelen zich helemaal verloren. Van 
der Ploeg wacht half mei op de ge-
raniums om weer kleur te krijgen in 
het etablissement. We maken grapjes 
over de gekelderde productie van het 
Corona bier en mijn petje uit Mexico 
van  vóór de crisis. Corona brengt 
het beste en het slechtste bij mensen 
naar boven. Kleinkinderen brengen 
beertjes en bedjes naar oma, bedrij-
ven doneren, de zorg draait op volle 
toeren, kerken brengen bloemen, 

de wijkraad financiert maaltijden en 
heerlijke soepen. Maar er is ook angst 
en irritatie, niemand wil in een hok. 
Er is ook schrik voor de financiële 
gevolgen. Wie draait er voor op en 
worden de economisch zwakkeren 
ontzien? Het Jan van der Ploeghuis 
draait helemaal op vrijwilligers die 
er het beste van maken. Er is veel 
support en belangstelling vanuit de 
buurt, senioren voelen dat ze een 
plek hebben in het hart van de men-
sen. Belangrijk in deze crisis is ook 
dat het Welzijn weer zijn roots heeft 
gevonden, de bewoners eerst.

Veel bewoners in het jan 
van der ploeghuis blijven 
angstvallig binnen. Het is 
stil in huis, in die anders le-
vendige bijenkorf. de tafels 
en stoeltjes op de galerijen 
zijn schaars bezet en we 
missen het gekwebbel. mona vervolgt: ‘We zien dat steeds 

meer eigenaren besluiten om gesub-
sidieerd funderingsonderzoek te la-
ten uitvoeren. Echter hebben wij nog 
weinig contact met de eigenaar ver-
huurders in het projectgebied. Huurt 
of verhuurt u een woning in het pro-
jectgebied? Neem dan contact met 
ons op via 010 - 766 05 04 of eras-
muskwartier@funderingskracht.nl’ 
Funderingskracht ondersteunt alle 
eigenaren tot medio juli bij de orga-
nisatie van funderingsonderzoek. 
Bewoners uit eerdere projecten zijn 
blij duidelijkheid te hebben na het 
onderzoek “ik weet eindelijk wat de 
status van mijn fundering is”. Meten 
is weten. 

Kijk voor meer informatie op www.
funderingskracht.nl of stuur een e-
mail naar erasmuskwartier@funde-
ringskracht.nl of bel tijdens kantoor-
uren naar 010 - 766 04 05.

Funderingskracht 
in erasmuskwartier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Funderingskracht blijft ook tijdens deze Coronatijd actief 
in uw buurt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

staYing aLiVe
in Coronatijd

JAN vAN deR PLOeg 
veRwARmt 
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buiten corona-tijd runnen 
bryan Keehnen en jaleesa 
den Haan samen koffiebar, 
bakkerij en buurthuiskamer 
Keju Kitchen aan de almon-
destraat. toen deze halver-
wege maart dicht moest, 
dacht jaleesa dat als ze toch 
voor haar kinderen kookt, 
ze net zo goed wat extra 
maaltijden kon maken voor 
buurtbewoners. 

Jaleesa: ‘Het zijn inmiddels zo’n 260 
maaltijden per week geworden.’ Sa-
men met nog ruim 30 vrijwilligers 
kookt het stel twee keer per week 
een voedzame vegetarische maaltijd. 
Ook bezorgen ze speciale zorgpak-
ketjes. ’Toen de corona-crisis uitbrak, 
begreep ik al snel dat de voedselban-
ken in de problemen kwamen en dat 
er nauwelijks geld was voor voed-
selpakketten. Ik kookte al wat extra 
voor buurtbewoners, maar dat zijn 
we snel gaan uitbreiden. ‘We willen 
dat iedereen, ongeacht religie of ach-
tergrond, onze maaltijden kan eten. 
Daarom koken we vegetarisch. De af-
gelopen keren zelfs veganistisch. Op 
dinsdag maken we een goed gevulde 
soep. Op vrijdag een maaltijd met 
rijst of pasta en veel groentes. Inmid-
dels zijn het zo’n 130 maaltijden per 
keer, dus ruim 260 maaltijden per 
week. Het grootste gedeelte bezor-
gen we aan huis. Sommige mensen 
komen het bij ons ophalen.’

zorgpakketjes
‘Als je weinig te besteden hebt, is 
handzeep niet het eerste dat je in 
huis haalt als je boodschappen moet 
doen. Terwijl het juist zo hard nodig 
is. We maken verschillende zorgpak-
ketjes. In de eerste zit handzeep, 
douchegel en afwasmiddel. In de 
tweede olie, pasta en rijst. Dingen die 
handig zijn om in huis te hebben.’ 
Hoe zijn de reacties op de maaltijden 
en pakketten? ‘Superlief. Er komen 
kaartjes, tekeningen en brieven bin-
nen. Mensen bellen ons op om te 
vertellen dat ze het eten zo lekker 

vonden. Een bezorger kwam pas in 
tranen terug, omdat iemand huilend 
de deur open had gedaan en zei: ‘ein-
delijk, daar ben je weer. Ik kijk zo 
naar je uit.’ Mensen vinden het fijn 
dat wij hen zien en niet vergeten. We 
proberen steeds dezelfde bezorger 
te sturen, zodat mensen een bekend 
gezicht zien. Mensen reageren vaak 
verbaasd dat we hen weten te vin-
den. De meesten worden aangemeld 
door buurtbewoners. Zij zien vaak 

Coördinatrice Maria met de 
blosjes op de wangen werkt 
al 14 jaar bij de voedselbank 
naast de Hildegardiskerk. 
ze weet het precies, ze be-
gon op 2 juni 2006. dat komt 
omdat het samenvalt met 
het krijgen van een lintje. 

Maria zat op Gran Canaria toen ze 
een telegram kreeg met de verras-
sing. Op 2 juni begon ze om 11 uur 
en om 14 uur werd ze verwacht op 
het stadhuis. Het is allemaal begon-
nen met de pastoor die Maria vroeg 
om voor de voedselbank te werken, 
toen ze de pensioengerechtigde 
leeftijd had bereikt. ‘Ik vond dit 
werk echt mooi, maar wist niet dat 
ik moest coördineren!’ Heel diverse 

mensen komen binnen om de pak-
ketten op te halen. Er zit nog iets 
extra bij vanuit de parochie. Op 
zondagochtend is de kerk open en 
worden er giften gebracht. Hoeveel 
mensen maken noodgedwongen 
gebruik van de voedselbank? ‘60, 
dat is door de jaren heen echt een 
vrij constant getal.’ Soms komt er 
een noodgeval bij via de Sagrada 
Familia (Latijns Amerikaanse vrou-
wenvereniging) gevestigd in het-
zelfde pand. ‘Voor het Coronavirus 
konden de mensen koffie en thee 
drinken. Er was warm contact tus-
sen de mensen, dat is nu weg.’ 

jarige job
Maria kent niet eens haar huisarts. 
Ze was zelfs uitgeschreven voor de 

griepprik, die ze echt wel wil heb-
ben. We maken kennis met  twee 
studenten van de Laurentius ver-
eniging. Ook Elly verschijnt, mede 
coördinator en ook vrijwilliger van 
het eerste uur. Elly vertelt van Jarige 
Job. Als één van de kinderen jarig 

voedselbank 
noodzakelijke 
constante

is, krijgt hij een speciaal pakket van 
de voedselbank. De voedselbank in 
het Oude Noorden heeft vier co-
ordinatoren die elkaar afwisselen. 
Door de risico’s van het virus vallen 
er twee weg. Elly en Maria draaien 
dan ook elke dinsdag vanaf maart. 

Haar leven lang was Maria lerares 
basisschool in Blijdorp waar ze ook 
woont. Ze kent zowat iedereen en 
maakt geregeld een praatje. ‘Nu lo-
pen we in een boog om elkaar heen. 
ik zal blij zijn als het weer normaal 
wordt.’

sneller dat er iets aan de hand is. De 
instanties zijn op het moment niet 
veel aanwezig om problemen te sig-
naleren. Maar gelukkig reageert de 
omgeving snel op mensen met een 
probleem.’

enthousiaste vrijwilligers
‘Inmiddels hebben we zo’n 30 vrij-
willigers die verspreidt over de dagen 
meehelpen. We kijken wat haalbaar 
is voor iedereen. We zijn echt hart-

stikke blij met alle hulp die we krij-
gen. Met z’n allen maken we veel 
lol, maar het vergt wel echt wat van 
je tijd. Ikzelf ben soms van 7.00 uur 
’s ochtends tot 21.30 uur ’s avonds 
bezig. Maar we doen het heel graag. 
Wij zijn Keju Cares heel spontaan 
begonnen en hebben er veel van ons 
spaargeld in gestopt. We hebben een 
budget gekregen van de wijkraad Ag-
niesebuurt en hebben een Get Fun-
ded-pagina geopend. We hebben veel 

donaties gekregen vanuit het team 
Veerkracht010 van de gemeente en 
van Unilever hebben we een grote 
donatie van levensmiddelen gehad. 
In het begin zeiden we: we gaan net 
zo lang door als nodig is. Daar staan 
we nog steeds achter, maar het geld 
raakt wel op. Donaties zijn erg wel-
kom.’

Keju Kitchen 
huzarenstukje 
in Agniessebuurt

Coronamaatregelen
Er gebeurt van alles in het Oude Noorden. Met deze 
nieuwsbrief informeren de gemeente Rotterdam 
en betrokken organisaties u in samenwerking met 
Noorderzon over wat er allemaal speelt in de wijk. 

Omdat de informatiemarkt van 23 april vanwege het coronavirus 
niet door kon gaan, hebben we deze keer een extra uitgebreide 
editie gemaakt. Hij is ook in een nieuw jasje gestoken en heet 
voortaan; de Noorderlink. Vanaf nu zal deze vaker in deze vorm 
verschijnen. Heeft u als bewoner, ondernemer, instelling of 
organisatie in het Oude Noorden een onderwerp voor de volgende  
Noordelink, neem dan contact op. 
Als de coronamaatregelen het toelaten zal er in september een 
volgende informatiemarkt plaatsvinden in het Klooster . 

Nieuws in ander jasje

CORONA MAATREGELEN
WIJKRAAD 
VERKEERSVEILIGHEID

WOONSTAD/ HAVENSTEDER
ROTTERDAMS WEERWOORD
GOEDE BURENBUURT 

BUITENNRUIMTE
ONDERNEMEN 
FUNDERINGSPROJECTEN

ROTTE
VEERKRACHT 010 
KUNST EN CULTUUR

Nieuws ontwikkelingen en publieke werken in het Oude Noordenmei 2020 editie 01

Nieuwe datum  

Informatiemarkt 

donderdag 

3 september 2020 

 17 tot 19 uur 

in het Klooster  

De Rijksoverheid heeft maat-
regelen genomen tegen de ver-
spreiding van het coronavirus. 
Ook in Rotterdam hebben we hier 
mee te maken. Er komt voor-
zichtig meer bewegingsruimte 
voor iedereen. Op straat zien 
we steeds meer mensen en in de 
winkelstraten is het op bepaalde 
momenten zelfs erg druk. Dat 
levert soms lastige situaties op, 
bijvoorbeeld als mensen geen 1,5 
meter afstand kunnen houden.  
Er zijn daarom tijdelijke maat-
regelen genomen, zoals gele 
borden bij de speelpleinen de 
wijken en het stremmen van 
autoverkeer op de Noorderbou-
levard waar ook extra verkeers-
drempels zijn aangebracht.

De gevolgen van de Corona zijn 
enorm. Kijk op www.rotterdam.
nl/wonen-leven/coronavirus/ 
voor de verschillende initiatie-
ven en maatregelen om mensen 
te ondersteunen. Houd voor de 
veranderingen in de maatrege-
len deze website of het landelijk 
nieuws in de gaten. 

ACTUEEL

ners enthousiast te maken een 
container in hun straat te adop-
teren. Adoptie houdt zoal in 
dat je neergezet klein vuil in de 
container gooit en een verstopte 
opening weer vrijmaakt. Doet u 
ook mee? Kijk dan op www.rot-
terdam.nl/loket/containeradop-
tie/ 

Heel
Helpt u ook mee de wijk schoon, 
heel en veilig te houden? Meld 
uw vragen en klachten in de 
wijk dan via de BuitenBeter app. 
Op www.rotterdam.nl/wonen- 
leven/buitenbeterapp/ kunt u er 
meer over lezen.

Veilig
Gebruik de VeiligR app ook om 
onveilige situaties te melden. Zo 
zorgen we met elkaar voor een 
veilige buurt. Download deze 
app in de Play Store via play.
google.com/store.

Heeft u geen smartphone, bel 
dan met 14 010. 

De wijkraad overlegt sinds deze 
maand digitaal. Bewoners kun-
nen contact met de wijkraad 
opnemen via Facebook, e-mail 
of telefoon. De wijkraad heeft 
een eigen logo: velen van u her-
kennen het vast wel!

Sociaal
Stichting Samen Ondernemend 
Leren (SOL) voert samen met 
andere organisaties het wel-
zijnswerk in Noord uit. SOL heeft 
bij de start van de coronacrisis 
direct haar netwerk ingezet dat 
zorgt voor ondersteuning van 
kwetsbare bewoners (#Goede-
BurenBuurt). Er zijn projecten  
gestart die voorzien in een  
warme maaltijd, zoals Sawitrie 
(vanuit de Mozaïek) en Jaleesa 
(vanuit Keju Cares). De wijkraad 
is trots op iedereen die een 
steentje bijdraagt. 

Schoon
Eén van de doelen van de wijk-
agenda waar de wijkraad zich 
voor inzet, is een schonere 
wijk. De raad probeert bewo-

Wijkraad Oude Noorden. Van links naar rechts: Martha Harel, Arif Yakişir, Viola Schaaf, Souad El Amini-
Mokhtari, Mohammed Menouar. 

Wijkraad als aanspreekpunt

Bloemen #GoedeBuur SOL en wijkraden (l). Mozaiek Maaltijden voor ouderen in coronatijd.

Coronabord op het Eudokiaplein
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ingrijpend. Daarom stellen we 
het werk voorlopig uit.  De kans 
is aanwezig dat de maatregelen 
langer van kracht zullen blijven. 
We starten weer als maatregelen 
dit toelaten.’

Slimme waterberging op het 
dak in het Oude Noorden
In lijn met het Rotterdams 
WeerWoord pakt Woonstad 
Rotterdam in het Oude Noorden 
ook daken aan. Er komt een 
‘Polderdak’ op de woningen aan 
de Bingestraat. Dit vangt regen-
buien op, zorgt voor verkoeling 
en versterkt de natuur in de stad.
Door het regenwater op te van-
gen in kratten ontstaat een grote 
waterbuff er. Zo vangt het Pol-
derdak 36.000 liter water op. 
Planten op het dak houden het 

Woonstad
Sloop Ruivendwarsstraat
Woonstad Rotterdam sloopt het 
woongebouw aan de Ruiven-
dwarsstraat. Het gebouw heeft 
een slechte fundering en is 
technisch gezien helemaal op. 
Begin maart 2020 startten de 
sloopwerkzaamheden. Woon-
stad maakt het afgeschermde 
terrein klaar voor de nieuwbouw 
die deze zomer start en ongeveer 
een jaar duurt.  

Funderings- en verbeterwerk-
zaamheden 
Woonstad Rotterdam was net 
begonnen de woningen mooier, 
veiliger en prettiger te maken 
voor de bewoners aan de Hoek-
se-, Heer Vranke- en Hoylede-

straat. Het werk is stopgezet 
vanwege de coronacrisis. Debby 
Smit, projectleider Wijken van 
Woonstad Rotterdam licht dit 
toe; ‘Het werk is tijdelijk stop-
gezet. Uit ervaring weten we dat 
het plaatsen van nieuwe funde-
ringen veel invloed heeft op het 
dagelijks leven van bewoners. 
Zeker als je nu veel thuis moet 
blijven. Het vernieuwen van de 
funderingen onder de wonin-
gen en ook het opknappen aan 
de buiten- en binnenkant is 

water en warmte vast, het water 
uit de buff er wordt geloosd als er 
extreme regenval op komst is. 
Bewoners, de gemeente, Rotter-
dams Weerwoord, Metropolder 
Company, Oranje Dak, water-
schap (HHSK) en Woonstad 
Rotterdam werken met het Pol-
derdak samen aan een klimaat-
bestendige stad. 

Verkeersveiligheidsacties
Diverse ludieke acties om aandacht te vragen voor verkeersveilig-
heid. Er worden nu acties uitgewerkt voor scholen of bij andere 
plekken waar veel verkeersbewegingen zijn en het hard nodig is. 

Handhaving
Bewoners uit Noord melden 
veel klachten over hardrijden en 
asociaal gedrag in het verkeer.
De politie en toezicht & hand-
having van de gemeente hand-
haven wel, maar niet voldoende 
en niet structureel. In deze 

“Welzijn bewoners 
belangrijk, 

daarom stopt 
het werk tijdelijk”.

Verkeersveiligheid
De gemeente en de wijk-
raden Oude Noorden en 
Liskwartier werken hard 
aan de verbetering van 
de verkeersveiligheid. Zo 
ook tijdens de Verkeers-
tafels-avonden waarbij de 
bewoners, leden van de 
wijkraden Oude Noorden 
en Liskwartier en ambte-
naren van de gemeente 
bespraken hoe zij samen 
de verkeersveiligheid 
kunnen verbeteren. 

Deze avonden leverden een lijst 
op van onderwerpen en speci-
fi eke plekken waar de gemeente 
moet inzetten op verkeersveilig-
heid. Bewoners zijn bereid mee 
te helpen de initiatieven op te 
starten. Twee werkgroepen 
bereiden pilots en maatregelen 
voor een verkeersveilige wijk 
voor, met verschillende actie-
punten: 

Extra zebrapaden
Meer zebrapaden of andere 
maatregelen op straat maken de 
wijk veiliger. Op diverse plekken 
kunnen er volgens bewoners 
best wat oversteekplaatsen 

WONEN

VERKEER

Veilig spelen Hildegardisschool
De Hildegardisschool aan het 
Johan Idaplein vraagt al langere 
tijd aandacht voor de veiligheid. 
Langs het schoolplein waar veel 
kinderen spelen rijden automo-
bilisten vaak te hard. In overleg 
met de school en buurtbewoners 
zijn maatregelen om de veilig-
heid en het aanzicht van het 
schoolplein te verbeteren vast-
gesteld: 

•  De snelheid van de auto’s moet 
minder

•  Kinderen moeten minder 
gemakkelijk het plein af en de 
straat op kunnen rennen  

•  Het plein mag een stuk groener 

De eerste stap is gezet met 
extra verkeersdrempels in de 
Hooglandstraat. 

Impressie van de nieuwbouw aan de Ruivendwarsstraat (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend). 

21-49. De huidige bewoners 
krijgen hulp om een nieuwe 
woning te vinden. In het voor-
jaar van 2021 start volgens 
plan de bouw van ongeveer 
18 eengezinswoningen die 
eind 2021 klaar moet zijn. De 
woningen op de Wiekstraat 
22-30 worden verkocht aan 
particulieren, de nummers 
57-63 blijven behouden voor 
verhuur.

2.  Vinkenstraat: eind 2020 start 
naar verwachting de nieuw-
bouw. Er komen ongeveer 
43 woningen; 20 benedenwo-
ningen met tuin en 23 boven-
woningen. 

3.  Hartenruststraat: hier werkt 
men aan een nieuwbouw-
ontwikkeling met extra duur-
zaamheidsmaatregelen. Het 
plan voor ongeveer 35 wonin-
gen (eengezinswoningen en 
appartementen) in de sociale 
huur is in ontwikkeling. De 
start van de nieuwbouw is 
eind 2021. 

4.  Wolstraat: een commercieel 
ontwikkelaar bouwt hier 
samen met Havensteder. Er 
komen minimaal 15 eenge-
zinswoningen voor de sociale 
huur. De commercieel ont-
wikkelaar vult dit aan met 
markthuur/koopwoningen. 
Het proces voor de keuze van 
de ontwikkelaar loopt nog. De 
verwachting is de woningen 
eind 2022 op te leveren.  

Havensteder 
Woningcorporatie Havensteder 
voegt op verschillende plekken 
in Noord sociale huurwoningen 
toe aan de wijk, op vier concrete 
sloop- nieuwbouwlocaties.

1.  Wiekstraat: eind 2020 start de 
sloop van de boven- en bene-
denwoningen op Wiekstraat 

(zebrapaden) bij. Dit is niet 
altijd mogelijk of wenselijk. 
Soms geven experts aan dat een 
zebrapad de situatie niet veiliger 
maakt. Dan moeten andere 

coronatijd moeten zij hun inzet 
verdelen. Ze blijven alert op 
excessen zoals in het weekend 
van 4 en 5 april waarbij ze 
optraden tegen automobilisten 
en scooterrijders en auto’s en 
scooters in beslag namen. 

oplossingen gezocht worden. 
Bewoners bereiden een initiatief 
voor om enkele zebrapaden in 
het Oude Noorden en het Lis-
kwartier toe te voegen. 

Illustratie Jan Bunk

Verbetering verkeersveiligheid

Wilt u ook meedoen? Meld u dan 
aan bij Karin Padmos of Martha 
Harel van de wijkraden. 

Binnenkort kunnen woning- 
eigenaren zich inschrijven 
voor een wijkgericht funde-
ringsonderzoek in het Oude 
Noorden Noord. Projectbe-
geleider Urbannerdam stuurt 
eigenaren binnen het project-
gebied in juni een brief met 
daarin alle informatie.

Urbannerdam heeft aan 
erkende bureaus een offerte 
gevraagd voor funderingson-
derzoek bij woningen met 
een houten paalfundering 
in de wijk. Een aantal bewo-
ners uit de wijk, de wijkraad 
en het funderingsloket van de 

Aanpak fundering 
Oude Noorden

gemeente zijn betrokken bij 
de beoordeling daarvan. Dit 
zorgt voor de beste collectieve 
aanpak. Na de keuze voor een 
onderzoeksbureau kunnen 
eigenaren zich inschrijven om 
deel te nemen aan het onder-
zoek. Dat kan via de website 
www.onderzoek-je-funde-
ring.nl/oude-noorden-noord. 
Daar staat meer informatie. 
De gemeente betaalt tot 75% 
van de onderzoekskosten om 
eigenaren te helpen die hun 
fundering willen laten onder-
zoeken. De onderzoeken in de 
wijk starten in september.

Hoekpanden 
In het Oude Noorden helpen 
transformatiemanagers in 
opdracht van de gemeente 
om van winkels woningen 
te maken. Op verschillende 
locaties in het Oude Noor-
den is dit al gebeurd. Soms 
zijn ook andere invullin-
gen dan wonen denkbaar 
of gewenst.  

Vooral panden op hoeken zijn 
het visitekaartje voor straten, 
ze dragen bij aan de levendig-
heid. Sommige hoekpanden in 
het Oude Noorden kunnen beter 
ingezet worden. Transformatie-
managers hebben een strategie 
voor deze hoekpanden bedacht. 
Daarin wordt in samenhang 
gekeken hoe groen, fietsparke-
ren en de buitenruimte het beste 
kunnen worden aangelegd bij 
de entrees van deze locaties. Ze 
doen dit samen met woning-
corporaties, particuliere pand- 
eigenaren en de gemeente. Wilt 
u meer weten? Mail dan naar 
nienke.sluimer@stipo.nl. 

Benthuizerstraat
Bewoners en ondernemers van 
de Benthuizerstraat werken  
samen met corporaties en 
gemeente aan het verbete-
ren van en een toekomstvisie 
voor hun straat. Sinds kort is er  
periodiek overleg van bewoners 

en ondernemers met Woonstad, 
Havensteder en gemeente om 
samen te werken. Havensteder 
is in lijn met deze toekomst-

visie bezig met schilderwerk 
en verfraaiing van een aantal 
panden. Woonstad informeert 
bij het overleg over hun funde-
ringsplannen en wisselt kennis  
uit over een goede invulling 
van leegkomende winkels in de 
straat. De gemeente zet acties in 
gang om te straat te verfraaien.
Ondernemers zijn zelf actief 
bezig om de straat groener te 
maken en schoon te houden, bij-
voorbeeld door plantenbakken 
te plaatsen. 

“Actieve Bewoners  
en ondernemers  
Benthuizerstraat  

in samenwerking met 
wooncorporaties en 

gemeente”.

door tijdelijk parkeren naar 
groen om te vormen en te erva-
ren wat voor effect dat had op de 
sfeer en het gebruik de straat. De 
eerste afspraak van het project-
team met bewoners volgt. 

Tuin van Noord
De eerste woningen van De Tuin 
van Noord in de voormalige  
cellenvleugels en de kapel zijn  
al opgeleverd. De overige wonin-
gen worden naar verwachting 
dit jaar opgeleverd. De voorbe-
reidingen voor de aanleg van de 
openbare buurttuin zijn gestart. 
De ontwikkelaar legt de tuin 
gefaseerd aan. Op dit moment 
mogen alleen de bewoners het 
terrein op om bij hun woning te 
komen. De ontwikkelaar maakt 
voor hen tijdelijke voetpaden. 
In september worden de eerste  
bomen en planten geplant. De 
verwachting is dat de open-
bare buurttuin in het eerste 
kwartaal van 2021 gebruikt 
kan worden. De gemeente  
neemt deze dan in beheer. 
Door de Coronamaatregelen 
kan de oplevering wat langer 
duren, maar het wachten wordt 
beloond; er komt een prachtig 
historisch stukje Rotterdam aan! 

Elders de Noorderzon vindt u ook 
een interview terug met nieuwe 
bewoners. 

Overleg bewoners en ondernemers PoortvanNoord Benthuizerstraat. 

Klimaatactie Blommersdijkselaan.

Voor de coronacrisis praatte de gemeente op informa-
tiemarkten met bewoners over de voorbereiding van 
verschillende projecten. Na deze fase van informatie  
ophalen (‘kwartiermaken’), is deze bewonersinfor-
matie gekoppeld aan informatie uit de gemeentelijke  
systemen. Zo is bepaald welke straten in aanmerking 
komen voor onderhoud. Twee projecten zijn nu in voor-
bereiding: 

ONDERNEMEN

BUITENRUIMTE 

Transformatiemanagement 
en een aanpak voor hoeken

Onderhoud en voorbereiding
Rotterdams Weerwoord
Het klimaat verandert; heftige buien en langdurige hitte  
wisselen elkaar af. Rotterdammers maken met elkaar de stad 
klaar voor dit extremere weer. Door water op te vangen en 
groen aan te leggen: tuinen, parken, groene muren, groene 
daken. Deze initiatieven komen samen in het klimaatbeleid 
van de gemeente, het Rotterdams WeerWoord: samen de stad 
voorbereiden op een extremer klimaat.  

Het team Wijkaanpak richt zich in de wijk op het aanpassen 
aan een extremer klimaat. Met projecten én door initiatieven  
te faciliteren die zorgen voor meer groen in straten, voor 
verkoeling en wateropvang; geveltuintjes, schaduwgevende  
begroeiing, groene daken en regentonnen. Ook het Oude  
Noorden doet mee. Wilt u meer weten? Mail Tim de Waele via 
tb.dewaele1@rotterdam.nl. 

Wijkaanpak Blommersdijkselaan 
De gemeente stelt een nieuw 
inrichtingsplan op voor de voor-
malige Droomstraat Blommers-
dijkselaan. Het project-team 
sprak op 14 mei met het Dream-
team van straatbewoners. De 
kennis en ervaring van de bewo-
ners uit het door hen opgestelde 

‘Droomstraat’-ontwerp krijgen 
een plek in het nieuwe inrich-
tingsplan. 

Hooglandstraat 
Bewoners van de Hoogland-
straat hebben met subsidie van 
de gemeente in hun ‘Vrijstraat’ 
geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld 

#GoedeBurenBuurt SOCIAAL 

Weet wie er bij je in de buurt 
woont. Want als je elkaar kent, is 
het makkelijker om hulp te vra-
gen én hulp aan te bieden. Maar 
hoe leer je elkaar kennen in een 
samenleving waarin alles snel 
gaat en mensen weinig tijd heb-
ben? Stichting Samen Onderne-
mend Leren (SOL) maakte met 
de Samaritaan in de zomer 2019 
een goede start met de #Goede-
BurenBuurt-aanpak. 
Door het coronavirus is deze 
aanpak snel gegroeid. In heel 
Noord werkt men samen met 
bekende vrijwilligers uit het 

netwerk, maar ook met veel 
nieuwe, zogenaamde #Goede-
buren. Deze ‘buren’ voelen zich 
betrokken bij hun wijk en dragen 
graag hun steentje bij. Inmid-
dels zijn het er ruim 160! Naast 
hulp met de bloemen- en 5 mei 
actie, koppelt SOL mensen aan 
een oudere of iemand uit de risi-
cogroep. SOL zoekt gericht naar 
een #goedebuur die in de buurt 
woont, omdat deze contacten 
ook waardevol zijn voor na de 
coronacrisis. Wilt u meehelpen 
of heeft u een hulpvraag? Bel de 
SOL-hulplijn: 0640 20 46 98.  
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Al snel werd gesproken van buurt-
team Nieuw Noord. De eerste contac-
ten tussen het oorspronkelijke team 
werden gelegd in het najaar van 2018. 
Ze wilden inzetten op een leuk buurt-
feest. Via de buurtapp NoordBest 
werd een oproep gedaan om vrijwil-
ligers te werven voor wijkactiviteiten. 
Het buurtfeest in september 2019 was 
een groot succes, een echte ontmoe-
ting van oude en nieuwe bewoners. 
Het leverde een harde kern op van 10 
bewoners: Gyzlene, Johannes, Dian, 
Jesse, Joost, Maitany, Mehmet, Rabia, 
Yvonne en Karen. Het team was druk 
in de weer met flyers en posters han-
gen in de flats. Altijd ook even aanbel-

len en een praatje maken, daar ging 
het om. 2019 was een vruchtbaar jaar: 
het buurtfeest annex barbecue, de 
kerstboomactie en de versiering door 
de kinderen, de veegactie rond nieuw-
jaar met een borrel.

stoepkrijt, ramadan en 
oranje tulpen
Dit jaar wilden ze iets doen rond de 
corona perikelen om toch enige kleur 
en vrolijkheid te scheppen. De stoep-
krijtactie van de kinderen bracht een 
kleurrijk tapijt in de straten, vrolijk 
als je buiten kwam. Aan de jonge 
kunstenaars werden drie prijzen 
uitgereikt: spellen en boeken. Alle 

bewoners kregen het bericht: Wil je 
gebeld worden voor een praatje? Heb 
je boodschappen nodig? Moet er voor 
je gekookt worden? We zetten een Ra-
madan actie op met knutselpakketten 
van SCRAP waarmee de kinderen het 
raam konden versieren met een leuke 
beloning. Ook van Koningsdag wist 
het buurtteam wat te maken. Kinde-
ren raceten met versierde fietsen om 
het blok en brachten buurtbewoners 
oranje tulpen. Even aanbellen en dan 
een paar stapjes achteruit doen. Er 
wordt schoorvoetend open gedaan. 
‘Een gezellige koningsdag buur-
vrouw!’ Een glimlach komt op de lip-
pen. ‘We genieten er zelf van!’  ‘Wist je 
dat in onze straten eigen Nieuw Noord 
lintjes werden uitgereikt? Natuurlijk 
aan Gyzlene,de initiatiefneemster, 
maar ook aan Osama, de buurman 
die voor iedereen klaarstaat als er 
hulp nodig is. Wat is het geheim van 
buurtteam Nieuw Noord? ‘Als oude en 

nieuwe bewoners hebben we elkaar 
gevonden. Wij als nieuwkomers heb-
ben echt gekozen voor nieuwbouw in 
een oude stadswijk. Dat voelen de be-
woners. Ik heb er dan ook vertrouwen 
in dat we samen kunnen optrekken.’
Er is nauw contact in de buurt. Nieuw 
Noord doet zijn boodschappen voor de 
activiteiten bij de lokale middenstand, 
die ons ook regelmatig ondersteunen 
met gratis lekkers of producten met 
korting. En in deze woelige tijden ko-
pen de bewoners ook veel bij de vers-
leverancier Güven in de 1e Pijnacker-
straat, die nu niet kan leveren aan de 
horeca en halen we af bij lokale restau-
rants, zoals Koen, de IJsmaker, WES, 
’t Trefpunt, Allegaartje, Harran, enz.

de dromen
‘We hebben ons hard gemaakt voor 
tal van nieuwe geveltuinen en ma-
ken een onderhoudsplan voor de 
straten.’ In 2020 wordt ingezet op 

een buurtfeest met een speurtocht 
en een verlate kleedjesmarkt, als dat 
weer kan na alle corona maatregelen. 
Karen droomt even weg. Het is wel 
heel speciaal zo een ophok periode. 
Ze is druk in de weer met digitale 
programma’s. Karen werkt bij Nuf-
fic, een organisatie die zich inzet 
voor internationalisering van het 
onderwijs. Dit gebeurt ook via (digi-
tale) uitwisselingsprogramma’s van 
basisonderwijs tot universiteit. Nu 
werkt ze thuis aan digitale bijeen-
komsten met internationale alumni 
en digitale kookworkshops voor de 
personeelsvereniging. De ingrediën-
ten worden thuis geleverd en men-
sen kunnen dan aan de slag via de 
digitale instructie van een echte chef. 
Het wordt een echte proeverij. En er 
is ook een digitale pubkwis!

buurtteam 
Nieuw Noord 
timmert 
aan de weg

Je kan kratten met fruit en groenten, 
kaas, brood en nog meer online be-
stellen die vroeg in de ochtend door 
marktkooplieden naar de loods van 
Skadi aan de Noorderhavenkade 20-
22 worden gebracht. Markt010 vol-
doet duidelijk aan een vraag: tot nu 
toe zijn meer dan 2000 bestellingen 
afgehandeld door Markt010. Het is 
een win win project voor marktbe-

zoekers als voor de marktkooplieden. 
Nu de Rotterdamse markten geleide-
lijk opengaan is besloten om alleen 
op zaterdag bestellingen af te laten 
halen. De initiatiefnemers verwach-
ten nog voorlopig voldoende klanten 
te ontvangen. Ook bestellen? Ga naar 
https://markt010.nl/. Intussen is 
sinds 9 mei de Rotterdamse Oogst-
markt weer terug  met streekproduc-

ten op het Noordplein op de zaterdag 
met  de nodigde  beperkende maat-
regelen: Er is slechts één toegang en 
stippen op het plaveisel geven de 1,5 
meter afstand aan. Het middenge-
deelte is helemaal vrij gelaten. Nog 
geen tafels en bankjes voor het nut-
tigen van gekochte lekkernijen en 
drankjes. Voorlopigs staan er alleen 
kramen van de vaste marktverkopers. 

MArKt 010 en rotterdAM oogst weer open
na de sluiting van de markten 

in rotterdam wegens de Corona 
maatregelen, namen drie rotter-

damse vrienden met Markt010 het 
initiatief om de marktbezoekers 

iedere dinsdag en zaterdag te 
voorzien van verse marktproducten 

tegen eerlijke marktprijzen.

Karen de Man is bewoonster van het project noordbest, 
het nieuwbouw blok tussen de raephorststraat en blok-
landstraat. ‘op initiatief van gyzlene Kramer-zeroual zijn 
we met een klein groepje begonnen om van de buurt iets 
moois te maken. we wilden het niet beperken tot noord-
best, het ging om het hele buurtje.’

Dans in Jan van der Ploeg
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Het Oude Noorden bruist normaal gesproken 
volop tijdens deze zonnige dagen. 

In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam 
in de Rotte is gelegd. Een historisch moment 
waardoor Rotterdam is ontstaan. Het Oude 
Noorden viert dit met diverse activiteiten op 
en om de rivier de Rotte. Van tentoonstellingen 
tot wandelroutes van modderrace tot dammen 
op de Dam. 

Vanwege het Coronavirus en de maatregelen, is het programma 
aangepast. Eén van de maatregelen is dat evenementen tot 1 juni 
niet door mogen gaan. Langs de Rotte stonden diverse evenementen 
gepland in het kader van ‘750 jaar dam in de Rotte’. Veel van deze 
evenementen worden verplaatst of gaan tot nader order niet door. 

Ontdek de historie van Rotte en Dam en de gebeurtenissen van 
toen tot nu op een speciale tijdlijn en kijk op www.750jaardam.nl. 
Ook daar kun je vinden welke activiteiten plaatvinden als de Corona 
maatregelen worden versoepeld.  

750 jaar dam in 
de Rotte

Waterfestival Crooswijksebocht

Bezorgen met de bakfiets door Keju Cares. 

Optreden Elvis tijdens het Stay at 
Home Festival in Jan van der Ploeg

Aangepaste activiteiten

Ondanks de omstandigheden 
zijn er toch mooie initiatieven 
mogelijk en ook al ontstaan; 
zo is Bird druk bezig met hun 
Courtyard Concerts, en Studio 
de Bakkerij samen met SOL en 
Cult North om binnenterreinen 
en tuinen van mooie klanken te 
voorzien. 

Cult North doet meer; deze  
bezige bijen helpen Keju Kitchen 
met het bezorgen van maaltijden 
aan hulpbehoevenden, doen mee 
aan het Stay at Home Festival, 
maken een documentaire over  
5 noordse kunstenaars in corona 
tijd en werken vanaf 1 juni weer 
in kleine groepjes op hun eigen 
locatie aan de Almondestraat. 
Houd hun social media kanalen 
in de gaten voor alle informatie. 

DE ROTTE

KUNST EN CULTUUR 

Vind u het niet alleen leuk om 
naar te luisteren, maar vind u 
zelf zingen ook leuk? Kijk dan 
naar de facebook pagina van het 
Koepelkoor (die normaal oefe-
nen op het Pijnackerplein). Ze 
zijn druk bezig met het online 
mogelijk te maken van samen 
zingen.

Naast muziek is ook kunstenaar 
Tymon de Laat (van melike-
painting.com en de schildering 
“Madre Tierra” op de bergweg) 
bezig om een schildering in het 
Oude Noorden te realiseren die 
deze tijden symboliseert. 

Heeft u goede ideeën? 
Neem dan contact op met  
Cultuurscout Malina Spoor via 
noord@cultuurconcreet.nl 

Herinrichting Crooswijksebocht 
Het wordt mooi langs de 
kade aan de overkant van 
het Oude Noorden! 

Eind dit jaar start de gemeente 
met het herinrichten van dit 
stukje van de Rotte. De kade 
wordt deels verlaagd tot in het 
water. In en langs het water 

komen planten en bomen. Er 
komt een natuurspeeltuin en 
een extra afsluitbare speelplek 
voor de allerkleinsten. Op een 
steiger kunnen mensen vlakbij 
het water zitten en sloepen en 
kano’s kunnen er aanmeren. 
En er komen betere wandel- en 
fietsroutes. 

De aanpak van de Crooswijkse- 
bocht van het Programma  
Rivieroevers zorgt voor meer 
groen langs de Rotte en de 
Nieuwe Maas. Zo kunnen 
bewoners en bezoekers nog 
meer wandelen, fietsen of op 
een andere manier genieten 
van het water.

Veerkracht010
Door heel Rotterdam heeft Veer-
kracht010 matches gemaakt, 
ook in Noord. Zo is Keju Cares 
gestart, dat maaltijden in de 
wijk verzorgt. Waren dit er eerst 

wekelijks 30, nu zijn het er 280. 
Een helpende hand dankzij de 
matches van Veerkracht010, het 
netwerk in de stad en steun van 
de wijkraden. 

In de coronacrisis ontstaan 
dagelijks nieuwe initiatieven om 
mensen te steunen. Projectgroep 
Veerkracht010 koppelt aanbod 
en vraag bij sociale initiatieven. 

COLOFON 
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We hebben nog nooit zoveel zelfge-
maakte filmpjes met leuke activitei-
ten op de Facebook pagina gezet en 
iedere woensdag en vrijdag om 15 
uur komt weer een nieuwe! Neem 
gerust een kijkje www.facebook.
com/KinderparadijsMeidoorn. 
Ook hebben we nu een youtube ka-
naal en een instagramaccount. 

Er zijn heerlijke kookfilmpjes met 
eenvoudige recepten, hoe maak ik 
een katapult met een lepel, waar-
om zijn sommige zeepbellen niet 
kapot te krijgen en van alles over 
camouflage. Er was ook tijd om de 
speeltuin helemaal te schilderen, de 
windmolenwieken glimmen en blin-
ken in de zon! 

Ook de binnenkant van de wieken 
en de torens zijn weer wit. De “mi-
kadostrepen” zijn er ook weer fris 
opgeschilderd.  In de avonturentuin 
van het Kinderparadijs is een nieuw 
bandenparcours aangelegd, zijn er 
nieuwe moestuinborden en is er een 
nieuwe percussie toren gebouwd. 
We kunnen niet wachten tot we 
weer open gaan. Nu proberen we te 
oefenen met afstand houden en we 
nodigen af en toe een klein clubje 
kinderen uit zodat het Kinderpa-
radijs –wanneer het van het RIVM 
weer mag- op een veilige manier 
open gaan! 

Ondertussen bedenken we alle-
maal nieuwe spellen die we straks 

kunnen doen. Kinderen kunnen el-
kaar natekenen op een doorzichtig 
scherm, zodat ze niet met elkaar in 

contact komen. Dat hebben al uitge-
probeerd en het werkte hartstikke 
goed. De kinderen die tekenen niet 

zo leuk vonden, deden er boter, kaas 
en eieren op. Ook leuk! Het team 
heeft zelfs een reuzencoronahoed 
gemaakt, zodat je precies ziet wat 1,5 
meter afstand is. En meester Dion 
heeft alvast een speciale anderhalve 
meter sjoelbak gemaakt waarbij je 
precies op de juiste afstand tegen el-
kaar kunt spelen. 

Check het leuke filmpje op Face-
book, want hij is door sommige kin-
deren al uitgeprobeerd. En ze von-
den het heel erg tof!  “Kunt u er niet 
meer maken, meester?”, was het 
eerste wat een jongetje zie nadat het 
spel was afgelopen. Wie weet!

Alles is anders in coronatijd 
ook bij het Kinderparadijs “ik ben super trots hoe we 

het hier op de Hildegardis-
school  hebben gedaan tij-
dens de gedwongen school-
sluiting vanwege de corona 
maatregelen. trots op de 
inzet van de leerkrachten, 
de ouders en de kinderen. 
Én, dat we alle kinderen in 
beeld hadden!  dat was voor 
ons prioriteit nummer één!’ 
aldus sandra, directeur van 
de Hildegardisschool. 

Op 16 maart moesten alle scholen  
en kinderdagverblijven sluiten in 
verband met de uitbraak van het co-
rona virus. Slechts enkele kinderen 
die extra begeleiding nodig hadden 
kwamen naar school met gepaste af-
stand. Sandra: ‘Toen we dicht gingen 
besloten we dat we de begeleiding 
van de kinderen thuis heel simpel 
wilden houden en dit hebben we be-
sproken met onze ICT werkgroep. 

Onze school werkt met een ‘school-
praat’ app voor onze ouders. Daarmee 
zijn we aan de slag gegaan. Hierop 
hebben we iedere week het program-
ma  voor thuisonderwijs van dag tot 
dag gezet. Bij elke les rekenen, taal, 
spelling en begrijpend lezen hebben 
we instructie filmpjes gemaakt, die je 
kan bekijken op je telefoon. 
Dat is natuurlijk flink wat werk voor 
de leerkrachten. Sommigen deden 
dat vanuit huis, anderen hier op 
school en kregen daarbij steun van 

ons extra personeel.  Als de kinde-
ren hun opdrachten hadden gedaan 
fotografeerden ze die en mailden of 
appten ze dat naar de juffrouw of 
meester. 
Daarnaast maakten we allerlei leuke 
filmpjes, zoals het Hildegardis jour-
naal of dans en zang filmpjes, of lek-
ker fit oefeningen of knutsel ideeën. 
Dat werd allemaal iedere week op 
de app geplaatst, zodat ouders ook 
leuke dingen met de kinderen kon-
den doen. Gemiddeld waren de kin-

deren twee à drie uur per dag met 
thuisonderwijs bezig. Je weet echter 
niet goed wat de kwaliteit van het ge-
maakte werk is. Het is de vraag of ze 
de oefeningen allemaal zelf hebben 
gedaan. Daar kom je geleidelijk pas 
achter als ze  weer op school komen.’ 

Hoe verliep het contact met de kin-
deren en ouders? ‘Iedere leerkracht 
nam minstens een keer week contact 
op met de kinderen. Niet alleen via de 
mail maar ook met bellen. Als ouders 

moeite hadden met begeleiden van 
hun kinderen kwamen ze naar school 
voor advies. Het is niet niks wat deze 
periode met de kinderen doet. We 
zullen hier in de contacturen zeker 
aandacht aan gaan besteden.‘

terug naar school
Op de eerste schooldag op 12 mei is 
het schoolplein gevuld met ouders en 
kinderen. De één is nog wat slaperig, 
de ander is blij. Twee jongens steken 
enthousiast hun duimen omhoog. 

Eentje wil niet echt. Veel ouders zijn 
opgelucht. Het lerarenkorps is het er-
over eens dat de meeste kinderen ge-
lukkig zijn dat ze weer op school zijn. 
Ze gaan weer het ritme oppakken. De 
school heeft er echt voor gekozen om 
zowat elke dag de kinderen te zien en 
te kunnen volgen. Zo gaat elk kind 
twee ochtenden en middagen naar 
school. Het is wel nog even wennen.  

thuisonderwijs met de schoolpraat app  

goud van noord is het 
wijkpastoraat in een nieuw 
jasje. sinds de nieuwe 
pastor bram robbertsen 
en zijn vrouw gerlinda zijn 
aangekomen in januari 2019, 
waait er een frisse wind. 

Bram de wijkpastor is het eerste aan-
spreekpunt. Hij is een openminded 
en vrolijke pastor die inmiddels al veel 
buurtbewoners kent. ‘We zijn er voor 
iedereen die een plekje zoekt om tot 
rust te komen, maar juist ook voor 
diegene die wil groeien en zijn talent 
wil ontwikkelen’ zegt jeugd-/sociaal 
werker Annette de Ouden. Iedereen 
verdient het om mee te doen en ver-
der te komen’. 

Goud van Noord heeft een huiskamer 
op Zwaanshals voor een kopje koffie, 
een praatje of een gezellige activiteit. 
Allerlei vrijwilligers vinden er een 
fijne taak. Op dinsdag is er vrouwen-
ontbijt, v-power met coaching. Goud 
heeft een maatjesproject. ‘We noemen 
ze de Helden van het Oude Noorden, 

omdat ze samen willen optrekken. Op 
zolder kun je op een vast tijd huiswerk 
maken met een student samen. Kids 
van Goud  bestaat uit 25 kinderen die 
donderdagmiddag bijeenkomen in 
de Weerhaan in de Gerard Scholten-
straat. Annette vertelt wat ze allemaal 

samen doen: creatieve knutsels, bij-
belverhaal luisteren, spellen, les in 
vriendschap. Alles is gericht op het 
vergroten van zelfvertrouwen. Een 
beroep wordt af en toe gedaan op een 
professional. ‘Sinds januari hebben 
we een 10 weekse kookles. We leerden 

tapas maken en op 1 april werd de li-
monade door gel vervangen!’

 Corona kansen
‘Op dit moment gebeurt de kookles 
digitaal. Online leren kinderen ‘drie 
laagjes toetje maken’, een egeltje ma-

ken met druiven, koekjes bakken. We 
maakten zelfs een filmpje over pizza’s 
maken.’ Het kinderwerk heeft een 
what’s app groep. ‘We vragen hoe het 
gaat met huiswerk. We zorgden voor 
een aantal laptops.’ Via giften zorgt 
Goud van Noord zo nodig voor super-
markt bonnen. Het leven is duurder 
door het thuiszitten. Kinderen wil-
len wel een koekje of limonade. Een 
kind met een te klein fietsje krijgt 
een geschikt model dankzij stichting 
Anders. ‘Via Whatsapp wisselen we 
foto’s van baksels of vouwwerkjes of 
knutsels uit. We houden gezellig con-
tact met de moeders van de kinderen 
en zo met de kids.’ Annette vertelt 
over de kleurplaten actie. De winke-
liersvereniging Zwaanshals bij monde 
van de voorzitter (Natur-el) Rutger 
ondersteunt de actie. 125 kleurplaten 
kwamen binnen. Kinderen van de 
club bezorgden die bij mensen die wel 
een lichtpuntje kunnen gebruiken.  Jij 
bent goud! Samen stralen is het devies 
van Goud van Noord.

goud van Noord 
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bijdragen aan dit nuMMer
anja berkelaar, Kinderparadijs, 
Mohammed Menouar, shimona 
Malaihollo

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

 Agenda
 

Vanwege de 
Coronamaatregelen zijn 
grote activiteiten nog 
steeds afgelast. Natuurlijk 
zijn er tal van kleine 
lokale activiteiten in de 
buitenruimte, zoals aanleg 
van geveltuinen. Raadpleeg 
hiervoor sociale media 

ook in het Kinderparadijs is alles anders in coronatijd. Veel 
te stil! we missen de levendigheid van kinderen enorm. 
daarom zijn we op een creatieve manier op zoek gegaan 
naar andere manieren om contact te hebben met ouders, 
met kinderen en met de wijk.  
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Naast de vijf maal per dag volgt meer 
bidden, elke avond rond 23 uur. Van-
af de eerste dag van de Lockdown 
gingen alle moskeeën dicht, gebeden 
wordt nu thuis op het kleedje. Soci-
aal gezien betekent het dat de tafels 
bij de Iftar niet worden gedekt voor 
de grootfamilie maar voor het gezin. 
‘We trachten dit te ondervangen via 
sociale media. Nooit is er zoveel van 
gebruik gemaakt.’ Hamid heeft een 
groeps app met zijn familie zowel in 
Nederland als in Marokko. Tijdens 
de Ramadan zijn er twee belangrijke 
momenten. De heilige nacht van de 
26e op de 27e dag van de Ramadan. 
Deze nacht wordt er normaal veel 
gebeden in een overvolle moskee. 
Centraal staat ook het goede doen 
richting anderen. 
Het tweede moment is de afsluiting, 
wat onterecht Suikerfeest genoemd 
wordt, maar eigenlijk Eid al Fitr heet, 
het gaat om de verplichting te geven 
aan de armen. Dit gebeurd eigenlijk 
gedurende de hele laatste week. De 
giften worden berekend naar ver-

mogen met een absoluut minimum 
van 6,- euro per gezinslid. Bij de af-
sluiting is de preek van Imam een 
belangrijk moment, wat nu alleen 
digitaal kan beleefd worden. Hamid 
mist het wel. De preken tijdens de 
Ramadan zijn te volgen via Facebook 
en behandelen diverse thema’s. Ei-
genlijk gaat het naast bidden, vasten, 

helpen van armen en goede daden 
bij de Ramadan vooral om dichter bij 
God te komen, om te kiezen voor het 
spirituele. 

de tuinman
Hamid geniet in de Corona periode 
ook van tuinieren. Achter Noordplein 
12 heeft hij een mooie tuin aangelegd 

met een grote picknick tafel voor de 
kinderen. We treffen er wel heel di-
vers plantgoed van vijgenboom tot 
peren, van tuinbonen tot nana. Van 
doperwten tot pompoenen, van pa-
prika tot courgettes. Havensteder 
zorgde gelukkig voor een buiten-
kraan . Hamid doet ook mee met het 
bewoners tuinieren op zijn binnen-

terrein Hofdijk. Het zijn drie forse 
tuinen. Je komt er binnen via een 
boog van gevlochten wilgentakken. 
Achatbi toont de sperziebonen, aard-
appelen, peterselie, uien, de perzik 
en de pruimenbomen. Het gaat hem 
vooral om het sociale, het ontmoeten 
van elkaar! 

nederland blijkt op drie na, 
het eenzaamste land van 
europa te zijn. Hierdoor 
kreeg dit onderwerp al 
voordat de Corona pande-
mie uitbrak veel aandacht. 

Uit verschillende onderzoeken 
blijkt ook dat eenzaamheid ernstige 
lichamelijke, psychische en finan-
ciële gevolgen heeft. Het verhoogt 
zelfs de kans op vroegtijdig overlij-
den. Als aspirant geestelijke verzor-
ger wil ik toch even stil staan bij de 
existentiële eenzaamheid wat wei-
nig aandacht krijgt. Vaak wordt een-
zaamheid gezien als het ontbreken 
van sociale en emotionele contacten 
maar door ziekte, het verlies van 
dierbaren en angstgevoelens die 
de Corona crisis oproept, kunnen 
mensen geconfronteerd worden 
met zingevingsvraagstukken zoals: 
wat is de zin van het leven, waarom 
overkomt mij dit en hoe ga ik hier-
uit komen? Deze vragen zijn pijn-
lijk en moeilijk te beantwoorden 
en kunnen voor machteloosheid 
en uiteindelijk voor eenzaamheid 
zorgen. Deze eenzaamheid wordt 
ook wel existentiële eenzaamheid 
genoemd. Zoals ieder nadeel zijn 
voordeel heeft kan deze vorm van 
eenzaamheid die door de Corona-
crisis versterkt wordt ervoor zorgen 
dat de mens met zichzelf in ge-

sprek gaat. Dit kan leiden tot meer 
zelfinzicht en zelfkennis. Dit kan 
weer leiden tot innerlijke rust en 
persoonlijke groei. Dit kun je alleen 
bereiken als je met die vragen leert 
omgaan. Hierbij kun je hulp zoeken 
bij het Belteam dat door SOL wordt 
gecoördineerd en waarin Motto en 
andere professionals zijn vertegen-
woordigd. Zo is er ook een Speciale 
‘corona-lijn’ (030-3 400 600) voor 
ouderen met een migratieachter-
grond waarbij de ouderen in hun 
eigen taal te woord worden gestaan 
voor bijvoorbeeld de Marokkaanse 
Nederlandse ouderen die zich vaker 
eenzaam voelen zoals blijkt uit het 
onderzoek van KIS. De vraag is of 
deze doelgroep die moeilijk praat 
over zijn eenzaamheid vanwege de 
schaamte en niet ondankbaar wil-
len overkomen hiermee geholpen 
wordt. Eenzaamheid mogen we niet 
onderschatten en verdient meer 
dan ooit onze aandacht. 

Mohammed Menouar, 
Wijkraadslid Oude Noorden

ivonne en joost zijn de eer-
ste bewoners van tuin van 
noord. we treffen ze met het 
hele gezin op de grasmat 
voor de deur van een wel 
heel speciale woning. 

‘Toen we elkaar een aantal maanden 
kenden, besloten we al ooit te gaan 
wonen in iets aparts, een molen, een 
fabriek of een boerderij. Dat aparte 
hebben we nu gevonden in de voor-
malige gevangenis’, lacht Joost. Hij 
vertelt dat ze zich al opgegeven had-

den voor Tuin van Noord toen er nog 
sprake was van kluswoningen. De 
huidige complete nieuwbouw met 
authentieke gevangenis details stemt 
Ivonne vrolijk. ‘Het is nieuw en fris 
en van alle gemakken voorzien.’ Het 
is inderdaad heerlijk als je met twee 
kleine kinderen geen leidingen hoeft 
te vervangen en isolatie moet aan-
brengen. 
We kunnen het koppel met recht Rot-
terdammers noemen. Ivonne, die 
werkt bij het Luxor Theater, woont 
al ruim tien jaar in Rotterdam. Joost 
sinds zijn studententijd. ‘Ik ben ge-

boren in het Rotterdamse Ikazia zie-
kenhuis en opgegroeid in Brielle’. 
Het echtpaar overwoog even iets te 
zoeken buiten de stad, maar ze wa-
ren zo gecharmeerd door deze locatie 
in het Oude Noorden dat ze er alle 
peilen op hebben gezet. ‘We wilden 
niet in een nieuwbouwtoren wonen. 
Op mijn 40e wilde ik wel wat anders. 
We hebben jaren op een flatje van 
60 vierkante meter in het centrum 
gewoond. Eindelijk hebben we een 
tuintje en ruimte, 160 vierkante me-
ter is niet niets. Verbazingwekkend 

hoe we al onze spullen in dat kleine 
appartementje kwijt konden. 
Joost kijkt terug naar ruim 2 jaar ge-
leden, de eerste kopersbijeenkomst. 
Daar leerden ze de nieuwe buren 
kennen en er groeide een band. Ze 
overleggen met “hun rijtje” over tuin-
aanleg, slimme oplossingen in huis 
en over de indeling. De één plaatst 
de keuken beneden, de ander twee 
hoog, doen we wel of geen zonwe-
ring. Joost bestelde een vliering op 
zolder en heeft zo zes “woonlagen”.

HeKKeN OPeN, 
Het is geeN gevANgeNis meeR 

twee cellen breed
Op 28 april zijn Ivonne en Joost met 
de twee kleintjes de woning ingetrok-
ken. ‘Het is een droom, de rust en de 
stilte en eigenlijk in het centrum van 
de stad’, zucht Ivonne. De woningen 
zijn helemaal opnieuw opgebouwd 
met de saignante gevangenisdetails 
zoals de raampartijen. Er kwam een 
totaal nieuwe stalen constructie. De 
woning van de familie is twee cellen 
breed, die van de buren drie cellen. 
We moeten zo lachen. De celmaat is 
2,5 meter, dat was ooit een standaard 
breedte voor een cel! De woning is 
echt ecologisch: stadsverwarming, 
isolatie, zonne-energie. De acht zon-
nepanelen slaan een stevige deuk in 
de energierekening. 
Naast hun woning ligt de “lage” vleu-
gel. Deze was even hoog als de an-
dere maar in de oorlog geraakt door 
een bom. De benedenverdieping was 
nog te behouden en is toen opnieuw 

eenzaamheid 
in Coronatijd

voorzien van een kap. Het heeft de 
oude charme weten te bewaren. ‘De 
woning is echt nieuwbouw, de uit-
straling is oud. Van buiten zie je tra-
lies maar als je binnen bent lijken ze 
verdwenen. 
De architect heeft in zijn ontwerp 
elke woning een doorbraak naar bui-
ten gegeven, een link naar vrijheid. 
De woningen zijn rug aan rug ge-
bouwd. 
Joost is tevreden over de inspraak 
die ze hadden als kopers. Je kon kie-
zen voor standaard en daaraan extra 
opties toevoegen of zelf verzinnen. 
De indeling bepaalden wij zelf. ‘We 
hebben ieder hoekje van te voren be-
dacht. Wij hebben gekozen voor rela-
tief kleinere slaapkamers, maar heb 
je tienerkinderen, dan kies je wellicht 
voor meer ‘eigen’ ruimte.’ 
Hoe bevalt werken aan huis? ‘Nadeel 
van de corona was dat we onze vrien-
denkring niet konden mobiliseren 

voor de verhuizing!’, lacht Ivonne. 
Joost kan ook lekker thuis werken, hij 
kan eindelijk in een aparte ruimte, 
zelfs een eigen etage gaan zitten. De 
kinderen glijden van het glijbaantje 
en worstelen zich met de tractor door 
de zandmassa. Ze zijn actief bezig en 
het zweet parelt van hun hoofd. 
We hebben het over het wijkpark dat 
later dit jaar klaar zal zijn en open-
baar wordt. Joost en Ivonne geloven 
dat het een leuke mix wordt. Joost 
hoopt dat het een rijke tuin wordt 
met veel diversiteit; hopelijk zelfs een 
bijenhuis in het park? We beloven 
contact te leggen met Raymond, de 
plaatselijke imker. 
Ze staan open voor de buurt en wil-
len aansluiten bij ideeën die er leven. 
De nieuwe Tuinders zijn een enthou-
siaste club. Bewoners uit de buurt 
vroegen: ‘Wanneer gaan de hekken 
dicht?’ Joost antwoordde: ‘Niet, het is 
geen gevangenis meer.’ 

Even later legt een man een bosje ro-
zen neer bij het monument en even 
later volgt een vertegenwoordiger van 
de Wijkraad Oude Noorden met een 
boeketje. Vorig jaar stonden hier om 
11 uur meer dan vijftig mensen te 
herdenken en droegen kinderen ge-
dichten voor. Later op de dag hebben 
nog enkelen een bloemetje neerge-
legd. In de wijk hangen vlaggen half-
stok. Ook in de 1e Pijnackerstraat, 
waar bewoners van de bewonersorga-
nisatie Pijnackerplein een bloemstuk 
neerleggen bij het gedenkteken van 
drie omgekomen verzetsstrijders. 
Een bewoner herinnert aan Joodse 
families die hier in de buurt werden 
gedeporteerd. Stolperstenen op het 
Pijnackerplein, die in 2017 werden 
geplaatst, herinneren aan hen. 4 mei 
ging in stilte voorbij in Rotterdam 
Noord.

dodenherdenking  
in stilte

Hamid achatbi legt ons 
uit dat de ramadan een 
van de vijf pijlers van de 
islam is. Moslims gaan 
vasten om armoede te 
voelen. ramadan is de 
maand waarin de Koran 
werd geopenbaard. in 
deze maand wordt vooral 
veel gebeden. 

Ramadan 
in Coronatijd

4 mei kwart voor 11. nauwelijks verkeer op de noordsingel 
en slechts een stille voorbijganger. de engelse en neder-
landse vlag hangen halfstok bij het monument van de in de 
tweede wereldoorlog omgekomen engelse piloot. een bosje 
tulpen ligt eenzaam op het plaveisel. 
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Het oude gebouw is nu een SKAR 
locatie geworden, dat betekent dat er 
allemaal kunstenaars huren die een 
atelier hebben. Ik spreek met Max de 
Corte, Bastiaan Rooduijn en Paul de 
Graaf van Coöperatie Ondergrond. 
Dit driemanschap zorgt voor het 
beheer van het voedselbos rond het 
SKAR gebouw. Zij hebben in Rotter-
dam zo’n vijftien locaties in beheer. 
Acht jaar geleden begon het drietal 
met het allereerste voedselbos. Op dit 
moment beheren ze in totaal 2,5 ha. 
Het is de bedoeling dat alle pleinen bij 
de SKAR locaties worden beplant met 
vaste planten en een voedselbos wor-
den. Voor zo een locatie betaalt de co-
operatie een symbolisch bedrag voor 
de huur. De oogst is voor haar en hier-
mee wordt het beheer gefinancierd. 
Omdat pas na vijf jaar het bos enige 
omvang krijgt, wordt momenteel al-
leen geleverd aan kwaliteitsrestau-
rants als IDRW in Kralingen, Yama Ja-
pans restaurant op de Eendrachtsweg 
31A,  Rotterdam en Très op de Kop 
van Zuid. Coöperatie Ondergrond 
doet ook onderzoek naar interessante 
gewassen, het pakkie aan van ecoloog 
Bastiaan Rooduijn, die ook landelijk 
onderzoek doet naar Voedselbossen. 
Hij lijdt een monitoringsprogramma 
van twintig voedselbos locaties. Het 
terrein staat vol fruitbomen: Nashipe-
ren (Japanse peren) Perziken, appels, 
duindoorn, peren, bessen, hazelaars, 
dadelpruimen, Szechuan peper en 

vanaf november pistachenoten, vijgen 
en pecannoten.

Voedselbos beheervorm en 
heroriëntatie
Zo een Voedselbos Tuin is heel wat 
anders dan het doorsnee gemeentelijk 
groen, hufterproof, makkelijk te on-
derhouden en kwetsbaar voor bezui-
nigingen. Bij het Voedselbos is beheer 
op de lange termijn opgelost, omdat 
het zichzelf bedruipt. Vroeger hadden 
veel binnenterreinen in Rotterdam 

De kook dagen zijn maandag, don-
derdag en zaterdag, maar daar blijft 
het niet bij. Er moeten boodschap-
pen gedaan worden en er komt best 
een hele administratie bij van reser-
veren tot verslaglegging, van inpak-
ken en sorteren. Kortom, het is zes 
dagen aanpoten. Sawitri en haar 
team zijn trots op hun multicultu-
rele keuken. ‘De keuken van A tot 
Z’, noemt Sawitri ze. Laten we even 
enkele menu’s doorlopen: Marok-
kaanse rijst met kalfsvlees en prui-
men (recept Imane), Goulash met 
rijst (specialiteit Sead), fried rijst 

een economische functie, opslag of 
groentekweek. Het Voedselbos wil 
hiernaar terug met ecologisch verant-
woorde producten. Ze hebben als ide-
aal onze landbouwproductie te herori-
enteren naar kwaliteit. Het zou mooi 
zijn als producenten en consumenten 
een pact sluiten. De klanten bestellen 
pakketten. Als de oogst goed is krijg je 
meer, als hij slecht is krijg je minder. 
Nu ligt alle risico bij de boer. We ver-
nemen dat het riool al is ontkoppeld 
en zo de tuin vochtig houdt, een aar-

sawitri 
en A-team

met saté, pindasaus en kroepoek 
(Sawitri), hachee met puree. Dit is 
maar een mini impressie van de bij-
zonder gevarieerde plats. ‘Elke week 
komen er wel twee eters bij’, vertelt 
Sawitri. De nood is hoog, vooral bij 
senioren. 

Mensen staan in de rij 
te wachten
De klaargemaakte maaltijden gaan 
in piepschuim bakjes en vervolgens 
in papieren zakken op naam. Per 
straat worden ze geordend voor de 
bezorgers. Hoe lang gaat het nog du-

ren voor restaurant Mozaïek opent 
in de 1,5-meter maatschappij? Sa-
witri: ‘dat is koffiedik kijken’. Het 
team is druk bezig met kokkerellen. 
Imane maakt een groenteschotel en 
Sawitri wil er wat peentjes bij voor 
de kleur. Het team maakt allerlei 
variaties met kip kerrie, bami en 
pasta. Het kookproject is een door 
de wijkraad gehonoreerd bewoners-
initiatief. De reacties zijn meer dan 
positief, mensen staan al in de rij te 
wachten. Hoe lekker kan het zijn!

dige samenwerking met Weerwoord, 
die het project mee financiert. Op ter-
mijn wil de coöperatie uitbreiden met 
een coach voor vrijwilligers (zeker in 
crisistijd) en een educatie medewer-
ker. De inkomsten van educatie kun-
nen omgezet worden in communica-
tie over verantwoord voedsel, waar je 
vanuit je venster kunt op uitkijken. De 
coöperatie wil kennis delen. Advies 
kan geld genereren voor onderzoek. 
Daklook, asperges, voorjaarsgroenten 
en het hele jaar rond bijzondere pro-

ducten, dat staat ons te wachten. Op 
het moment richt de coöperatie zich 
vooral op de restaurants als voortrek-
ker van de nieuwe smaak, maar ook 
omdat de productie nog in een startfa-
se zit. Het is nog even spannend met 
de oostelijke valwinden en de droogte, 
de bomen moeten aanslaan, en dan 
gaat het vanzelf. Het streven van Co-
operatie Ondergrond is elke wijk haar 
eigen Voedselbos, mooi ecologisch 
groen, dat zelfvoorzienend is en vrij-
willigers gelukkig maakt.

sawitri, in de Mozaïek keuken, ziet er professioneel uit 
met haar mooi plastic kapje. ze heeft het drukker dan ooit. 
Van één maaltijd per week voor 45 personen is ze in deze 
Coronatijd overgegaan tot driemaal koken. gelukkig heeft 
ze met imane en sead een a-team. ze zijn goed op elkaar 
ingespeeld. 

een 
voedselbos 
om de 
hoek
Het speelplein van de voormalige Hil-
degardisschool is helemaal op de schop 
gegaan en omgetoverd in een groene 
oase. Met de uitgehaalde tegels is een 
slingerend groen gebied omgord. de te-
gels zijn rechtop gezet, tegen elkaar aan 
en vormen een charmant geheel en een 
voorbeeld van hergebruik. 


