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Tijdens de hele corona periode is er 
doorgewerkt maar wel met een roos-
ter zodat er verspreid over de week 
kleine groepjes mensen in de tuin 
waren. Voor de vrijwilligers hebben 
de tuinen een belangrijke functie. 
Je bent lekker buiten, het is gezond 
en het is veilig. Daniël constateert 

schillende redenen deelnemen. Ze 
willen gewoon lekker buiten zijn. 
Ze doen het voor de oogst. Ze staan 
achter een verantwoorde aanpak met 
het oog op de klimaatverandering. Er 
zijn vrijwilligers die heel precies wer-
ken zoals bij het zaaien van wortelen. 
Anderen houden van aarde versjou-
wen als rauwdouwers en nog ande-
ren willen groenten bezorgen met 
de bakfiets richting voedselbank. ‘Bij 
iedereen die mee wil doen vragen we: 
Waarom? Waar ben je goed in? Wat 
wil je leren?’ Belangrijk voor Daniel 
is dat ze bij hen passend werk vin-
den. We hebben het over de huidige 

dat het aantal vrijwilligers de afge-
lopen maanden is toegenomen. Er 
is meer interesse gekomen en het 
belang van de tuinen wordt meer 
onderkend. Opbroek is ook blij met 
de aanstaande vergroening van het 
Hofbogendak. Eigenaar Dudok en de 
gemeente investeren nu in ontwerp 

en er is budget vrijgemaakt voor de 
aanleg. Ontwerpbureau de Urbanis-
ten is bezig met het maken van een 
aantrekkelijk ontwerp waarin heel 
veel wensen en belangen, zowel van 
mens als dier, een plekje vinden. De 
Urbanisten zijn ook verantwoordelijk 
voor het waterplein bij het Hofplein-
theater. Overal in Noord gebeurt er 
wat. Zo is de Nico Adriaanstichting 
actief rond Gare du Nord.

Diversiteit 
Nog even terug naar de vrijwilligers. 
Het is een gemixte multiculturele 
club van bewoners die om heel ver-

oogst. ‘Het is nu de tijd van de tuin-
bonen, de peultjes, de sla, frambozen 
en kersen. Binnenkort komen de ko-
len, de courgettes, de pompoenen en 
de sperziebonen.’ Daniël vertelt ons 
nog een nieuwtje. Hij is bezig met 
een systeem op te zetten om GFT af-
val te verzamelen in de tuinen en te 
gebruiken. Dit gaat gebeuren in grote 
verzamelbakken met een info bord. Er 
komt een houten betimmering om-
heen. Het Oude Noorden en de Agnie-
sebuurt zijn in goede groene handen. 
Daniël is onlangs vader geworden, 
een heel nieuwe belevenis. De kleine 
meid krijgt een groenere toekomst.
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Bomenredders door Agniesebuurt omarmd

Groene vrijwilligers 
brengen verandering 

Daniël opbroek speelt een cruciale rol binnen het noorde-
lijke groengoed. Hij inspireert en coacht een grote diver-
siteit aan vrijwilligers. De tuinen liggen er schitterend 
bij: het bloeiende wilgenplantsoen, de Vredestuinen van 
pompenburg tot gordelweg, de charmante bloklandtuin, 
het uitgestrekte bergwegplantsoen en de ruige station 
Hofplein tuin. 
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systemen en hun 
processen….. 
Dus men neme een ondergrondse 
container in een wijk. Men zette daar 
een containeradaptant A op, welk fre-
quent constateert dat het mis gaat. A 
belt wekelijks. Het recept voor irritatie 
is dat de bellende A een adaptanten-
nummer heeft…edoch in het systeem 
staan de NAW data van A niét geno-
teerd. Iedere keer hetzelfde input-
liedje. Toch is t raar, waarom weet het 
systeem A wel uit te nodigen voor een 
gemeentelijk feestje en kent dan wel 
mailadres en telefoonnummer? Maar 
als A meldt……hoest het systeem na-
tuurlijk niet de bekende data op? A 
moet vragen om bevestiging van de 
melding, anders verdwijnt deze in de 
Rotterdam-Bermuda driehoek. Refe-
rentie vervolgens aan  voorgaande te-
lefonische meldingen heeft geen zin, 
want wat is het meldingsnummer? 
Geen leuke baan voor die mensen aan 
de telefoon hoor!! A ziet inmiddels in 
dat het leven een groot feest der her-
haling is! 

geen recept van 
prettig melden van een 
overdosis vuil
Soms wordt de melding heerlijk snel 
opgevolgd. Buurt blij! Soms duurt het 
3 dagen, want dat mag van Rotterdam, 
van de locoburgemeester/ portefeuil-
lehouder. Duurt ook 3 dagen ondanks 
dat A meldt dat de meeuwen vat krij-
gen op naast-geplaceerde vuilniszak-
ken. En de ratten, zij zijn meesters 
in het openrijten van toegankelijke 
zakken. Zo wordt de buurt een ver-
zamelplaats voor rotzooi…. …De 

COlumN

melder meldt aan de gemeentelijke 
melder die alleen de melding meldt. 
HET IS GEMELD. Dat is Nederland. 
Uw klacht vult de computers! We be-
landen in een Kafka-hoofdstuk, er 
gebeurt niets & edoch ook van alles! 
Machteloos kijkt de buurt toe hoe het 
vuil escaleert, ophoopt, opeenstapelt, 
zich verspreidt door de wijk en gratis 
voor verloedering, irritatie, vervui-
ling en ongedierte zorgt. Met blauwe 
chirurgenhandschoentjes in pyama 
staat A regelmatig andermans zooi 
op te ruimen. Dan de opluchting van 
het verschijnen van de vuilniswagen! 
Weg frustratie? Non. De Rotebmen-
sen hebben waarschijnlijk strenge 
instructies om ERNAAST-vuil zeker 
niet mee te nemen in hun ophaalac-
tie! Daar is een andere dienst en een 
ander gemeentekarretje voor. Vanzelf-
sprekend zijn de foute zakken voor de 

schuldige buurt! Container leeg, maar 
nog steeds troep! Iemand moet dan 
de troep ernaast ERIN doen. Contai-
neradaptant ziet uitbreiding van het 
takenpakket. 

Computer says no!!-
systemen in rotterdam
Het schijnt dat de ondergrondse con-
tainers een sensor hebben. Met lede 
ogen ziet A de Rotebwagen spontaan 
langsrijden. De sensor geeft dan aan 
dat ie wat 1/4, 1/2 of 3/4 vol is? Dan hoeft 
ie niet geleegd te worden? Dat weet de 
sensor dus? En een computer? Maar 
de buurtbewoners niet?? Waarom 
zien we niet hoe vol een container is? 
Zou t kunnen dat omdat de bewoners 
het niet zien, ie verstopt raakt?? Of 
kunnen alleen containeradaptanten 
volle containers ervaren?? Vervolgens 
ontstaat er een nieuw tergend pa-

troon: omdat 1 container vol zit, raken 
de omliggende containers ook snel 
vol. Als de Roteb 3 dagen niet geweest 
is, dan zit ie sowieso na leging als de 
wiederweerga vol. Voorspelbaar. Als je 
van efficiency houdt – zoals A – leeg 
dan dan niet alleen container A, maar 
gelijk het cluster nabije containers, 
ben je een poosje van het ge-OH af. 
Of kom nog een keertje extra langs??

Dus…. 
Aan de ene kant weten we dat er mel-
dingen zijn, maar aan de andere kant 
weten we niet wat er wat er met die 
meldingen gebeurt. Het voelt als zo’n 
spel op de kermis met een grijper naar 
grijpbare schatten op de bodem… het 
lijkt aanlokkelijk, je trapt erin, maar je 
grijpt ernaast, het glijdt uit de grijper. 
Volgens de wetten der logica worden 
meldingen genoteerd. Dat betekent 
ook dat er een management-of team-
leider- of IT-laag moet zitten die het 
patroon van meldingen analyseert. 
Vraag is hoe?? Waar is de logica? Wie 
bepaalt het legen van de containers? 
Wie kijkt naar de data? Wordt er op 
een vaste dag geleegd? Of at random? 
Is er iemand die zegt…daar bij locatie 
A, daar hebben we nu wekelijks mel-
dingen, daar moet een andere oplos-
sing voor verzonnen worden?? Wat 
doet iemand achter de computer-says-
NO?? 

er klopt iets niet
Het systeem van ondergrondse contai-
ners functioneert voor 70% naar be-
horen. Maar nu ff niet!! In sommige 
buurten zien we op FB scherpe troep-
foto’s. Walgelijk, buurt holt achteruit. 

A is niet de enige met een rotzooi-al-
lergie, sorry! Als mensen met Corona 
thuiszitten, dan is er meer huisvuil en 
dus raken de containers meer vol! U 
hoeft A niet te geloven maar…Moeder-
dag, Vaderdag en Suikerfeest geven 
extra afval. Kerst- en Sinterklaas staan 
garant voor extra dozen! Kan het zijn 
dat de Corona-thuis-tijden een extra 
afvalimpuls creëert? Meer aanbod van 
vuil plus meer vraag om vuil op te 
halen minus minder dienstdraaiende 
diensten? Boetesysteem voor vuilspel-
spelers werkt ook niet omdat er geen 
handhaving is?? Gemeente geen grip 
op t nieuwe proces, te druk bij de Ro-
teb en vuilophaalsysteem absoluut 
niet uitgedokterd op oorzaken?

radicaal ondegronds 
op zoek naar platgetreden 
routes
Het huidige meldingsysteem is alleen 
symptoombestrijding, doekje voor 
het bloeden. Schoon, heel en veilig 
is het motto. Well practice what you 
preach! Een fijn klusje voor Econome-
trie-studenten aan de EUR – vlakbij! 
– om het Computer-says-no systeem 
te koppelen aan de bewonersmeldin-
gen. Het patroon van vol-halfvol-leeg, 
gekoppeld aan wijken kan compleet 
effectief en efficiënt gesynchroniseerd 
worden met voorspelbare pieken. Ik 
zie een heerlijke toekomst van logis-
tiek verantwoorde ophaalroutes. In 
onze buurt willen we COMPUTER-
SAYS-YES! 

anja berkelaar

In het begin had Merriam Alhabase 
er een hard hoofd in. De straat kende 
toen veel leegstand. Het liep aanvan-
kelijk van geen kanten, maar via een 
geslaagde verbouwing ging het als 
een trein. De resto ruimte is stem-
mig met een groot glas in lood raam 
en cosy tafeltjes. Een zilveren afzuig-
installatie zorgt voor een frisse sfeer. 
Hoe verliep de corona periode? Voor 
Goldfish waren het geen slechte tij-
den. Ze zijn sowieso gespecialiseerd 
in afhaal en de mensen bleken meer 
te eten dan anders. En toch was de 
sfeer enigszins beklemmend. Bewo-
ners gingen elkaar uit de weg. Nee, 
Merriam vond het geen pretje. ‘Ik 
wilde ze troosten met lekkere vis!’ 
Voor de zaak staat een kraampje met 
nieuwe haring. ‘Sinds vorige vrijdag 
hebben we hem bemachtigd.’ Mer-
riam is opgegroeid in de viszaak 
van haar vader op de Vierambachts-
straat. Het begon met bakjes vullen 
en haring inpakken. ‘Weet je dat we 
125 soorten verse vis verkopen? Van 
dorado tot zalm, van lekkerbekjes tot 
kibbeling en sardientjes.’

een passie
Merriam runt de zaak met passie. 
Haar vader helpt af en toe in de zaak. 
‘Ik kan nog veel van hem leren!’ De 
vishandel draait op drie personen: 
Merriam, haar broer en haar vader. 
Heeft Merriam nog toekomstplan-
nen? ‘Ik denk nooit zover vooruit. Ik 
vind het leuk zo, houden zo. We zijn 
in elk geval de Vierambachtsstraat 
voorbijgestreefd.’ Merriam houdt van 
de Oude Noorderlingen. ‘Ze zijn lief 
en geduldig.’ 

Het cliënteel van Goldfish is heel ver-
scheiden en elk heeft zijn smaak. De 
Hollanders houden van vis zonder 
graat. Surinamers en Kaapverdianen 
willen dorado en sardientjes. De Ma-
rokkanen eten uit een grote schaal 
met garnalen, inktvis en kleine vis-
jes.’ Het is leuk dit gesprekje met een 
enthousiaste ondernemer. Merriam 
haalt twee nieuwe haringen voor me. 
Bovenop prijkt een Hollandse vlag.

waterweg ontwikkelt wa-
terpasserende tegels van 
bagger. ieder jaar komt er 
10 miljoen kuub bagger vrij, 
en tegelijkertijd zijn er geen 
duurzame oplossingen voor 
bestrating in de stad. De 
tegels zijn de oplossing voor 
wateroverlast in de stad en 
gemaakt met een overvloe-
dige reststroom uit neder-
landse rivieren en kanalen. 

Een klimaatadaptieve tegel van een 
circulair materiaal. Op dit moment 
zijn wij bezig met de opschaling van 
onze productie als onderdeel van ons 
CityLab010 project van de Gemeente 
Rotterdam. Daar komen in oktober 
heel veel tegels uit. We gaan de bag-
gertegels in het Oude Noorden testen 
en monitoren. Wij willen laten zien 
dat duurzaamheid in de stad mogelijk 
is door het te doen met bagger. Daarbij 
willen wij natuurlijk heel graag de be-
woners betrekken! We gaan in oktober 
starten in de Blommersdijkselaan. De 
bewoners, gemeente en de wijkraad 
zijn enthousiast om dit nieuwe pro-
duct als eerste te gaan testen. En wij 
ook! Zoals je kan zien in de foto ko-
men de tegels om de Guerilla-tuin in 

de straat te liggen, maar ook op andere 
plekken in de straat. 

Wij zijn Wies en Eva en hebben nooit 
een passie gehad voor bagger, maar 
wel voor de toekomstbestendige stad, 

duurzaamheid en ontwerp. Wies van 
Lieshout deed een BSc industrieel ont-
werpen waarna ze een master Design 
for Interaction aan de TU Delft. Eva 
Aarts heeft economie en internationa-
le betrekkingen gestudeerd aan Eras-

rotzooi-allergie 

WAterpAssereNde tegels 
vAN BAgger

gOldfisH

mus Universiteit in Rotterdam, Meer 
weten over ons baggerproduct? Stuur 
een mail naar eva@waterweg.co of ga 
naar www.waterweg.co.

Benthuizerstraat 
was ooit flaneergebied

thalia Verkade maakte een 
tijdreis door haar eigen 
wijk in rotterdam noord. 
en ontdekte hoe mooi het 
was, een eeuw geleden, 
waar nu een van de tien 
gevaarlijkste kruispunten 
van de stad ligt. binnenkort 
verschijnt haar boek ‘Dit 
deed de auto met de stad’

De Benthuizerstraat was vroeger 
een flaneer gebied met een tram-
metje dat direct naar de Maas reed. 
Er was een postkantoor op de hoek 
van de kruising met de Bergweg met 
daarnaast het koffiehuis Transvalia. 
Het koffiehuis veranderde in theater 
Victoria, dat later een bioscoop zou 
worden. Kortom het buurtje was een 
cultureel stukje stad. Sinds 1936 is 
de wereld op zijn kop gegaan. De 

voetganger is officiële verkeersdeel-
nemer geworden. Het theater werd 
een gigantische elektronicazaak Cor-
rect, in de jaren 80 en 90 één van de 
bekendste winkels van Rotterdam. 
De Correct baas wilde toen al een 
oplossing vinden voor de files: een 
systeem in je auto dat precies weet 
waar de files staan én thuiswerken. 
De kruising Bergweg en Benthui-
zerstraat zit in de top tien van de ri-
sico kruispunten. Even verderop op 
de Gordelweg werd een vrouw van 
70 met haar hondje doodgereden. 
Er werd een Facebookgroep tegen 
verkeershufters opgericht door de 
buurtbewoners. 

er mag niets vastlopen
De gemeentelijke reacties zijn slap. 
Er mag niet iets vastlopen. ‘ Neder-
land slibt dicht’ geldt als levensge-

vaarlijk. 20 bewoners werken met 
de Wijkraad aan tal van afrem maat-
regelen. Leg zelf verkeersdrempels 
neer en je wordt opgepakt. Back to 
the seventies? Ondertussen racen de 
coureurs met lachgas ballonnen in 
de corona periode over de Bergweg. 
Kinderen kunnen niet meer zelf-
standig spelen in hun woonstraat. 
Wat cynisch is: ouders brengen hun 
kinderen met de auto naar school, 
met het fietsje is het te gevaarlijk. 
Als je historische foto‘s bekijkt is je 
reactie: ‘ Echt mooi is het hier ooit 
geweest. Hoe hebben we onze leef-
omgeving zo uit handen kunnen 
geven.’

oproep: 
wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers die eens in 
de twee maanden een 
stukje willen schrijven 
voor de noorderzon, 
dan kan je denken aan 
ontwikkelingen in je 
omgeving de wijk, 
buitenruimte, school, 
bewonersinitiatieven en/
of sociale onderwerpen. 

Lijkt het je wat, neem 
dan contact met ons op, 
stuur een voorbeeld van 
je werk naar: 
info@noorderzon010.nl 

sCHrijvers 
geZOCHt

we zitten op het terras van 
café Centraal. De klanten bij 
een grote pils hebben geen 
hoge pet op van de nieuwe 
drempels. 

‘De patsers racen van drempel tot 
drempel.’ ‘Ik vlieg met mijn scooter 
zowat door de lucht.’ ‘Wat denk je 
voor de leveranciers, hun hele lading 
wordt een rommeltje.’ ‘ De drugsdea-

lers gaan er zo overheen. Voor politie 
en brandweer wordt het lastiger.’ Het 
zullen geen Rotterdammers zijn. Het 
zal wel wennen. 

Bij de ondernemers is er wel een 
consensus. ‘Het afremmen van het 
verkeer is vooral belangrijk voor de 
klanten. Zij moeten zich veilig en 
thuis voelen in de straat.’ Bewoners 

en ondernemers ergeren zich vooral 
aan het huftergedrag en de brullende 
motoren van cruisende patsers. Er 
zijn door bewoners filmpjes gemaakt 
die niet zouden misstaan op de tv se-
rie Wegmisbruikers. 
De drempels zijn vanuit de gemeente 
een tegemoetkoming aan een zee van 
klachten. Aanstichter van de ingreep 
zijn de diverse bewoners bijeenkom-
sten rond verkeer op het Eudokia-

plein. Hier werd samen  met experts 
een analyse gemaakt van nodige ver-
keersmaatregelen in Noord. Naast 
de Zwart Janstraat is ook de kruising 
Bergweg-Benthuizerstraat een bij-
zonder gevoelig punt.  

DrempeLs op De 
zwart janstraat

goldfish is wel een passende naam voor dit charmante 
pandje, viszaak en resto, in de benthuizerstraat. ik praat 
met merriam jeugdige eigenaresse van de zaak. al vier 
jaar is goldfish in het oude noorden. 
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iedereen zal het bluegrass 
op het pijnackerplein mis-
sen. toch laat initiatiefne-
mer en organisator guido de 
groot zich niet ontmoedi-
gen. ‘ Het is zoals het is. 
‘Positief is dat Open Rotterdam grote 
aandacht gaat schenken aan de pro-
gramma’s, optredens en interviews 
van de afgelopen jaren. Guido hoopt 
dat dit misschien enige troost geeft 
en mensen laat wegdromen. Blue-
grass staat niet stil. Er is al een datum 
geprikt voor het volgende Bluegrass 

festival op het Pijnackerplein, 25 juni 
t/m 27 juni 2021. Nog even geduld, 
maar het wordt geweldig! Een opste-
ker voor de fans. Op de zaterdagen 
22 en 29 augustus, 5, 11 en 19 sep-
tember komt er een reuze trailer op 
het Pijnackerplein. Om 14 uur gaat 
de klep open en begroeten we een 
uur lang telkens een Bluegrass band 
en een performance van theater Wal-
halla. De hele productie wordt onder-
steund door het Rotterdams Volks-
theater. 

Bluegrass 
gaat digitaal en life

 

Eetcafé de Punt wordt bevoorraad 
vanuit de afhaal Oostplein, een fa-
miliezaak. Wat bewoog Jermaine ? 
Marketing was leuk, maar slechts 
sporadisch heb je contact met je klan-
ten. Verder is het toch vooral bureau-
werk. ‘ ik droomde van een werk vol 
menselijk contact. Ik struinde door 
Rotterdam en zag nergens een Su-
rinaamse afhaal gecombineerd met 
een café.’Jermaine Gierdhariesingh 
richt zich op een algemeen publiek, 
oud en jong. Zijn sterkste wapen is 
de ligging aan de Rotte, waar hij een 
prachtig terras heeft gebouwd met 
wel 20 zitplekken. De Zwaanshals 
buurt is een bloeiende buurt en Jer-
maine die met zero klanten begon 
kan zijn eigen publiek aantrekken. 
Het karakter van de eigenaar bepaalt 
ook het karakter van de klanten. Hij 
is heel blij met zijn terras aan het wa-
ter. ‘het is maar een begin, er komen 
ook palmbomen en sfeerverlichting.’ 
Het voormalige café de Klok was een 
bruin café, wat niet direct jongeren 
aantrok. Jermaine maakte er een hip 
bruin café van. Hij krijgt veel steun 
van zijn ouders en familie. 

De jongste café eigenaar
Wist je dat hij met zijn drieëntwintig 
jaar de jongste eigenaar van Rotter-
dam is. Vanuit de Hogeschool Rot-
terdam en het Grafisch lyceum heeft 
Jermaine gevoeligheid voor klanten 
en esthetiek. ‘Een afhaal met een 
tapbiertje en een wijntje, waar vindt 
je dat in Rotterdam ? Bij de meeste 

afhaal kan je een blikje scoren maar 
service is er niet bij.’ Jermaine heeft 
al hele leuke klanten die hem wat 
gunnen. Hij is een rasecht optimist, 

heeft een doel en weet wat hij wil op-
bouwen. Hij wil zijn steentje bijdra-
gen in de buurt. In de winter heeft 
Gierdhariesingh de kroeg gekocht en 

toen nog niet veel aan het terras ge-
daan, nu is het een plaatje. Als hij nu 
in de corona tijd opengaat is het met 
lagere prijzen . Zo hoort het. 
De Punt wil toegankelijk zijn voor 
iedereen.’ Onze roti komt van mijn 
vader op het Oostplein. In de Buurt 
(AD ) scoorde hij nummer twee, ter-
wijl hij nauwelijks twee jaar open is. 
De zaak heet Radjoe Art. Het gerecht 
is een klein kunstwerk! Jermaine 
blaakt van enthousiasme. Het is een 
ondernemer en tegelijk iemand met 
aandacht voor zijn klanten. Eén van 
de jonge mensen die kleur en leven 
geven aan het Oude Noorden. En in 
het bijzonder het Zwaanshals kwar-
tier

eetcafé de punt op de kop 
zaagmolenstraat-zaagmo-
lenkade, bij de brug, heeft 
een nieuwe uitbater. 
jermaine is 23 jaar studeer-
de voor netwerkingenieur 
en had een aantal jaren een 
marketingbedrijf. we kun-
nen spreken van een gebo-
ren ondernemer. 

eetcafé de punt met jongste uitbater

De grote schoonmaak heeft ze ge-
daan. Ze heeft zich rot gepuzzeld en 
de dochters getrakteerd op koffie en 
koekjes en geluisterd naar hun ver-
halen van buiten. Maandenlang geen 
klaverjas, geen bingo, geen zangkoor, 
allemaal activiteiten waar Tini Bol de 
trekker van is. Tini wil iedereen hel-
pen. Ze is zowat een duizendpoot, 
maar wordt ook een dagje ouder.‘ 
Iedereen moet ook zijn eigen verant-
woordelijkheid opnemen.’ Tini zorgt 
voor mevrouw Verschoor van 95 jaar, 
maakt de werk boterhammen voor 
haar dochter, geeft de planten water 
van de Turkse buurman op vakan-
tie. ‘Ik laat me niet voor het karretje 
spannen. Mensen communiceren 
soms via mij.’ Veel senioren worden 
ongeduldig. Wanneer gaat het buurt-
huis open? ‘Met dertig man kan je 
geen 1.50 meter afstand bewaren’ 
stelt Tini nuchter. We kijken naar 
buiten op het prachtig binnenterrein 
van de Hofdijk. ‘Hier kan toch wat 
gebeuren!’

ik leef mijn eigen leven
We hebben het over samenhorigheid 
en over de problemen in de zorg. ‘Ik 

hou me op de been met af en toe te 
zingen!’ Als Tini papegaaienvoer 
voor de lieveling van haar dochter 
gaat halen moet ze zich soms door de 
mierenhoop heen wringen. ‘Ik kocht 
ook vijf flesjes ontsmettingsmiddel.’ 
‘Veel mensen zeggen tegen mij je 
moet zus of zo. Maar ik leef mijn ei-
gen leven.’ Tini vertelt dat de Volen-

dam Reis niet doorging en ook het 
afzakkertje niet in het Jensius café 
bij Leo.

De tijd van toen
We hebben het over vroeger toen Tini 
met Corry Ulenberg de speeltuin-
vereniging Tochtstraat runde. ‘De 
muren waren beschilderd met half 

Disneyland.’ Ze woonde toen op 81 
twee hoog. Tini is geboren op Blok-
landstraat 41 in de oorlogstijd. Haar 
moeder bleef alleen achter met zes 
kinderen, het was dan ook hard aan-
poten om te overleven. Na een gene-
zen alvleesklierkanker woog mamma 
nog achtentwintig kilo, zevenender-
tig jaar heeft Tini voor haar gezorgd. 

Tini’s man werkte bij het spoor en 
later bij de trammaatschappij. Een 
hartaanval op de camping werd hem 
fataal. ‘Hij wilde begraven worden 
naast mijn moeder.’ Dochter Miran-
da komt binnen. De papegaai laat van 
zich horen. Versoepeling hangt in de 
lucht, maar nog even voorzichtig.

in de corona tijd werd Keti 
Koti op een gezellige en 
stijlvolle manier gevierd in 
jan van der ploeg. De be-
wonerscommissie had haar 
beste beentje voorgezet 
voor een warme ontvangst. 
Al om 14.00 uur vulden de wereldkin-
deren de recreatiezaal voor de pop-
penkast van theater de Winter. Diver-
se perikelen kwamen aan de orde van 
een ontvoerde baby tot verboden ex-
perimenten met een toverboek. Kin-
deren en aanwezige moeders hadden 
het naar hun zin. Trekker van het kin-
der uur was Soraya Sultan. Op haar 
uitnodiging : wereldkinderen vóór 
de vakantie. Om 15.00 uur klonken 
de tonen van heerlijke Surinaamse 
muziek waarop prompt werd gedanst 

door dames in kleurrijke Koti’s met 
sjerpen, een parasol en natuurlijk 
de nodige dansschoentjes. De dans 
werd afgewisseld door Salina Mare 
met een gevoelig pop programma. Pi-
anist Cherly Zeeuw en dochter Chen-
zira maakten het spektakel compleet. 
Tal van hapjes werden aangerukt van 
kippenvleugeltjes tot gehaktballetjes, 
van satéstokjes met heerlijke saus tot 
koek. Tot over 20.00 uur werd door-
gegaan met een constant gevulde 
dansvloer. Het publiek kunnen we 
multicultureel noemen en belang-
rijk de halve van der Ploeg populatie 
kwam naar beneden. Op verantwoor-
de afstand werd een dansje gedaan. 
Heerlijk die kleuren en diverse stijlen 
van de Koti’s.

Keti Koti geeft troost

Barbecue afsluiting 
van bewogen seizoen

tini bol, klein maar 
dapper, is negenenze-
ventig jaar en actief voor 
senioren in het buurthuis 
noordplein 12. negen 
weken zit de actieveling 
al thuis. 

Het culturele seizoen in het 
jan van der ploeghuis met 
tal van kleine prikkelende 
optredens door artiesten uit 
noord werd feestelijk afge-
sloten met een smakelijke 
barbecue. 
Kip, hamburgers steaks, pasta en 
heerlijke salades worden geserveerd. 
Het vlees werd gebakken op reuze 
bakplaten. Het initiatief kwam van 
Bernadette, Lillian en Soraya die een 
hoop werk hebben verricht, ook in de 
corona periode met een wekelijkse 

heerlijke maaltijd voor de bewoners. 
Het drietal werd dan ook in de bloe-
men gezet door de bewoners. Er werd 
op afstand gedanst op bijzonder ge-
varieerde muziek van dj Ullrich. De 
mensen wisten van geen ophouden. 
Voor het eerst kreeg het huis ook 
bezoek van de gasten van buiten, de 
betrokken buurt. Het was een heer-
lijk weerzien. In Augustus wordt 
weer gestart met de buurtmaaltijd op 
vrijdag. Het afscheid van Bernadette, 
Lillian en Soraya is hopelijk van tij-
delijke aard. Van der Ploeg heeft een 

nieuwe bewonerscommissie die voor 
een grote uitdaging staat. Vanaf Sep-
tember gaat er een trein van culturele 
activiteiten door het atrium van het 
huis, met als hoogtepunt twee voor-
stellingen van het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest. De zaal van het 
Jan van der Ploeg mag op last van de 
nieuwe woningbouwvereniging niet 
meer verhuurd worden. Dit mag al-
leen nog gratis voor de bewoners van 
het huis. Dit zet de exploitatie van de 
gemeenschappelijke voorzieningen 
zwaar onder druk. 

tini in Coronatijd

tiek de sociale eigenaresse 
van café de bel is blij dat de 
lockdown is opgeheven. Het 
terras zit vol en de sfeer zit 
erin. De anderhalve meter is 
een onmogelijke opgave. 
Tiek is nu gastvrouw, BOA en po-
litieagent. Toch wordt er het beste 
van gemaakt en is er bij de klanten 
veel begrip. Tiek is blij met de 2 sup-
plementaire parkeerplaatsen die het 
terras verruimen. ‘Ik heb de beste 
gasten van Nederland! stelt Tiek en 
we kunnen haar geen ongelijk ge-
ven. ‘In het begin waren we allemaal 
behoorlijk nerveus. Gaan de klanten 
terug komen? Drie maanden op slot 
is lang. Het is nog altijd minder druk 
dan voorheen. Sommige vinden het 
nog eng en nog niet gezellig genoeg. 
Financieel is dit jaar een verloren 
jaar. ‘Gelukkig is de Bel een goedlo-
pende kroeg die tegen een duw kan. 
Dit is voornamelijk te danken aan de 
trouw van de klanten. Tiek heeft de 

klanten ontzettend gemist. ‘Ze zijn 
allemaal terug gekomen, we hebben 
weer dat huiselijk gevoel.’ 2020 gaf 
twee klappen: sluiten van de rook-
ruimte en de corona. 
Tiek wijst erop dat de Bel twaalf en 
half jaar bestaat. Wat is het geheim 

van de Bel? Volgens haar ligt het 
vooral aan de muziek. Natuurlijk spe-
len ook het barpersoneel en de type 
klanten een grote rol. ‘De gasten let-
ten op elkaar.’ Tiek glimlacht: ‘het is 
mijn familie!’

Bel familie weer present
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Veel huizen staan op houten palen 
en er is een kans dat deze palen het 
niet meer goed doen. Dat gaat heel 
geleidelijk door de jaren heen en 
is vanaf de buitenkant vaak niet te 
zien. De palen zijn immers onder 
de grond. 
Funderingsonderzoek biedt duide-
lijkheid over de staat van de funde-
ring. Voor elke fundering wordt een 
rapport opgesteld en toegelicht. Sa-
men met eigenaren en de gemeente 
heeft Urbannerdam een erkend 
onderzoeksbureau geselecteerd: De 
Funderingswinkel. Veel huizen de-
len de fundering, daarom werken 
buren samen: als de helft van een 
bouwblok zich aanmeldt gaat het 
onderzoek door. Alles is voorbe-
reidt: de eerste aanmeldingen zijn 
binnen. 

samen doen
De helft van een blok moet zich 
aanmelden om een rapport op te 
laten stellen; ook VvE’s kunnen 

zich aanmelden. Urbannerdam or-
ganiseert bijeenkomsten en spreek-
uren (voorlopig online vanwege Co-
rona), maakt informatiebrochures 
en films, verstuurt nieuwsbrieven, 
brengt mensen met elkaar in con-
tact brengen en beantwoordt vragen. 
Zij hebben al brieven gestuurd 
naar alle eigenaren met huizen op 
houten palen in het Oude Noorden 
Noord, een wandeling door de wijk 
georganiseerd en zijn in gesprek 
met mensen uit de wijk. Er zijn 
eigenaren die hun buren als con-
tactpersoon willen informeren en 
overtuigen om mee te doen met het 
onderzoek. Urbannerdam onder-
steunt hen hierbij. Buren kennen 
elkaar goed en ontmoeten elkaar 
vaak. Iedereen kan contactpersoon 
worden: aanmelden kan op de web-
site of met een mailtje! 

Eva en Tim kijken ernaar uit om sa-
men aan de slag te gaan en zoveel 
mogelijk blokken te laten onderzoe-

ken. Als u contact met Urbanner-
dam opneemt krijgt u informatie 
over de kosten voor uw woning en 
hoe een aanmelding werkt (e-mail: 
onderzoekjefundering@urbanner-
dam.nl). Eva en Tim brengen u in 

contact met andere eigenaren en 
beantwoorden graag uw vragen. 
Veel informatie staat ook op de 
projectwebsite: www.onderzoek-je-
fundering.nl Aanmelden voor het 
onderzoek kan tot 1 september via 

de website. Doet u mee?
De eerste funderingswandeling in 
het Oude Noorden Noord. Voorlo-
pig is alle ontmoetingen nog on-
line; binnenkort hopelijk persoon-
lijk.  

fuNderiNgs
ONderZOeK 
samen met 
de Buren

... organiseert studio de bakkerij 3 dagen per week 
(woensdag, vrijdag en zondag) op verschillende locaties 
voorstellingen, muziekoptredens, een buitenbioscoop en 
workshops voor jong en oud. Vier weken lang plezier voor ieder-
een die deze zomer thuisblijft. Het Koningsveldeplein, Bleiswijkplein, 
Ackersdijkstraat, CVU, De Wasserij en Studio de Bakkerij zijn plekken 
waar je moet zijn deze zomer! Toegangsprijzen voor voorstellingen en 
muziekprogramma’s zijn €2,00 en de overige activiteiten zijn gratis! 
Reserveren noodzakelijk, via www.studiodebakkerij.nl 

meer en meer worden de 
gevolgen van een verande-
rend klimaat voelbaar in de 
stad: extreme hitte, droogte, 
of juist wateroverlast. 
Naast het proberen om de oorzaken 
van een instabiel klimaat weg te ne-
men is het ook belangrijk om om te 
leren gaan met de veranderingen 
die er al zijn. Maar gelukkig! Dat 
kan ook heel leuk zijn. Want hoe 
pak je dat aan? Door tegels te ver-
vangen door groen. Of door scha-
duw te maken met klimplanten. Of 
door op een slimme manier water 
op te slaan zodat je het ook weer 
kunt gebruiken. Of wie weet heb jij 
een idee? Al deze acties kan je ook 
heel goed samen doen. Daarom 
is er vanuit het Rotterdams Weer-
woord een Klimaat Actie Team ge-
start in het Oude Noorden. Daniel 
Opbroek, al actief in verschillende 
buurtmoestuinen in de wijk, gaat er 
zijn schouders onder zetten om van 
het Klimaat Actie Team een plek te 
maken waar goede plannen samen 
komen en omgezet worden in echte 
actie in de wijk. Wil je meedoen of 

meer informatie: danielopbroek@
hotmail.com en 06-14375754. Voor 
meer informatie over het Rotter-
dams Weerwoord: www.rotterdam.
nl/wonen-leven/rotterdams-weer-
woord. Tot snel!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

groente 
verbouwen
stichting oogst met mij 
mee kan dankzij een bewo-
nersinitiatief weer volop 
aan de bak in de binnentuin 
aan de Vijverhofstraat.  
Vanwege Corona ziet het tuinieren 
in de buurttuin er iets anders uit, 
vertelt voorzitter Carla Verhoeff. 
Want de vrijwilligers moeten na-
tuurlijk afstand houden. ’Maar er is 
genoeg ruimte om met een manne-
tje of tien  aan de slag te gaan.’ Ook 
buurtbewoners zijn altijd welkom 
om te helpen. Dit kan elke zaterdag 
vanaf 11 uur. Aansluitend is er dan 
een gezamenlijke maaltijd voor de 
buurt. Dankzij het goedgekeurde 
bewonersinitiatief, kan de stich-
ting de tuin weer een opknapbeurt 
geven. De woningbouwcorporatie 
Havensteder doneerde onlangs 
hout waarmee de stichting nieuwe 
moesbakken timmert. Wilt u ook 
een handje helpen? Kom dan eens 

langs op de Vijverhofstraat 135. Vrij-
willigers van stichting Oogst Met 
Mij Mee zijn iedere woensdag en 
zaterdag vanaf 11 uur aanwezig.

Klimaat Actie team

adviesbureau urbannerdam begeleidt eigenaren in het 
oude noorden noord hierbij: onDerzoeK je FunDering 
heet hun initiatief. urbannerdam werkt in opdracht van de 
gemeente rotterdam; eva Luijendijk en tim Kapfer staan 
klaar voor u. 

liANNe de vOr 
gefascineerd door beweging
samen met haar vriend 
heeft kunstenares Lianne 
een kluswoning getransfor-
meerd in een klein paleisje. 
Het werd wonen inclusief 
atelier. De ramen en pla-
fonds zijn heel hoog en de 
achtergrond spierwit. tegen 
de muren prijken juweeltjes 
van schilderijen die allen 
verwijzen naar ’dans’ het 
thema dat Lianne inspireert. 

Voorheen woonde ze op diverse 
plekken van Den Haag tot Rotter-
dam. Ze komt oorspronkelijk uit 
Nijmegen en trok omwille van de 
liefde van oost naar west. Als kind 
was ze al creatief met tekenen en 
schilderen. Wat de opleiding betreft 
moest ze een keuze maken, kunst-
academie of onderwijs. Het werd 
onderwijs, met een hart voor kunst- 
en cultuureducatie. 
Momenteel werkt ze als cultuur-
coach/consulent in het primair on-
derwijs. Lianne is voor een groot 
stuk een autodidact en schoolt zich 

steeds bij via allerlei cursussen. Om 
plek te geven aan de kunst werkt 
ze parttime. Lianne is gefascineerd 
door de dans, door de mens in bewe-
ging. Het bewegen van het lichaam 
en de lijnen die eruit voortvloeien, 
het ritme, zijn een terugkerend 
thema, een bron die haar nog heel 
lang zal voeden. De Vor is lid van het 
kunstenaarscollectief Karmijn. Zo 
komt ze in contact met collega’s en 
krijgt ze weer inspiratie. Ze expose-
ren samen en doen aan vernieuwen-
de activiteiten. Lianne is een onder-
nemer, haar werk van aparte klasse 
is betaalbaar en schommelt tussen 
de vier en vijftienhonderd euro.

serie ‘ behind the curtains’
Aan de muur hangt een serie schil-
derijen met als thema ‘Behind the 
curtains.’ Lianne maakte een dans-
voorstelling mee achter een door-
zichtig gordijn, en vitrage. ‘Die lijnen 
die beweging!’ Ze gebruikt plastic 
tafelkleden, beschildert ze en maakt 
er prints van. Het resultaat is verbluf-
fend. Lianne schildert graag in series. 
Meestal staat de deur van het atelier 
open. Ze maakt een praatje met voor-
bijgangers. In het voorjaar was een 
opening gepland die door de corona 
in het water viel. Voor een grotere 
groep is de ruimte te klein om af-
stand te bewaren. Bloklandstraat 93, 
een atelier dat weer kleur en leven 
brengt in het Oude Noorden. Lianne 
nam deel aan exposities bij Studio 

de Bakkerij, Blik In De Wijk in het 
Liskwartier en ziet uit naar een Ga-
lerie Crawl in het Oude Noorden. Er 
stond een expositie gepland in het 
Timmerhuis, maar deze is voorlo-
pig uitgesteld. Ze richt zich nu op 
de deelname aan een kunstbeurs, de 
Annual Dutch Art Fair. Lianne ziet in 
deze tijd ook het belang in van online 
zichtbaar zijn. Ze zoekt aansluiting 
bij dit medium. Als je minder aan-
loop hebt moet je creatief zijn. Ze 
steekt haar liefde voor Rotterdam 
niet onder stoelen of banken. Rotter-
dam is een creatieve ondernemende 
stad, die openstaat voor vernieuwin-
gen. Het werk van de Vor is rauw, 
kleurrijk en tegelijkertijd abstract en 
figuratief. Het is een bezoekje waard.  
www.liannedevor.nl

Directrice sandra groene-
weg van de Hildegardis-
school nam afscheid op 
een stemmige receptie in 
Kinderparadijs de meidoorn. 

Sandra heeft een bewogen staat van 
dienst. Ze volgde Herman Homan 
op die in woelige tijden de school 
combineerde met een buurtaanpak 
en pleinactiviteiten. Sandra was een 
lot uit de loterij, ze was sturend, 
open en met een zachte uitstraling 
naar de kinderen en de ouders. In 
één woord, ze had liefde voor haar 
werk en werd door het personeel op 
handen gedragen. Ze stuurde ook 
de overname en complete verbou-
wing van het voormalige Combina-
tie 70 dat de nieuwe Hildegardis 

dependance werd. Bij de pleinacti-
viteiten wist ze de leerkrachten en 
ouders te motiveren om er een echt 
familiefeest van te maken. Ze sti-
muleerde kinderkunst in de wijk. 
De school had altijd een open deur 
en stond altijd klaar voor de wijk en 
de kinderen. Haar opvolger is zeer 
secuur uitgekozen. Het was een 
klasgenoot van Sandra en behoort 
ook tot dezelfde stichting. Zij heet 
Kathlelijne Lemmens, is jong en 
heeft uitstraling, het gaat zeker luk-
ken met het team.

een nieuwe uitdaging
Wat gaat Sandra doen? Ze wordt 
consulente voor een viertal scholen 
verspreid over Delfshaven. Haar fo-
cus is kinderen met een rugzakje, 

kinderen die het moeilijk hebben 
op school. Zij adviseert, stimuleert 
en brengt ideeën aan. Tot haar taak 
behoort ook het bevorderen van 
kleuterscholen die effectief kinde-

ren in moeilijke situaties begelei-
den richting basisschool. Het wordt 
een reuze taak, maar wel passend 
bij Sandra. We wensen haar veel 
succes. Op het afscheid waren het 

hele welzijnswerk, ambtenarij en 
schooladviseurs aanwezig. De leer-
krachten zorgden voor een heerlijk 
gebakje en er werden herinneringen 
opgehaald.

DireCtriCe 
neemt aFsCHeiD
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in het oude noorden en de agniese-
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reDaCtieaDres
ruivenstraat 81 
3036 DD rotterdam
email: info@noorderzon010.nl

reDaCtie
ed de meijer, johannes odé 

FotograFie
johannes odé, joop bastinck, 
Frans Hanswijk 

website 
joop bastinck

bijDragen aan Dit nummer
anja berkelaar, Kinderparadijs, 
Viola schaaff , waterweg, ubannerdam,  
studio bakkerij, stichting muziek 
op de rotte, Laura van der Voort, 
Louis van der waal, Daniel opbroek. 

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
 

OOKVANJOu ZOMER FESTIVAL
29 juli t/m 23 augustus, 
iedere woensdag, vrijdag en zondag 
info: www.studiodebakkerij.nl

SPEELTuIN WIKADO  
Kinderparadijs, iedere dinsdag-
zaterdag, 12:00 - 17:00 uur

Tak van Poortvlietplein (Bergpolder):
8 aug. CIRCuS ROTJEKNOR 
16 aug. STORMBAAN  
22 aug. SILENT DISCO  
30 aug. PIONNEN SPE 
5+6 sep. SPETTER WEEKEND

Ammersooiseplein: 
4 aug. SCHILDERS WORKSHOP
11 aug. HOFPLEIN THEATER-
WORKSHOP  
25 aug. SPORT EN SPEL

Schoterbosplein:  
21 juli  DIVERSE NET-SPELLEN 
VOLLEyBALL 
18 aug. WORKSHOP WORSTELEN

28 aug. WATERFESTIVAL 
aan de Rotte

6 september, 16:00- 18:00 uur 

ROROBuITEN start Bergselaan

Meer info programma Zomer-
activiteiten Rotterdam Noord, kijk op: 
www.noorderzon010.nl/agenda 

In 2010 hebben de woningcorpora-
ties Havensteder en Woonstad, de 
gemeente Rotterdam, welzijnspar-
tijen en Kinderparadijs Meidoorn 
de handen in een geslagen om het 
Oude Noorden groener, veiliger en 
kindvriendelijker te maken. Het 
programma heette KIndvriende-
lijke Wijken, afgekort KIWI. Hier-
door zijn bijvoorbeeld de ronde 
“punaises”(verkeersdrempels) in de 
Zwart-Janstraat gekomen, zijn er 
tientallen meters geveltuinen aange-
legd waarvoor bewoners gratis plan-
ten konden bestellen, er zijn groene 
muren gemaakt tegenover café 
De Bel en er zijn 40 nieuwe (door 
buurtbewoners gekozen) bomen 
geplant. Ook was er aandacht voor 
veilige oversteekplekken zoals op de 
Benthuizerstraat bij het Pijnacker-
plein. 

en de kinderen dan?
De kinderen van alle (toen nog)  6 
basisscholen deden mee: met bijna 
1000 stembiljetten kozen zij de 
namen (o.a. Waterhaas, Muurbij, 
Vliegduiker) en zij kregen de op-
dracht om met hun creativiteit deze 

fantasiedieren in de wijk een plek te 
geven.  
In workshops maakten de kinderen 
bij Kinderparadijs Meidoorn met 
verschillende materialen zowel de 
dieren als de pootafdrukken die in 
stoeptegels zijn gegoten. Ook zijn er 
bij ieder dier kleine speelelementen 
in de straat gekomen zoals knikker-
potjes, krijtborden, een springtouw-
paal en een meetlat. Door de jaren 
heen waren de dieren een beetje 
bleek geworden, maar dankzij de op-
knapbeurt zien ze er nu weer fris en 
fleurig uit! Maar let op, nog één be-
langrijk ding: ’s avonds klimmen ze 
uit hun lantaarnpalen en struinen ze 
door de straten van Het Oude Noor-
den, vandaar die pootafdrukken…..… 
je bent gewaarschuwd!

Wat hangt daar 
in de leeuwen-
harplaan?
Het is je misschien al opgevallen: gekke dieren in lantaarn-
palen. ze zijn terug van weggeweest, in een nieuw jasje 
gestoken en weer neergestreken in de benthuizerstraat, de 
tollensstraat en de woelwijkstraat. maar deze straten heb-
ben ook een andere naam: het bloembaarspad, De Leeu-
wenharplaan en de Kiwikauwerdreef. waar komen deze 
namen vandaan? 

‘ook al zaten we binnen, we 
zaten niet stil.’ De wijkraad 
oude noorden heeft zich 
achter de schermen bezig 
gehouden met verschillende 
zorgen van bewoners. wat 
opviel was dat er veel vra-
gen binnenkomen over het 
soms onverantwoord groen-
onderhoud in de wijk. 

Na wat overleg tussen de diverse 
wijkraden, blijken bewoners uit 
geheel Noord eenzelfde ervaring 
te hebben. Daarom komt het Oude 
Noorden met een ongevraagd advies 
namens geheel Noord. De wijkra-
den zijn van mening dat het geen 
incidenten betreft, maar een struc-
tureel probleem dat een betere aan-
pak behoeft. Ze vinden dat het be-
leid moet worden aangepast. Omdat 
een eerder advies van de wijkraad 
Liskwartier strandde op het stad-
huis, besloten wijkraadsleden in ge-
sprek te gaan met Stadsbeheer.
De dienst van de gemeente Rotter-
dam die verantwoordelijk is voor 
het groenonderhoud. Stadsbeheer 
stuurt de aannemers aan. Tijdens 
het gesprek, dat 14 juli plaatsvond, 
hebben de wijkraden vragen en 
zorgen geuit over snoeien, maaien, 
biodiversiteit, zelfbeheer en aanbe-
steding.  De eerste uitkomst van het 
gesprek is dat er een digitale kaart 
komt van Rotterdam waarop bewo-
ners kunnen zien welke delen in 
zelfbeheer zijn. Als je groenstukje 

er niet bij staat, kan dat doorgege-
ven worden, zodat de kaart up-to-
date blijft. Die kaart kan dan door 
de aannemer worden gebruikt om 
teleurstellingen te voorkomen. 
Vaak worden zelfbeheer-stukjes 
zoals boomspiegels geschoffeld en 
gaat jonge aanwas verloren, terwijl 
ze juist een uitgelezen kans bieden 
om de straat op te fleuren met bloei-
ende planten. Het zou jammer zijn 
als die verloren gaan. 

werkzaamheden
Op de kaart zal de gemeente ook 
aangeven wanneer er werkzaam-
heden in de wijk plaatsvinden. 
Het gaat dan om het snoeien van 
bomen, schoffelen en/of maaien. 
Het idee hierachter is dat bewoners 
zich minder overvallen voelen als er 

een groenploeg actief is. Zodra de 
kaart online staat, zullen de wijk-
raden dit delen met de bewoners. 
Dit is natuurlijk niet het einde van 
het gesprek met de gemeente.. Het 
is slechts een begin. De wijkraden 
blijven alert en zien er op toe dat 
afspraken worden nagekomen. Als 

bewoners vragen of zorgen hebben, 
kunnen zij die doorgeven aan de 
wijkraad, via e-mail of facebook. 
wijkraden@rotterdam.nl (ovv de be-
treffende wijk)
www.facebook.com/
wr.oudenoorden

digitale 
kaart 
groenonder-
houd

In memorIam 
theo eikenbroek

Op 29 juni jongstleden stierf Theo 
Eikenbroek, oud  voorzitter van de 
Deelegemeente Noord, 11 jaar lang 
van 1987 tot 1998. 
Theo was een bevlogen man. Op 
originele wijze wist hij met name 
het Oude Noorden uit het slop te 
halen. Zijn inzet voor samenwer-
king tussen heel diverse instellin-
gen was ontzettend belangrijk. Via 
een spraakmakend boekje wist hij 
de geschiedenis van zijn bestuurs-
periode vast te leggen. Hij nam deel 
als schrijver aan het literaire werk 

‘deel je leven’ dat uitging van de se-
niorenorganisatie Pluspunt. Na zijn 
deelgemeentewerk zette Eikenbroek 
conversatiecursussen op bij het Ni-
von. Als stadssocioloog werd hij pro-
jectmanager Sociaal Investeren bij 
het Grote Stedenbeleid. Hij zat in 
het bestuur van Vluchtelingenwerk 
en de opbouworganisatie SONOR. 
Theo schreef al zijn speeches zelf 
en daar had hij zo veel lol in. Theo 
bleef tot kort sociaal betrokken bij 
het Oude Noorden. We zullen hem 
missen. 

Laura van der Voort, wijk-
raadslid van de agnie-
sebuurt, vertelt over de 
zorgen van de wijkraad rond 
overlast in de buitenruimte. 
in de agniesebuurt wonen 
de mensen dicht op elkaar 
in gehorige woningen. 

Als het mooi weer is gaan de ra-
men open of gaan ze zitten op hun 
balkonnetje. Het geluid vanuit de 
tuinen of het nu muziek is of hard 
praten komt als in een klankkast 
naar boven. Vaak hebben de tuin-
bewoners dit helemaal niet in de 
gaten. Zeker na 22.00 uur wordt dit 
een probleem voor andere bewoners 
met kleine kinderen. Er komen zelfs 
klachten over harde stemmen tot 

half drie nachts. Je kan niet meer sla-
pen met open ramen. Een ander eu-
vel is de barbecue. Chemicaliën van 
de Action Blokjes en rook van onge-
schikt hout walmen de slaapkamers 
binnen. Laura wijst erop dat er wel 
verantwoorde aanmaakblokjes zijn 
en rookvrij hout. De concentratie 
van stikstof in Rotterdam wordt nog 
verhoogd door onverantwoord bar-
becueën, heel schadelijk voor buren 
met longproblemen (zeker in corona 
tijd) en voor je eigen gezondheid. Je 
kan ook niet zomaar hout van elke 
boom gebruiken om een vuurtje te 
stoken als je de tuin gesnoeid hebt. 
Laura noemt dit Lifestyle regels. 
Wat je doet is niet verboden, maar je 
houdt rekening met je buren. ‘ Ver-
wittig even je buren als je gaat barbe-
cueën, dan doen ze de ramen dicht. 
Veel bewoners gaan hun tuinen aan-
pakken en snoeien in de zomer, ter-
wijl herfst en winter zich hier beter 

toe lenen. Dicht bij elkaar wonen is 
met elkaar rekening houden.’  Laura 
gebruikt zelf de grillplaat. 

geen machines op zondag
Over dat harde praten. Na 22.00 
uur moet je voorzichtiger aandoen. 
De buurman kan al je verhalen ver-
staan! Bij een lachsalvo schieten de 
overburen wakker. In het weekend 
is het ook niet slim voor elf uur met 
machines tekeer te gaan. Jongeren 
bivakkeren vaak op straat bij gebrek 
aan een plek. Hier moeten we be-
grip voor hebben in plaats van wan-
trouwen. De jongeren zelf kunnen 
ook met de buren rekening houden. 
Vaak bedoelen ze het niet slecht en 
hebben ze het gewoon niet in de 
gaten. Als je een leuke avond hebt 
en lekker hebt gechilld, ruim je ook 
even de boel op. ‘ Gewoon Lifestyle 
regels’ zegt Laura. ‘ Rekening hou-
den met elkaar.’

lifestyle 
regels
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Zeventien jaar wonen ze in het com-
plex. Ze zijn de motor van de flat, 
de zoete inval voor veel bewoners, 
het kopje koffie voor de werklui, het 
luisterend oor in de flat. Mevrouw 
Snel weet met rollator en scootmo-
biel een hoop voor elkaar te krijgen. 
Niettegenstaande haar longprobleem 
zorgde ze voor twee senioren tot aan 
hun overlijden. Een mevrouw met 
dementie begeleidde ze tot een op-
name noodzakelijk werd. De familie 
Snel heeft een open deur in de ‘cro-
na tijd ‘. ‘Op zijn Rotterdams’ lacht 
Marijke. Marijke is geboren in de 
Millinxstraat en woonde tweeënveer-

tig jaar op Zuid, maar voelt zich nu 
als een vis in het water in het Oude 
Noorden. Actief is ze genoeg: Olie-

bollen en appelflappen met oudjaar 
en met enige regelmaat kippenpoot-
jes. De schilders verlieten hun keet 
voor de patat en erwtensoep van Ma-
rijke met haar mini buurthuis. Voor 
haar man Henk hebben ze dan ook 
als compensatie een aantal kamers 
geschilderd. Het was in een wip ge-
beurd met zijn drieën. ‘Je moet naar 
elkaar omkijken’ is de boodschap van 
Marijke. We hebben het over het uit-
stellen van noodzakelijke ingrepen in 
de corona periode. Dit geldt voor haar 
man Henk die nu eindelijk wordt ge-
holpen. ‘Wist je dat ik drie maal in de 
week ga sporten? 
Wijkbeheerder Ricardo weet als Ma-
rijke of Henk bellen dat het serieus is. 
Een leuke grap wordt aangehaald. De 
bewoners kregen bij hun bel een ca-

mera. Iedereen ging erdoor kijken om 
het straatleven te observeren, dit kon 
het systeem niet aan zodat het steeds 
uitviel. Het duurde wel even voor ze 
erachter kwamen. Marijke is bezorgd 
om Henk. ‘Ik laat hem niet alleen.’ 
Henk komt erbij in blote bast, het is 
verschrikkelijk warm. ‘Samen zijn ze 
een onbetaalbaar stel’ vindt Ricardo. 
Henk beklemtoont het belang van 
samen wonen. Zijn nieuwe Turkse 
buurman met groene vingers heeft 
Henk geïntroduceerd  in de flat met 
vijfenzestig bewoners en een gemid-
delde leeftijd van vijfentachtig jaar. 
Het koppel is in de flat gekomen na 
een ingewikkelde heupoperatie. Henk 
laat trots zijn markies zien, al zeven-
tien jaar oud en goed onderhouden. 
Het maakt de woning lekker koel. Een 

uitbreiding naar alle woningen met 
medewerking van Havensteder zat 
er niet in. Verzekering en onderhoud 
waren de hinderpalen. Beneden ligt 
het kinderdagverblijf met zwembadje. 
Vanop de galerij zet Henk er soms de 
sproeier op. Hij bezorgde de crèche 
ook de kleertjes van de kleinkinderen.’ 
Het is hier een leuke multiculturele 
gemeenschap. Het is leuk samen oud 
worden.’ Ricardo heeft het over Ha-
vensteder in de corona tijd.’ Veel men-
sen komen met kleine klachten, maar 
in feite zijn ze verlegen om een praat-
je. De corona tijd hakt er sociaal echt 
in. ‘Wij als sociaal wijkbeheerders vor-
men de noodzakelijke verbinding met 
de techniek.’

gft container 
voor de buurt

Dominee Sibele Meindertsma schets-
te de zevenjarige geschiedenis van de 
moestuin. Het ging met vallen en op-
staan, maar de buurt heeft volgehou-
den. ‘Het is één van mijn favoriete 

plekken’, zegt Sibele. Het is echte 
multiculturele ontmoetingsplek: 
Turks, Antilliaans, Hindoestaans, 
Syrisch en Fries. Centraal staat het 
samenzijn. ‘Wie niet eet zal niet wer-

ken.’ Elke vrijdagmiddag wordt er 
tussen 14 en 17 uur gewerkt. Ieder 
brengt wat mee om te eten. Altijd 
gaat men na afloop aan het kokerel-
len. Mevrouw Kaya en mevrouw Atta 
hebben al naam gemaakt als chef 
koks. 
De Tuinplek was voorheen overlast 
gevende hangplek. Nu is het een ech-
te zelfbeheer tuin aan de voet van het 

muurtje van voetballer Coen Mou-
lijn. Met de hulp van GroenGoed is 
er meer coördinatie gekomen. 
De opening van de compostbak is 
een nieuwe mijlpaal. De bewoners 
krijgen een emmertje voor GFT af-
val en kunnen het lozen in de grote 
Kliko opgeborgen in een houten kist 
die altijd toegankelijk is. Het is een 
echt kringloop gebeuren in de wijk. 

De omwonenden krijgen een lijstje 
met tips. Wijkraadslid Martha Harel 
prijst dit bewonersinitiatief en ont-
hult de container door het feestpa-
pier af te scheuren. ‘Het is een klein-
schalig duurzaam en laagdrempelig 
initiatief. Een echt bewonersinitiatief 
in volle glorie.’ Er wordt nog lang na-
getafeld in de sfeervolle groentetuin. 
Gezellig!

tijdens de intelligente 
Lockdown moest het heel 
klein gehouden worden in 
het jan van der ploeghuis. 
toch waren er zinderende 
gebeurtenissen, waarvan 
bewoners vanop hun balkon 
konden genieten. 
We elke week kwam er een danseres, 

een pianiste, een zangeres, een ac-
cordeonspeler, een performer.  Vanaf 
september wordt de programering 
iets brede met hele leuke voorstel-
lingen. Zo komt op 18 september het 
Duo van Toen, een gevoelige beleving 
van het ouder worden. In dezelfde 
maand komt de Afrikaanse dansgroep 
Future in Dance. Voord kinderen en 

hun ouders komt de wenteltoren een 
heel spannend avontuurlijk theater. 
Oktober brengt brengt ons Jazz Plus 
met de bekende formatie Bart Egeter. 
Wel met 8 muzikanten weten ze New 
Orleans in beeld en geluid te brengen. 
Later in het jaar komt het Rotterdams 
Philharmonies in kleine bezetting tot 
twee maal toe met Droevig Geluidje 
en Hollands Glorie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

De gelegenheidsband met 
drums, trombone, zang, 
gitaar, djembe, contrabas en 
dansers streken neer in van 
der ploeg. Dit in het kader 
van north sea jazz round 
town. 

Topmuzikanten Arend Niks, Efe 
Erdem, Andreas Suntrop en Sven 
Happel waren van de partij. Naast de 
dansers Veronique Post, Lucas Schil-
peroort en zangeres Isabella Scholte. 
Het was meer dan spetterend, een 
ongekende show met veel muzikale 
kwaliteit. Indruk maakt het Jules 
Deelder nummer, een perfect stukje 
jazz  gespeeld, gezongen en gedanst 
met donkere zonnebrillen en een 

grote fles gin. Op speelse wijze werd 
de gin fles omgekeerd op een paraplu 
gezet en ging men naadloos over tot 
I’m Singing In the Rain met Fred 
Astaire. Mambo Italiano en veel klas-
siekers passeerden de revue. In Sum-
mertime wordt afgewisseld met You 
Give Me Fever. Een danser duo weet 
de muziek om te zetten in een aan-
doenlijke beweging. Met een knipoog 
naar de senioren wordt Brandend 
Zand van Anneke Gronloh gezongen 
en Que Sera Sera. De schuiftrompet 
speelt in op je gevoel en laat je weg-
dromen. Diep in mijn Hart wordt uit 
volle borst meegezongen. De contra-
bas komt op een verhoog voor een 
solo. De zangeres transformeert zich 
in een operadiva met pruik. Het hele 

north sea jazz round the town 
in van der Ploeghuis

atrium is ontroerd door de Italiaanse 
furie. De vlaggen van North Sea Jazz 
round Town worden uitgevouwen en 
de dansers worden vaandelzwaaiers. 
Que Sera Sera, wat brengt de toe-

komst? Het culturele seizoen in van 
der Ploeg is begonnen! Met dank aan 
de Piet Roovers stichting voor de be-
middeling en organisatie.Balkon 

sjanson
pleuni seegers en eva 
sierkma zijn twee jonge 
meiden die het project 
balkon sjanson hebben 
vormgegeven. 
De opzet van het project is om sa-
men met de Rotterdamse ouderen 
uit het Oude Noorden, Bergpolder 
en Blijdorp en een beginnende pro-
ducer en artiest een muzieknum-
mer te maken. De bedoeling is een 
positieve boodschap mee te geven 
en sociaal contact te bewerkstelli-
gen. Muziek verbindt! Ze streken 
neer in het Jan v/d Ploeg Huis en 
namen liedjes en gedichten op. We 
hoorden ongekende stemmen en 
grappige tot serieuze gedichtjes. 
De bewoners van Jan v/d/ Ploeg 
reageerden heel spontaan. Eind 
juli is het nummer klaar. De deel-
nemers krijgen een cd en het num-
mer komt op YouTube en Spotify. 
Een poster wordt ook verspreid met 
daarop vijf tips om de ouderen in je 
wijk te verrassen. 

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

marjolein meijers was het 
eerste culturele optreden 
medio juni in jan v/d ploeg. 
een opstelling in corona stijl 
en nokvolle balkons maak-
ten een toch bevredigend 
publiek gehalte.
Marjolein wist een multicultureel pu-
bliek te bekoren met haar crew van 
accordeonist, doedelzakspeler en een 

ongekend instrumentarium. De lied-
jes waren uit het hart gegrepen en re-
fereert naar haar kindertijd, haar wis-
selende interactie met haar moeder, 
de aantrekkelijkheid van Grieken-
land en de spontaniteit van Ierland. 
Zowat iedereen viel voor het ritme. 
Publiek en muzikanten konden er 

geen genoeg van krijgen. Op de val-
reep werd nog een verlenging uit on-
derhandeld. De sfeer zat er goed in. 
Marjolein slaagt erin senioren hun 
jeugd weer te doen herleven en voor 
anderen een nostalgische wereld te 
openen. Marjolein en band tonen 
op simpele manier de kracht van de 
muziek als meeslepend medium. Er 
werd nog druk nagepraat, een echte 

troost was het in corona tijd. Het is 
een kunst in een ouderenvoorziening 
de juiste balans te krijgen. Geluk is 
eigenlijk heel gewoon en Marjolein 
maakt dit waar echt op zijn Rotter-
dams. Het trio speelde op een groot 
Perzisch tapijt dat ons meevoerde 
naar dromenland.

marjolein meijers 
bekoort

Cultureel prOgrAmmA

een onbetaalbaar stel

met sociaal wijkbeheer-
der ricardo wooning 
lopen we langs de ga-
lerij van de seniorenflat 
in de zaagmolenstraat/
benthuizerstraat. wel 
vijfentachtig fleurige 
dubbelzijdige bloembak-
jes zijn op de balustrade 
bevestigd. Het is één 
bloemenzee van petunia’s 
in alle kleuren. ricardo 
brengt ons bij marijke 
snel met haar man Henk. 

groente, fruit en tuinafval (gFt), je kan het composteren 
en hergebruiken als meststof. De gFt container bij de 
bloklandtuin werd feestelijk geopend. 
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Deelnemers waren Root Gallery, No-
mads of Sehnsucht, de Rotterdamse 
Salon, Mr. Serious en Jarno Kooijman 
waar bezoekers de exposerende kun-
stenaars konden ontmoeten. Maar er 
was meer: Bij Root Gallery, Nomands 
of Sehnsucht en de Rotterdamse Sa-
lon konden bezoekers genieten van 
bijzondere optredens door danse-

res Romee van de Meent en spoken 
words artiesten Micheline Plukker, 
Amara van Aalst en Kenny Gomes. 
In de tuin van de Rotterdamse Salon 
verzorgde Yara Ruby een kindera-
telier. Op beide dagen werden tours 
georganiseerd langs kunstwerken en 
galeries in Noord, waaronder 

galerie untitled
In de Rotterdamse Salon bewonde-
ren we het beeldhouwwerk en de 
experimentele fotografie van Mar-
celle van Bemmel. Op de grote forse 
salontafel prijkt een hert met twee 
koppen en vijf poten. Op foto’s zien 

we vissen met lange vrouwenbenen. 
Van Bemmel vindt dat beeldende 
kunst onzichtbare emoties of ideeën 
kan overbrengen. Vijvers met licha-
men, mysterieus belichte tuinen 
met gevleugelde hoofden. Belichting 
roept Mexicaanse sferen op. Een 
boot vaart door een natuurgebied. 
Natuur is een bevreemdend centraal 

thema. Collage werkjes met slangen 
en zwaarden prijken naast een groot 
tableau met een glazenwasser die 
een blauwe verticale waterpartij glad 
strijkt. We lopen de trap op langs een 
avondlandschap en treffen op de eer-
ste etage een grote hand van draden. 
Het meeste indruk maakt een vor-
menspel met boomstammen en een 
uitgelichte exit, verwevenheid met de 
natuur. 

we missen de knuffels
Tussen de lelies genieten we van 
een spoken word performance door 
Amara van der Helst. Amara volgde 

een dansopleiding en zit nu op de 
schrijversschool in Arnhem. Haar 
voordracht bestaat uit drie thema’s. 
In Ritme zegt ze vaarwel aan de ra-
tio en kiest voor samen in het don-
ker. Haar voeten bonzen een Spaans 
ritme. Haar hand streelt de hals van 
de geliefde en bespeelt zijn ribben 
als een gitaar. ‘Bij jezelf blijven’ is de 
boodschap. Woorden maken slechts 
barrières. In Mensenrechten komt ze 
tussen in een gevecht. De geslagen 

jongen schreeuwt om gelijkheid, om 
een opleiding en het vrije woord. In 
een korte pauze vraagt ze hoe het pu-
bliek de corona heeft beleefd. Er val-
len woorden als ‘ we missen de knuf-
fels’ tot ervaren van de tijdelijkheid. 
We missen dansen en cafés. Het 
laatste thema was Samenkomst. Ze 
ontvangt brieven van haar geliefde. 
‘ De letters zijn door mijn ogen ge-
kropen.’ Onze liefde was als fijn zand 
dat uit je handen glipt. Ik wil voelen 

maar kan het niet. Het laatste bericht 
van de geliefde was enkele woorden 
op de achterzijde van een kassabon.’ 
Jij was mijn droom. In jouw droom 
was ik slechts een figurante.’

De nomads of sehnsucht
De zwervende Gallery, de Nomads 
of Sehnsucht, presenteerde een ex-
positie die perfect aansloot bij de co-
rona tijd. Nicole Hagesteijn verbeeldt 
kwetsbaarheid in haar fotowerk. Wie 
kijkt achter het oppervlakkige ervaart 
schoonheid en verschrikking. Haar 
natuurfotografie vertoont dit beeld, 
maar geeft tegelijkertijd troost. Die-
ter Provoost werkt met de analoge ca-
mera. Zijn transities van gebouwen 
en mensen schreeuwen om liefde. 
Leander Varekamp maakte foto’s van 
zijn vader. Wie is hij ? Hoe is hun re-
latie? De vergeetachtigheid  van vader 
versterkt de urgentie. Helma Vlem-
mings laat uitgebrande, uitgeleefde 
figuren zien en geeft ze tegelijk een 
grote schoonheid. Een tweede kans 
noemt ze het voor de underdog.

Gallery Crawl

De plinten zijn belangrijk en worden 
gebruikt voor  werken en horeca. Ge-
kozen is om zoveel mogelijk van de 
bestaande bebouwing te behouden. 
Zo wordt gebouwd op het blauw-wit-
te gebouw waar nu de wijncoöperatie 
zit en boven het glazen gebouw bij de 
Teilingerstraat waar het JIP huist. De 
ZOHO watertuin blijft als entree be-
houden. Alle gevels worden transpa-
rant. In de straten komt roering. De 
tweede laag is van baksteen en hier-
boven worden twee hoge woontorens 
gebouwd van 50 meter. De torens 
zijn slank. Vraag is welke originele 
bedrijfjes, de makers van het gebied, 
terugkomen. In elk geval is er een 
verschillende huurstelling afgespro-
ken om de kans hiertoe te vergroten. 
Er komt een pleintje, een ontmoe-
tingsplek met horeca. De huidige 
tuin bij Gare du Nord komt terug op 
niveau. De beplanting wordt zeer di-
vers. Deze daktuin wordt dan ook ver-
bonden met de promenade plantée 
boven de Hofbogen. Vanaf een soort 

tribune komt een luchtbrug. Ook de 
Almondestraat wordt meegenomen 
in de planvorming. Ingezet wordt op 
duurzaamheid. De daktuin vangt wa-
ter op en kan ook water opslaan voor 
de droge zomerperiode. De kopers 
en huurders krijgen geen eigen par-
keerplek, er zijn alleen deelauto’s. De 
bewoners komen in een gebied vol 
openbaar vervoer. Het ZOHO beraad 
met onder andere de huidige gebrui-

kers blijft functioneren. Er komen 70 
sociale woningen. De identiteit van 
het gebied moet behouden blijven. 
Belangrijk worden de fasering van 
het project en de terugkeer mogelijk-
heden. Er komt een sporthal en veel 
openbare ruimte.
De Almondestraat wordt pas in het 
vierde kwartaal van 2021 gesloopt. 
Betaalbare huur zou € 170,- per 
vierkante meter voor bedrijfsruimte 

zijn. Er wordt door de ontwikkelaar 
nog stevig gepuzzeld. De trap naar 
het dakpark heeft de allure van een 
Maya Tempel. Er wordt tijdens de 
wandeling gebakkeleid over een hek 
vóór het dakpark met het oog op 
nachtsluiting. We bewonderen de 
maquette en hopen op een niet te 
hoog Katendrecht gehalte. Bewoners 
reageren: Kunnen er niet meer bo-
men komen? Kan de bouw niet meer 

ronde vormen krijgen? Hoe zit het 
met de betaalbaarheid? Er is koop en 
huur. Huur in diverse gradaties: sub-
sidiabel, midden huur van € 1100,- 
en duur. Bij de Cruijff Court ontspint 
zich een discussie rond hangjonge-
ren. Krijgen ze een plek in de nieuwe 
sporthal? Dialoog zal op zijn plaats 
zijn.
Meer info over de plannen: https://
ziejeinzoho.nl/

De Heimwee woning van 
pension almonde bewaart 
de herinneringen aan de al-
mondestraat in rotterdam. 
Het is een tentoonstelling, 
een archief en bibliotheek 
van een straat in transitie. 
er is een logeerkamer voor 
oud-bewoners met heimwee 
en voor geïnteresseerden 
die zich een nachtje willen 
onderdompelen in de ge-
schiedenis van de straat.

Sloop, gedwongen verhuizingen, 
bouwputten, tussentijd, gentrificatie. 
De stadsvernieuwing in Rotterdam 
is berucht en gevierd door de grote 
ingrepen die de stad in hoog tempo 
hebben veranderd. Door grootschalige 
sloop verdwijnen niet alleen gebou-
wen, maar ook de sociale binding met 
de wijk.  De eerste woningen in de Al-
mondestraat werden in 1883 gebouwd 
voor arbeidsmigranten in de haven. In 

een eeuw zijn er vele generaties groot-
gebracht. De overkant van de straat is 
weggevaagd met het bombardement 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met 
de aanstaande stadsvernieuwing in 
de Almondestraat zal de brandgrens 
weer een stukje opschuiven. Fami-
lies die er al meer dan drie generaties 
woonden, hebben de straat verlaten. 
De vertrekkende bewoners hebben 
een belangrijk aandeel in het collec-
tieve geheugen van de wijk met hun 
fijnmazig sociaal netwerk en vele ja-
ren ervaring in zelfredzaamheid.

Verhalen van de straat
Pension Almonde is een project van 
Stichting Stad in de Maak die de 
straat begeleidt tijdens de transitie. 
Terwijl de oude bewoners moeten 
verhuizen, nemen moderne stadsno-
maden en buurtinitiatieven hun in-
trek tot aan de sloop. Een experiment 
voor de sociaal-inclusieve stad en een 
eerbetoon aan de straat. De Heimwee 

Woning is het archief, de bibliotheek 
en een tentoonstelling. Kunstenares 
Philippa Driest (Phedflip) cureerde 
de tentoonstelling samen met con-
ceptueel kunstenaar en kwartier-
maker van Pension Almonde Melle 
Smets. Fotograaf Frank Hanswijk 
maakte portretten van de oude en de 

nieuwe bewoners van de straat. De 
verhalen die zes schrijvers schreven 
over de oud-bewoners tijdens Leeg-
standsproza zijn er te horen.  

bezoek de heimwee woning
De Heimwee Woning is te vinden in 
de Almondestraat 143 in Rotterdam en 

is te bezoeken op afspraak. Er is een 
logeerkamer voor oud-bewoners met 
heimwee en voor geïnteresseerden 
die zich een nachtje in de geschiede-
nis van de straat willen onderdompe-
len. Mede mogelijk gemaakt door Ci-
tyLab010 en Stichting DOEN.

ColleCtIef 
geHeugeN 

Liefhebbers van beeldende kunst, fotografie, dans en 
spoken word konden eindelijk weer hun hart ophalen in 
het weekend van 4 en 5 juli tijdens het uitgestelde gallery 
Crawl in het oude noorden.  

in de beginperiode van de 
corona ging ziya vooral 
digitaal. op creatieve wijze 
maakte de jongeren make-
laar van soL sportfilmpjes 
en stuurde die door naar zijn 
jongeren achterban. De inzet 
was voortdurend in gesprek 
blijven desnoods online. 

Bij de allereerste versoepeling wist de 
jongerenwerker met een hardloop-
groep van 20 jongens en meisjes te 
starten in het Kralingse bos. Hij doet 
dit samen Ismael Celen van Dock. Op 
de weg terug wordt er veel samen be-
sproken, wat de jongeren interesseert 
en wat hen bezig houdt. De groep 
luistert naar de ronkende naam King 
Runners. Elke woensdag om 14 uur is 

het vaste prik. Zia maakte leuke kiek-
jes. Opzienbarend zijn z’n grappige 
filmpjes die hij Animal Flow noemt. 
Het is een geheel van lichamelijke 
bewegingen en dierlijke oefeningen 
die prikkels geven aan het lichaam. 
Het gaat om creatief zijn, kracht en 
stabiliteitstraining. Gelukkig was co-
rona voor deze jongeren geen tijd van 
hopeloze verveling.

programmering
Naast het streetcornerwork van de 
jongerenwerkers  loopt er al drie 
maanden lang een jeugdprogram-
mering op het Ammersooiseplein 
tussen 14 en 16 uur. Daar is Latifa ac-
tief met stagiaires en vrijwilligers. Op 
het Johan Idaplein zijn Jossef, Ali en 
Wilson actief tussen 12 en 14 uur op 
woensdag. Op het Rembrandtplein 

tussen 14 en 15 uur staan Jeroen, Ga-
mine en Sita klaar voor de kinderen. 
Donderdag is het Snellemanplein aan 
de beurt met dezelfde jeugdwerkers. 
Het Pijnackerplein wordt levendig op 
vrijdag van 14 tot 16 uur. Het is dan 
de beurt aan Jeroen, Wilson en Ali. 
Deze programmering en nog veel 
meer wordt voortgezet in de vakantie.

Ziya een inventief 
jongerenwerker

Leiter en stebru zijn 
uitgekozen als ontwik-
kelaars van het nieuwe 
zoHo. Hun aanpak sloot 
het beste aan bij de 
zoHo principes van 
zoHoCitizens, Haven-
steder en de gemeente. 
ze willen een mix 
organiseren van wonen, 
werken en recreëren.

tipje 
van de
sluier
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Oude en zwaar beschadigde foto’s 
worden via bewerken in photoshop 
als nieuw. Naast retouche deden ze 
ook montage waarbij losse indivi-
duen samengebracht worden. Een 
overledene wordt midden in zijn 
familie gezet. Jaap en Yvonne heb-
ben het chemisch ontwikkelen nog 
meegemaakt en zijn overgestapt van 
analoog naar digitaal. Ze maakten af-
drukken tot grote formaten  van 60 
bij 90 cm. Het koppel zijn echte fo-
tografen. Wel 6 keer trokken ze met 
de camper door Frankrijk: de meren-
route, de café route, de kunstroute. 
Alles werd vastgelegd op de gevoe-
lige plaat. Later kwam Denemarken 
aan de beurt, Bali, Griekenland, Sri 
Lanka, de VS, Thailand en Cuba. De 
Cubaanse oldtimers met sleutelaars 
zijn nog blikvangers in de zaak. 
Wat was de meest sensationele ge-
beurtenis in de zaak? Volgens Yvon-
ne de komst van de Fuji Printer. Op 
de monitor kan je alles zien. Je kan 
qua kleur alles bijstellen in plaats 
van weer nieuwe printjes maken. 
Yvonne heeft een grote gevoeligheid 

voor kleur. Begin 2000 werd veel di-
gitaal, een enorme overgang. Vroeger 
was het ontwikkelen, afdrukken en  
overmaken als het niet goed was. Nu 
gaat alles op een digitaal minilab via 
de monitor, toen een kapitale investe-
ring. Jaap deed veel: inlijsten, passe-
partouts maken, complete bewerking 
met photoshop. Waarom hij gestopt 
is met de camera verkoop. De winst-
marge was krap 5 procent. Zelfs met  
die winstmarge waren grote zaken 
als Kamera Express en Foka vaak nog 
goedkoper. 

we zullen ze missen
Ik bewonder de oude Amerikaanse 
wagens, het verliefde koppel die de 
zaak exposeert. We hebben het en 
passant over het straatbeeld van de 
Zwartjan.  De verandering is interes-
sant. Vroeger was het een stedelijke 
straat. Oude Noorderlingen die tij-
dens de stadsvernieuwing werden 
verhuisd kwamen hier toch winke-
len. Nu zijn dat tachtigers gewor-
den. Er waren toen chique boetieks 
en speciaalzaken met noten en kaas. 
Toch is het in de straat erg druk, 

vooral in de weekends. In de Tuin 
van Noord komen 170 huishoudens, 
dat zal ook zijn weerslag hebben op 
de straat. Yvonne leerde van Jaap af-
gestudeerd fotograaf het vak. Haar 
arbeidsleven was gevarieerd van de 
geestelijke gezondheidszorg tot huis-
houdelijke zorg.´ Ik kon beter kleu-
ren zien´ lacht Yvonne. 
De vaste klanten zullen hen missen. 
Zo is er een stoomtreinen fanaat.’ 

arnoud schuurman, bomen-
redder en bewoner van de 
teilingerstraat, troont me 
direct mee naar de Vijver-
hofstraat boulevard waar 
knoerten van bomen zorgen 
voor een groene oase. aan 
diverse bomen zijn ver-
sierde banden aangebracht 
met woorden als ‘Heerlijk 
dit leven’ en ‘ik voel me niet 
ziek’.  De buurt heeft ze ge-
adopteerd, omarmd en wil 
ze niet kwijt. 

De gemeente stelt in het nieuwe in-
richtingsplan voor de Vijverhofstraat 
om alle bomen aan de huizenzijde 
te rooien. ‘Er zijn hoogstens  1 tot 2 
ziek’ stelt Arnoud. Aanvankelijk was 
de bewoners verteld dat er één tegel 
bij zou komen aan de Hofbogen kant 
en één tegel eraf aan de overzijde. 
Nu wordt de stoep aan de Hofbogen 
kant ca. 5 meter breed. Arnoud be-
grijpt dat er wensen zijn, maar tege-
lijkertijd gaat er aan de overkant 1,20 
meter af. ‘Hierdoor moeten al deze 
bomen gerooid worden.’ Volgens 
Arnoud moeten we naar een heel an-
der ontwerp en dit veronderstelt een 
ander denkraam. We moeten over-
gaan naar ’gedeelde ruimte’, een con-
cept dat meer dan 20 jaar oud is maar 
door de gemeente als experimenteel 
bestempeld wordt. ‘Ga maar eens een 
kijkje nemen rondom het Laurens 
kwartier en het Binnenrotte. Je ziet er 
een flexibele inrichting met schuin 
glooiende stoepranden met meer-
dere verkeersdeelnemers op een vlak 
zonder of met minder belijning.‘ De 
toepassing van ‘gedeelde ruimte’ in 
de Vijverhofstraat zou aansluiten bij 
de fietsstraat van de Teilingerstraat. 

bewoners voeren actie
Arnoud vertelt dat in samenspraak 
met de wijkraad gemeenteraadsle-
den werden uitgenodigd.  Verdeeld 

in twee sessies kwamen raadsleden 
van SP, D’66 en Groen Links op be-
zoek in de wijk en in de Oogst met 
Mij Mee tuin. Er waren beide keren 
veel bewoners aanwezig, solidair met 
de boombeschermers. De raadsleden 
waren gevoelig voor de argumenten. 
‘We kunnen spreken van goed over-

leg.’ Het voornemen om het op de po-
litieke agenda te krijgen resulteerde 
in een schriftelijke vragen gericht 
aan het college. Hoe dit uitpakt laat 
door het zomerreces even op zich 
wachten; echter voor een boom is dat 
slechts een ogenblikje. Een bewoon-
ster komt langs. ’De straat is met zijn 
bomen een oase in een versteende 
buurt. Ik neem deze op in iedere wan-
deling. Alstublieft laat de gemeente 
hun papieren plannen varen en deze 
bomen staan.’ De Agniesebuurt be-
woners willen in een prettige wijk 
wonen. Arnoud wijst naar een grote 
plataan in de Teilingerstraat, pal te-
genover het glazen gebouw. Deze 
bomen zijn er nog dankzij een actie 
van buurtbewoners in 2003 om be-
houd, ze waren toen ook zogenaamd 

‘ziek’ bij herinrichting van de straat. 
Arnoud moet nog even kwijt dat de 
50 meter hoge toren boven het gla-
zen JIP gebouw een weinig gevoelige 
aansluiting is bij de woonbuurt. De 
coronatijd heeft volgens Arnoud twee 
gezichten. ‘Je bent meer bewust van 
je directe omgeving en je gaat zorgen 

bomenreDDers Door 
agniesebuurt omarmD 

voor elkaar aan de ene kant. Aan de 
andere kant ligt een top down denken 
op de loer.’ Het lijkt ons stug dat de 
bewonersactie ten gunste van het bo-
men behoud geen resultaat oplevert. 
De boulevard past perfect bij de pro-
menade plantée die in ontwikkeling 
is voor het Hofbogen dak.

Kunstenaar Chris ripken 
waarschuwt voor miskleun
Volgens Chris Ripken bewoner op de 
hoek Herlaerstraat / Vijverhofstraat 
is de overkant van de Hofbogen een 
druk belopen stoep. Bij het ophan-
gen van de witte papieren stroken 
met liefdevolle teksten viel het hem 
op dat bijna niemand de plannen van 
de gemeente kent en dat praktisch 
iedereen voor het behoud van de 

brede stoep en de bomen is. Als de 
schaduw van de bomen weg is zullen 
volgens Chris bewoners wegbakken, 
dit naast het esthetische aspect dat 
de bomen de straat bieden. Volgens 
wijkraadslid Theo Coskun hebben di-
verse bewoners bomen geadopteerd, 
een heel belangrijk punt.

mevrouw gulii Kurt heeft 
ongetwijfeld groene vin-
gers. al tien jaar lang ver-
zorgt ze de geveltuinen in 
de straat en het recentelijk 
door de bewoners aange-
legd plantenbed.
Het is stevig aanpoten. Dagelijks 
moet er wel een half uur water ge-
geven worden. Gulii onderhoudt 
vier geveltuinen, ze vindt ze zo 
mooi. Het is leuk en ook gezellig. 
Zelf plaatste ze een bankje, waarop 
voorbijgangers verpozen en een 
babbeltje maken. ’Er mag nog een 
bankje bijkomen!’ Een nieuw ini-

tiatief is het aanbrengen van zes 
hanging baskets. ‘Ik ga ze zelf wa-
ter geven. Deze soort moet je plan-
ten, die overleven de winter!’ Ik 
kijk naar blauw witte survivors. Dat 
wordt wat. Via Prasino leveren we 
beugels, aarde en plantgoed. Gu-
lii ergert zich aan de duivenstront. 
Wanneer komen de Belgische vang-
netten? De bomen verdienen weer 
een snoeibeurt. Gulii is zielsgeluk-
kig in de straat en belangrijk zij 
weet de buren te inspireren. Ook 
haar kinderen vinden het leuk, dit 
belooft voor de toekomst.

Bloemenweelde 
op Blommersdijkselaan

van 
camera 
tot 
retouche

Charlene van der Waal, Roxy en Rolf 
Engelen exposeren. In de aanloop 
worden op diverse plekken work-
shops gehouden onder andere ook 
op het Pijnackerplein. Videoclips 
worden gemaakt en t-shirts gedrukt. 
De kinderen maken huizen van grote 
kartonnen dozen die in een parade 
worden mee getorst. In de buurt 
onder andere in Jan van der Ploeg 
worden grote doeken van 1,5 bij 3 

meter aangebracht waarop bewoners 
schilderingen of creawerk kunnen 
aanbrengen. De doeken gaan ook on-
derdeel worden van de parade op 26 
september. Het laatste weekend van 
augustus kunnen de kinderen terecht 

in de Almondestraat in het kader van 
de vakantiebesteding. Kom zaterdag 
1 Augustus naar de Almondestraat en 
doe mee aan één van de vele work-
shops. Schilderen, T-shirts drukken, 
kartonnen huizen bouwen en open 
podium voor dansers en zangers en 
meer. Iedereen van 11 tot 111 jaar oud 
is welkom. Kom kijken van 12u - 18u 
wat daar in de Almondestraat alle-
maal te doen is. Gratis. Kan je niet 

op 1 augustus dan heb je op 29 Au-
gustus nog een kans. Het resultaat 
wordt getoond in een straatspektakel 
‘De SLOPERA’ 26 en 27 september 
2020. 
www.pension-almonde.nl/slopera

slopera 
in almonde
in de almondestraat krijgen we een feestweekend van 
26 tot en met 27 september onder de ronkende naam 
slopera. er komt een open podium met een heuse opera. 

jaap en Yvonne bakker’s fotografie zaak 
afo gaf 42 jaar kleur aan de zwartjan-
straat. in het begin was het vooral 
camera’s verkopen, pas-foto’s maken en 
fotorolletjes ontwikkelen en afdrukken 
en later het bijwerken (retoucheren) van 
foto’s. een hobby van beiden die echt 
specialistenwerk werd. 

Kunnen jullie thuis niet printen en 
vergroten?’  ‘Inkt is een dure busi-
ness’ zucht Yvonne ’Dat zit er niet 
in’. Prachtige exposities in het Kloos-
ter en van der Ploeg, divers werk, 
overal ter wereld van Noorderzon fo-
tograaf Johannes Ode, leunen op het 
vakmanschap van het koppel. De fa-
milie Bakker heeft een onuitwisbare 
indruk achterlaten in de Zwartjan-
straat. We zullen ze missen.
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De aanleiding
Door de Corona crisis werd het be-
gin juni duidelijk dat Muziek op de 
Rotte 2020 niet zou kunnen worden 
uitgevoerd zoals ze dat de afgelopen 
jaren hebben neergezet: een drie da-
gen durende duizelingwekkende pro-
gramma carrousel met de meest uit-
eenlopende muziekstijlen. Een uniek 
intiem festival waar muziekliefheb-
bers en wijkbewoners samen komen 
op de Rottekade ter hoogte van het 
Noordplein. Lekker dicht op elkaar, 
een broeierig sfeertje met verras-
sende muziek. Van klassiek tot close 
harmonie, van wereldmuziek tot 
schurende jazz en van urban soul tot 
bluegrass… Een evenement om naar 
uit te kijken, uniek in zijn soort. Dit 
jaar is het waarschijnlijk net iets te-
veel gevraagd. Het terrein leent zich 
niet tot anderhalve meter afstand. Or-
ganisatorisch is het ook onmogelijk. 
Contracten moeten worden getekend 
en de publiciteit moet voor de zomer 
op orde zijn. Geen Muziek op de Rot-
te dus, of toch…? Laten we eerst op 
deze pagina even fotografisch terug-
blikken op het afgelopen jaar.

Het plan
Om de wijk toch iets te bieden in het 
weekend van Muziek op de Rotte, 
hebben ze nu het plan ontwikkeld om 
een lichte versie van het evenement 
uit te voeren. Een opzet waarmee ze 
kunnen inspelen op de ruimte die de 

maatregelen hen bieden. Een licht 
en luchtig terrein met een program-
mering die er niet op gericht is om 
een breed stedelijk publiek voor drie 
dagen aan het evenement te binden, 
maar een kleinschalig kwaliteit pro-
gramma voor de bewoners van het 
Oude Noorden en de die hard fans 
die het evenement inmiddels in hun 
hart hebben gesloten. Een evene-
ment ook dat de wijk eindelijk weer 
de broodnodige en overheerlijke cul-
turele impulsen biedt. Iets waar het 
vanaf half maart zo nadrukkelijk aan 
heeft ontbroken. Het is zeker ook een 
boodschap aan de stad: Muziek op de 
Rotte is er, óók in moeilijke tijden, 
en Muziek op de Rotte zal er volgend 
jaar ook zijn, dan weer in volle glo-
rie. Ze streven nu naar twee dagen 
met drie concerten met steeds een 
voorprogramma. Programma’s op-
gedeeld met ruime pauzes met een 
muziekje op het gezellige terras. Een 
uitnodiging om op je gemak te ver-
toeven, vrienden en bekenden te ont-
moeten en je te laten verrassen door 
een mooi concert. Drie aansprekende 
bands of ensembles die of één lange 
set spelen of twee korte sets van 40 
minuten. Tussendoor zijn er pauzes 
om te praten en te drinken. Op het 
terrein komt in principe geen tribune 
en het  is iets breder en weidser dan 
de normale Muziek op de Rotte set-
ting. Het publiek kan staan of zitten 
op de vlonder bij het beeld en op de 
kade tot aan de bocht bij de Noor-
derbrug. Ook kunnen er roeibootjes 
aanleggen tussen kade en podium. 
Het publieksgedeelte is vriendelijk 
af gehekt met lage dranghekken in 
combinatie met houten hekjes. Voor 
de avond ingericht met gekleurde 
lampjes en sfeervolle terreinver-
lichting. Er is een gezellig bartentje 
om wat te drinken en te eten. Een 
bescheiden podium ligt op een pon-
ton dat iets verder van de kade zal 
worden gepositioneerd, waardoor er 
weliswaar iets meer afstand is tussen 

artiesten en publiek, maar waardoor 
er ook bootjes kunnen aanmeren. De 
geluidstechniek zal er niet op gericht 
zijn om mensen vanaf het Noord-
plein naar de kade te trekken, maar 
meer bescheiden, gericht op een klei-
ner speelveld. 

Het programma
Het programma bevat een drietal on-
derdelen van de geplande grote editie. 
Het zijn groepen die hun sporen heb-
ben verdiend en vanaf de eerste inzet 
een fantastisch optreden neer kunnen 
zetten. Vrijdag 11 september treden op: 

Naturel Blend Quartet en het Zapp 4 
kwartet. Zaterdag 12 september is het 
de beurt aan: de Balcony Players met  
Gipsy/Balkan,  de Lilian Vieira Band 
met Braziliaanse muziek, een singer- 
songwriter, het Kuzko duo. Arthur 
Flink met gast sluit de avond af.

De organisatie en pro-
ductie van de terras-
editie 2020 zijn net als 
de voorgaande jaren 
een hechte samen-
werking van stichting 
muziek op de rotte en 
stichting rotterdams 
Volkstheater. 

muziek op de rotte 
terras editie


