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 route du nord 

De openlucht winterbioscoop 
bij station Hofplein was fantas-
tisch en koud, maar gezellig en 
sfeervol. Het is een voorzet op 
het toekomstige filmtheater 
in het Bergwegstation van de 
Hofbogen met terras op het Eu-
dokiaplein.
Dit filmtheater is bedoeld voor 
mensen die van een totaalbele-
ving houden, zoals die nu wordt 
aangeboden door theater Lanta-
ren/Venster en Cinerama. Nu Ci-
nerama wegvalt en het Venster is 
verhuisd naar de Kop van Zuid en 
daarmee voor veel filmliefheb-
bers in Noord ‘een brug te ver’ 
is, maakt het Bergwegstation een 
grote kans. Soortgelijke filmbe-
zoekers zijn immers ook te vin-
den in Noord, het Stadscentrum 
en Hillegersberg.
Los van een gerichte programme-
ring voor 65-plussers, kinderen, 
liefhebbers van klassiekers, hor-
ror en komedie, zijn er ook zat 
mogelijkheden voor het bereiken 
van groepen met verschillende 
culturele en etnische achtergron-
den.

Op dit moment wordt serieus gestu-
deerd op een theater Bergwegstati-
on met zowel een ruim filmaanbod 
als culturele activiteiten en horeca.

opEnlucHt wintErBioscoop
Fotografie: Johannes Odé
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Jonge kunstenaars
Onder de naam ‘Kunstenaars en 
pleinpedagogen’ gingen jonge-
ren uit de Kloosterbuurt met kun-
stenaar Ron Blom aan de slag. 
Wekenlang werkten ze aan grote 
kleurrijke schilden met Urban Fi-
gures. Tijdens een groot wijkfeest 
en streetsoccer-toernooi werden de 
schilden aan de voetbalkooi beves-
tigd, onder het waarderend oog van 

rolmodellen Davids en Slory. Dit 
schitterend moment werd opge-
luisterd door de klaroenen van de 
Marokkaanse muziekgroep Manar.

pleinpedagogen
Tijdens diverse pleinactiviteiten za-
gen we een kern van enthousiaste 
jongeren die de kids inspireerden 
en begeleidden. Oude Noorden-
stagiaires van de Wolfert van Borse-
len-school en de VMBO Noordrand 
drukten hun stempel op Icecarving 
(ijsbeelden maken), Gametent en 
Tools for Talent.
Jonge muzikanten van de Zadkine 
Popacademie speelden op het Jon-
gerenpodium op de Rotte de ster-
ren van de hemel. Tijdens het We-
reldcircus op het Noordplein zorg-
den ze met hun Electric Dance voor 
de absolute verrassing.
Jongeren van Your Imperium aan 
het Pijnackerplein werkten met 
buurtjongeren aan een plan voor 
een nieuw Johan Idaplein, een 
chillplek in het groen. Ze werden 

hierbij ondersteund door de land-
schapsarchitecten van Observa-
torium. In het Nederlands Archi-
tectuurinstituut gingen ze via een 
triviantspel sparren met bewoners 
en financiers.

route du nord
Your World-geld maakte de perfecte 
publiciteit mogelijk voor het unieke 
werk van wel 35 jonge kunstenaars 

uit Noord, die niet alleen exposeer-
den in het vernieuwde Zwaanshals 
en de Rotabs-locatie aan de Rotte, 
maar ook op tal van verborgen plek-
ken. Met Indiase Tuf Tufs werd een 
publiek van honderden jongeren 
rondgereden. De Zwaanshalslo-
catie leek wel een bijenkorf. Een 
reuzekoe uit melkpakken, grapjes 

JongErEnJaar gEslaagD

die komen uit kinderjasjes aan de 
schoolkapstok, oosters design, in-
tieme scènes in kijkdozen en een 
groeninstallatie vol verlangen en 
zelfspot.
Met de Route du Nord zetten jon-
geren zelf de deelgemeente op de 
kaart.

in december vond in het ge-
bouw van het steunpunt op-
bouwwerk aan de 3e pijnac-
kerstraat 6b de feestelijke 
opening plaats van “Bol op de 
winkelvloer”. 

BOL staat voor Beroeps Opleidende 
Leerweg en is bedoeld voor jonge-
ren in de deelgemeente Noord met 
een grote afstand tot de arbeids-
markt. Het traject ‘BOL op de win-
kelvloer’ biedt jongeren perspectief 
op een betere aansluiting op deze 
arbeidsmarkt. Ze volgen een op-
leiding aan het Albeda College en 
behalen bij afronding een MBO-2 
diploma op zogenaamd startkwali-
ficatieniveau. Dit onderwijsniveau 
is nodig om een goede kans te ma-
ken op duurzaam geschoold werk 
in Nederland.

Voortijdige schoolverlaters
De leerlingen krijgen onder bege-
leiding van een docent de kans om 
binnen anderhalf jaar het MBO-
2 diploma te behalen. Ze volgen 
krijgen maximaal drie dagdelen 
per week les in het pand van het 
Steunpunt Opbouwwerk aan de 
3e Pijnackerstraat. Daarnaast vol-
gen ze gemiddeld 22 uur per week 
praktijkonderwijs via een stage-
plaats. De leerlingen volgen hun 
praktijkstage bij een ondernemer 
op of nabij de Noorderboulevard. 
Tijdens de opleiding wisselen theo-
rie- en praktijklessen elkaar af.
Er wordt in de opleiding extra 
aandacht besteed aan Nederlands, 
Engels, vakken over detailhandel, 
boekhouden en burgerschap. De 
opleiding start met een groep van 
15 leerlingen. Deze bestaat uit voor-

regatta op de rotte
Samen met de Roeivereniging 
Rijnmond op een steenworp van 
de Zaagmolenbrug realiseerden de 
kids van basisschool De Klimop en 
jonge rolmodellen een avontuur-
lijke Regatta op de Rotte. Het was 
opvallend hoe snel de kinderen het 
roeien door hadden en hoe vaardig 
ze tussen de diverse waterkunst-
werken door laveerden.
Ook de meiden waren niet van de 
poes. De ervaren roeiers van de ver-
eniging hadden er duidelijk schik 
in. Het werd een echte gezellige 
ontmoeting tussen jong en oud. 
TV Rijnmond was van de partij en 
vroeg de kids om een plek voor de 
badeend, één van de waterkunst-
werken. Voor de kids mag er best 
een grote visvijver op Noord ko-
men. Opvallend was ook het en-
thousiasme en de inspiratie van en-

kele jeugdige rolmodellen, die ook 
hard aan de slag gingen en zorgden 
voor de proviand (een heerlijke 
sandwich).

resultaten
Ook in 2010 wordt op het Johan 
Idaplein een maandelijks groot 
evenement georganiseerd, zoveel 
mogelijk door de jongeren zelf. De 
financiering hiervan is rond.
Het Jongerenpodium op de Rotte 
en de Regatta worden vaste acti-
viteiten en kaderen volledig in de 
kindvriendelijke aanpak van de 
Erasmusbuurt met nadruk op ta-
lentvorming. De deelgemeente 
Noord en de woningbouwcorpora-
tie Com.wonen staan garant voor 
de continuïteit.
100 kinderen werden lid van een 
vereniging. Op het Johan Idaplein 
heerst een totaal andere sfeer.
Van wijkgebouw Het Klooster 
werden de tralies verwijderd en 
het grote buurtfeest ‘Oud en Jong’ 
bewijst dat een gemixte groep van 
gemotiveerde jongeren en volwas-
senen een fort kan transformeren 
in een thuis voor iedereen.
Het Theater Echte Liefde met 50 
buurtbewoners als auteur, de schil-
derworkshops, de zang- en dans-
sessies, de Thaiboksdemonstraties 
en de rapbattles maken Het Kloos-
ter tot een inspirerende ontmoe-
tingsplek voor jong en oud.

tijdige schoolverlaters in de leeftijd 
van 16 tot 23 jaar uit de deelge-
meente Noord.

tweede project
Het traject ‘BOL op de winkelvloer’ 
in Rotterdam Noord is een samen-
werking tussen het Albeda College, 
woningbouwcorporatie Woonstad 
Rotterdam en de deelgemeente 
Noord. Dit is het tweede project dat 
Woonstad Rotterdam en het Albeda 
Collega samen starten. Eerder richt-
ten zij samen in de Hooglandstraat 
de wijkschool Noord op. Hiermee 
onderstrepen beide organisaties 
dat jeugd en jongeren in het Oude 
Noorden belangrijke (toekomstige) 
deelnemers zijn in de ontwikkeling 
van de wijk.

BOL op de winkelvloer

opbouwwerkorganisatie sonor en partners besteed-
den veel aandacht aan het jongerenjaar. Jongeren 
worden gestimuleerd om hun eigen programma’s te 
maken en iets vernieuwends te laten zien.

Bij het Steunpunt Opbouwwerk 
Oude Noorden in de 3e Pijnacker-
straat waren er natuurlijk de lek-
kere hapjes. Ook ontbrak dit jaar 
het (traditionele) theaterstukje niet, 
ditmaal onder de sprekende naam 
‘Hartstuk’.
Het is van groot belang dat crea-
tieve bewoners elkaar regelmatig 
treffen en inspireren. “Bewoner-
screativiteit maakt van het Oude 
Noorden en de Agniesebuurt een 
aantrekkelijke en geliefde wijk”, 
zo beklemtoonde opbouwwerkster 
Sherita Thakoerdat in haar nieuw-
jaarsspeech. De aanwezigen vielen 
haar hierbij van harte enthousiast 
bij. Het wordt weer een goed jaar 
in het Oude Noorden en de Agnie-
sebuurt.

De nieuwjaarsreceptie van de deel-
gemeente Noord vond net als vorig 
jaar plaats in diergaarde Blijdorp. 
Het was er op zaterdag 16 janu-
ari gezellig, veel bewoners van het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt 
waren komen opdagen. De beste 
dierentuin van Europa (ja tóch?!) is 
een trekpleister.
Voor een stampvolle Rivièrehal her-
innerde deelraadsvoorzitter Harlow 
Brammerloo de bewoners aan de 
successen van de afgelopen 4 jaar: 
de kindvriendelijke Erasmusbuurt 
kreeg vorm, de Kloosteralliantie 

rond het Johan Idaplein kreeg de 
prijs voor het beste team, de Hof-
bogen worden voortvarend aange-
pakt, in het Zwaanshals wordt fors 
geïnvesteerd.
De voorzitter ziet ook beren op de 
weg: de gevangenislocatie moet 
ook een parkachtige allure krijgen, 
zal dat lukken? Noord is deel van 
de grote stad. Het is terecht dat op 
Zuid wordt geïnvesteerd, al te lang 
was het een stiefkindje. Maar, je 
mag Noord niet vergeten, juist nu 
deze deelgemeente de goede kant 
op gaat.

De deelraadsvoorzitter legde er de 
nadruk op dat alle resultaten team-
work zijn van de raad, de bewoners 
en de diensten.
Speciale gast was burgemeester 
Aboutaleb (het wordt onderhand 
een traditie). De burgemeester 
trekt vaak incognito door de wijk 
en gaat bij bewoners op de koffie. 
Volgens hem kan Noord nog scho-
ner. Hij maakt zich ook zorgen om 
bezuinigingen op het buurt- en 
speeltuinwerk. De kids en hun ta-
lentontwikkeling zijn het goud van 
Noord.

Nieuwjaarsspeech 
deelgemeente Noord

Nieuwjaarsreceptie 
Steunpunt Opbouwwerk

Zo’n honderd enthousiaste 
vrijwilligers en leuke actieve 
bewoners waren op maan-
dag 1 februari op de fees-
telijke nieuwjaarsreceptie 
van opbouwwerkorganisatie 
sonor afgekomen.

opzoomercafé

lancering nieuwe 
website top van noord

op maandag 22 februari wordt in het gebouw van het steunpunt 
opbouwwerk oude noorden aan de 3e pijnackerstraat 6b om 
19.30 uur het opzoomercafé georganiseerd.

Actieve bewoners krijgen tekst en uitleg over de nieuwe campagne 2010, 
over de vele leuke aanbiedingen en uitdagingen. OpzoomerMee komt ook 
met een spetterende theateract. Een dj draait als sfeervolle achtergrond 
oude jazzplaten en natuurlijk ontbreken de lekkere hapjes niet!
Bewoners met initiatief mogen dit niet missen!!

Wat heeft deze site u nu al te bieden?
- allerlei soort nieuws dat betrekking heeft op onze wijk
- agenda met evenementen
- recente foto’s
- historische foto’s
- informatie over de bewonersvereniging
- notulen en agenda’s van de vergaderingen
- statuten
- mogelijkheid om te stemmen op wat u belangrijk vindt voor de wijk

De komende maand tijd zal de site zeker nog verder worden uitgebreid.

Bewonerstaart voor 
Van speyk

Dit schitterend moment werd opgeluisterd 
door de klaroenen van de Marokkaanse 
muziekgroep Manar

Bewoonster soraya sultan verraste op woensdag 9 december jl. 
de veegploeg en het artistieke team van de dagopvang Van spe-
ijk aan de Heer Vrankestraat met een enorme taart. 

Zij deed dit samen met een aantal leden van de bewonersvereniging Top-
vanNoord. Zij wilden zo in het kader van RottedamIdee hun dankbaarheid 
tonen voor de door de mannen gepleegde inzet. Naast de heerlijke grote 
zware taart voor wel 70 personen werd er ook een schilderij en een prach-
tige vaas aangeboden.
“Wij zijn deze jongens dankbaar, zij zijn voor grote betekenis voor onze 
wijk! Zij hebben de wijk het hele jaar door schoongemaakt en er is geen 
last of rottigheid van deze ploeg ondervonden. Altijd hebben ze netjes 
hun werk gedaan en zich netjes naar behoren gedragen. Daarvoor deze 
prijs”, aldus een dankbare Soraya Sultan. Als persoonlijke bijdrage en als 
opwarmer voor wat er erna moest gebeuren, gaf Soraya vervolgens een 
opwindende buikdansvoorstelling.
De mannen van de veegploeg en het artistieke team waren blij verrast en 
voelden zich gewaardeerd. Ze wisten wel raad met de taart en zorgden 
ervoor dat de bordjes e.d. keurig werden schoongeveegd. Binnen een half 
uur was de enorme taart schoon op.
Het is vervolgens erg jammer te moeten horen dat het loon van de jongens 
door de centrale gemeente is gehalveerd.

De website van de bewonersvereniging top van noord is online. 
Het adres is: ‘topvannoord.worldpress.com’.

Fotografie: Tom Pilzecker
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  Wie 
Wat 
WaaR

BuurtHuiS BaSta
schoterbosstraat 17
3032 Cn rotterdam
tel. (010) 467 86 52

BuurtHuiS Mozaïek
schommelstraat 69
3035 Lg rotterdam
tel. (010) 466 37 34

SticHting kinderparadijS
Meidoorn
meidoornstraat 47
3036 wC rotterdam
tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• kinderkunstClub
 insulindestraat 248
 (donderdag 15.30-17.00 uur)

WijkgeBouW kLooSter 
oude noorden
ruivenstraat 81
3036 dd rotterdam
tel. (010) 467 18 23
e: kloosteron@senr.rotterdam.nl
contactpersoon/bedrijfsleider: 
adriana Bulnes

j0ngerenWerk SticHting
BuurtWerk aLeXander
p/a wijkgebouw klooster 
oude noorden, 
ruivenstraat 81
3036 dd rotterdam
tel. (010) 266 87 52

Steunpunt 
opBouWWerk 
oude noorden/agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 443 06 00
Servicepunt 
oude noorden / 
agnieSeBuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 466 15 44

MaatScHappeLijk Werk 
noord
noordsingel 250
3032 bn rotterdam
tel. (010) 443 07 00

ouderenWerk noord
eudokiaplein 33a, 
3037 bt rotterdam
tel. (010) 244 82 40
spreekuren: ma.+di.10.00-12.00 
uur (turkse cultuurtolk aanwe-
zig), do. 10.00-12.00 uur (marok-
kaanse cultuurtolk aanwezig)

SociaaL raadSLieden
servicepunt oude noorden/
agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 466 15 44 
op afspraak

Com.wonen
wijkpunt rotterdam noord
Heer bokelweg 121
3032 ad rotterdam
tel. (010) 890 25 25

WoningSticHting 
pWS rotterdaM
schiekade 730
3032 aL rotterdam
tel. (010) 750 69 00

WoonStad rotterdaM  
wijkteam oude noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 aP rotterdam
tel. (010) 440 88 00

BuurtBeMiddeLing 
noord
agniesestraat 125
3032 tH rotterdam
tel. (010) 265 62 48

deeLgeMeente noord
eudokiaplein 35
3037 bt rotterdam
tel. (010) 443 99 99

kinderdaM
schiekade 34
3032 aJ rotterdam
tel. (010) 44 300 33

poLitie Bureau
• Zaagmolenstraat 92
• walenburgerweg 54

BaSiSScHoLen 
• de dialoog
 Hildegardisstraat 8
 3036 nw rotterdam
 tel. (010) 244 04 65
• de klimop
 rembrandtstraat 27
 3035 LL rotterdam
 tel. (010) 466 68 95
• Het Plein
 benthuizerstraat 101
 3035 Cn rotterdam
 tel. (010) 465 78 46
• Hildegardisschool
 verbraakstraat 7
 3036 mr rotterdam
 tel. (010) 465 68 40
• obs Combinatie’70
 Louwerslootstraat 135
 3036 Pv rotterdam
 tel. (010)466 35 37
• de fontein
 Hoyledestraat 25
 3036 LP rotterdam
 tel. (010)465 93 66
• Prinses Julianaschool
  snellemanstraat 47
  3035 wk rotterdam
  tel. (010) 466 15 51

opvoedWinkeLtje- 
tWinkeLtje
Heer kerstantstraat 48
3036 nn rotterdam
open op ma, di, do 8.30-14.00 uur
tel. 06 1051 6526

voortgezet onderWijS
• grafisch Lyceum rotterdam
 Heer Bokelweg 255
 3032 ad rotterdam
 tel. (010) 880 25 00
• Lodewijk rogier College
-  vestiging Zomerhof
 noordsingel 72
 3032 bg rotterdam
 tel. (010) 465 50 55
-  vestiging Hildegardis
 Walenburgerweg 35
 3039 aC rotterdam
 tel. (010) 465 74 38
•  accent Praktijk-
 onderwijs Centrum
   vijverhofstraat 97
  3032 sH rotterdam
  telefoon (010) 465 10 36
• Zadkine educatie
 1e Pijnackerstraat 38
 3036 gJ rotterdam
 tel. (010) 465 87 30

SociaaL MediScH 
kinderdagverbLiJf 
dikkertje dap noord
Heer kerstantstraat 48
3036 nn rotterdam
tel. (010) 411 50 43 
(vragen naar locatie noord)

geMeente rotterdaM 
beLLen? beL: 14010
voor al uw vragen, klachten of andere 

meldingen, 24 uur per dag

Mijn hond snuffelt in het gras. 
ik wacht geduldig. Een grijze 
heer met twee honden komt 
aangelopen. we groeten elkaar 
en onze honden springen kwis-
pelend en om elkaar heen.

“U heeft uw handen zeker vol aan 
die beestjes?“ vraag ik. “Ze zijn niet 
van mij”, antwoordt de man, “maar 
ze zijn inderdaad heel druk. Vooral 
als je ze te weinig en te kort uitlaat.”
Terwijl we verder lopen vertelt hij 
dat de hondjes van zijn buren zijn. 
Ik zeg dat ik het erg aardig vind dat 
hij de honden van zijn buren uit-
laat. De man lacht een beetje.
“Ach, ja, aardig, …, dat wil ik nou niet 
zeggen. Het is meer lijfsbehoud.” 
Omdat ik niet begrijp wat hij daar-
mee bedoelt, legt hij uit: “De buren 
zijn vaak weg en dan horen wij ge-
jank en geblaf. Mijn vrouw klaagde 

uitrennen 

- Emelina wil een zomercarnaval op de Zwart Janstraat en een miss intel-
ligentieverkiezing.

- Mevrouw Harcha wil met haar buren en buurmeisjes een chillplek op de 
Blommersdijkselaan. Het ENECO-huisje wil ze transformeren in een bos.

- Amed Yasir wil de speeltuin terug op het parkeerdak van Correct. “Hierop 
kan mijn kleine dochtertje onbezorgd fietsen.“ Zijn vrouw ziet het dak als 
een ideale ontmoetingsplek.

- Weer staat groen hoog op het lijstje: bloembakken in de 1e Pijnackerstraat, 
geveltuinen in de Gerard Scholtenstraat, een klimoprek in de Louwersloot-
straat.

- Kunstenaars in de Gerard Scholtenstraat willen zelf speeldieren maken en 
in de straat plaatsen. Leve creatief Noord!

- Diverse ouderkamers willen aan de slag met het beeldend talent van hun 
kinderen.
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Conform de ‘Woonvisie Oude 
Noorden’ en de wens van de Ge-
meente Rotterdam om meer 
grondgebonden woningen te rea-
liseren, worden er op deze locatie 
door PWS naast jongerenwonin-
gen ook stadswoningen voor ge-
zinnen gerealiseerd.

PWS pakt twee zijden van het wo-
ningblok aan: er worden 11 panden 
gerenoveerd en 7 nieuwbouwpan-
den gerealiseerd. De woningen 
en bedrijfsruimten aan de Berg-
straat 49 t/m 59 en 67 t/m 69, de 
Bleiswijkstraat 40 t/m 56 en de 
Bergweg 256 worden gerenoveerd. 
Dit omdat de woningen – en met 
name de funderingen – in slechte 
staat fungeren. De woningen aan 
de Bleiswijkstraat 44 t/m 56 zijn 
in een dusdanige slechte staat dat 
deze worden gesloopt en er nieuw-
bouw wordt gerealiseerd.
In totaal worden er 13 eengezins-
woningen, 10 studentenwoningen, 
2 bovenwoningen en één winkel 
gerealiseerd, naar een ontwerp van 
A3 architecten uit Rotterdam. De 
bouwvergunning is aangevraagd 
om onder- en bovenwoningen sa-
men te voegen tot woningen met 
een eigen voordeur aan de straat.

Maatregelen tegen 
overlast

Zowel de gerenoveerde woningen 
als de nieuwbouw zijn in traditio-
nele stijl en laten het Oude Noor-
den weer leven in zijn oorspronke-
lijke schoonheid.
Met de omwonenden is intensief 
gepraat om de onontkoombare 
bouwoverlast tot een minimum te 
beperken.
De deelgemeente zal zich inzet-
ten om de parkeersector in overleg 
met Stadstoezicht te verruimen. 
Bij de aanpalende panden worden 
opnames gemaakt (een zogenaam-
de nulmeting), zodat eventuele 
schade door funderingswerkzaam-
heden aantoonbaar wordt. Het 
onmiddellijk aanpalende pand op 
houten palen wordt door de con-
structeur bezocht.

Particulieren in de omgeving kun-
nen meedoen met funderingsher-
stel. Zowel Stadstoezicht als de 
jongeren van Watch Out zullen re-
gelmatig bij het bouwproject con-
trolerondes doen.

BouwproJEct BErgstraat/
BlEiswiJkstraat
Diverse woningen aan 

de Bergstraat, de Bleis-

wijkstraat en de Berg-

weg staan momenteel 

(al jarenlang) leeg of 

zijn gekraakt. De leeg-

stand heeft een zeer 

negatieve uitstraling op 

het woon- en leefkli-

maat binnen dit gebied 

(nabij de noordsingel).

BlEiswiJkstraat

BErgstraat

er al over, maar ja, de buren moeten 
werken. Die zagen geen kans om de 
honden overdag uit te laten. Verve-
lend voor ons, maar ook voor die die-
ren. Niet iedereen heeft in de gaten 
dat honden gezelschap en lichaams-
beweging nodig hebben.”
Hij bukt om ze te aaien en vervolgt: 
“Toen ik met pensioen was en gek 
werd van het geblaf, ben ik met de 
buren gaan praten. Ze wisten geen 
oplossing. Toen heb ik aangeboden 
om die hondjes overdag uit te laten. 
Dat vonden de buren goed. Eerlijk 
gezegd snijdt het mes aan twee kan-
ten. Mijn vrouw en ik hebben geen 
last meer van geblaf en die pittige 
wandelingen bevallen me prima.”
Na een groet scheiden onze wegen 
zich. Hij loopt door naar de uitren-
zone. Ik vind het mooi dat dit voor 
beide buren en de honden zo’n goe-
de oplossing is gebleken. Maar wat, 
als de buurman daar nou geen tijd 
voor, of zin in, zou hebben gehad.
Dalia

Wie iets wil doen aan irritaties of 
overlast en daarover met de buren 
wil spreken, kan terecht bij Buurt-
bemiddeling Noord. Buurtbemidde-
ling is laagdrempelig en neutraal. 
De buurtbemiddelaars zijn vrijwil-
ligers uit Rotterdam-Noord. Zij heb-
ben niet alleen een training gevolgd, 
zij zijn ook ervaringsdeskundig 
want ook zij hebben en zijn buren. 
Wie niet eigenlijk?
Telefoon: (010) 265 62 48 of e-mail: 
noord@buurtbemiddeling.org.

woningbouwcorporatie woon-
stad rotterdam heeft zogehe-
ten leefbaarheidsgroepen op-
gericht. Zij geven signalen af 
en maken plannen. ook u kunt 
eraan deelnemen. informeer 
daarvoor bij woonstad of bij 
opbouwwerkorganisatie so-
nor aan de 3e pijnackerstraat 
6b (tel. 443 06 00).

leefbaarheidsoverleg 
Vinkebuurt wil groen
Bewoners zien uit naar een schil-
derbuurt van de Louwerslootstraat 
als er vooralsnog niets gebeurt. Ze 
zijn ook nieuwsgierig naar de resul-
taten van Mensen Maken de Stad, 
die een 200-tal bewoners hebben 
geïnterviewd. In de Louwersloot-
straat wil men meer groen. Ter 
hoogte van nr. 160 wil men op de 
dode gevel een rek van 15 bij 3 meter 
aanbrengen, waartegen klimop kan 
groeien.

Woonstad zal de gevelverlichting 
van de portieken versterken. In de 
Rietvinkstraat sturen bewoners aan 
op betere beplanting van de gevel-
tuinen en plantenbakken. Voor de 
kids wordt voorzien in knikkerput-
jes en een hinkelbaan. Tien enthou-
siaste bewoners hebben bij de deel-
gemeente een bewonersinitiatief 
ingediend.

kunstprojecten met de kids
De leefbaarheidsgroep Kop van 
Noord maakte kennis met Watch 
Out, een beheerproject van de wijk, 
waarin 12 jongeren surveilleren en 
signaleren wat er loos is. Na een 

jaar stromen ze door naar beveili-
gingswerk.
De oudste groepen van basisschool 
De Fontein en de Julianaschool ne-
men deel aan een kunstproject, ‘de 
kracht van de diversiteit’.
Bewoners klagen over grof vuil dat 
naast de ondergrondse containers 
wordt gezet.
Het ambulante jongerenwerk van 
het Klooster stelde zich voor.
Het is de uitdrukkelijke wens van 
de bewoners bij het speelplaatsje 
aan de Heer Kerstantstraat een be-
tere verlichting te creëren. Dit kan 
na gevelverlichting die kan betaald 
worden uit het Woonstadbudget. 
Ook het Snellemanplein, met name 
het voetbalveld, is onvoldoende ver-
licht.

Leefbaarheidsgroepen

Bewonersinitiatieven
weer werden tal van bewonersinitiatieven ingediend:
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In de praktijk betekende dit dat er 
geld vrij kwam om het schoolplein 
en enkele binnenterreinen op te 
knappen. Basisschool De Klimop 
en woningbouwcorporatie Com.wo-
nen waren blij:

- De school wil de diverse talenten 
van de kinderen ontwikkelen en 
een aangepaste buitenruimte is 
hiervoor van groot belang. De bin-
nenterreinen zijn bij uitstek plek-
ken voor beweging en ontwikke-
ling van natuurgevoel.

- De woningbouwcorporatie wil ge-
zinnen met kinderen uit de mid-
denklasse aantrekken en behou-
den. Nu verlaten deze gezinnen 
nog spoorslags de wijk die ze be-
leven als ‘stenig’.

kindvriendelijke 
verbindingsroute
De afgelopen twee jaar is er veel ge-
beurd. Met de filosofie van de school 
(talentontwikkeling) als basis zijn 
tal van fysieke vernieuwingen aan-
gebracht. Prioriteit voor 2010 wordt 
nu de realisering van een kindvrien-
delijke verbindingsroute tussen de 
binnenterreinen Rembrandtstraat 
en Jacob Catsstraat aan de ene kant 

in het project ‘na de basis-
school’ is een aantal leerlin-
gen van openbare basisschool 
De klimop in rotterdam-noord 
gevolgd tijdens het kiezen van 
een middelbare school.

Een nieuwe school kiezen vinden 
de kinderen niet makkelijk:
- Hoe kies je een school?
- Ga je naar dezelfde school als je 

broer of zus?
- Kies je de school die het dichtste 

bij is?
- Of kies je de school waar op je ba-

sisschool veel over wordt gepraat?

Erg moeilijk
Documentairemaker Wim Wieg-
mann (Kennis Werkt) volgde een 
groepje kinderen, die in 2009 de 
overstap van basisschool naar mid-
delbare school maakten. Deze groep 
leerlingen is vanaf groep 2 in beeld 
gebracht. In het laatste schooljaar 
bleek dat kinderen het erg moeilijk 
vinden om een school te kiezen. 
Daarom is met steun van de deel-
gemeente Noord besloten om deze 
groep intensief in hun zoektocht te 
volgen.

grote overgang
Alle leerlingen bezochten de mid-
delbare schoolkeuze-markt en 

en de binnenterreinen Noordplein 
en Hofdijk aan de andere kant.
De dienst Stedebouw en Volkshuis-
vesting heeft als standaard kinder-
routes ontworpen met bloes, stoep-
tegels met spelende kids en heel 
brede zebra’s.
Kinderparadijs de Meidoorn gaat 
een stap verder en werkt met kin-
deren aan grote vogels aan de lan-
taarnpalen. Kunstenaar Eddy Kaij-

maakten hun Cito-toets. Daarna 
volgden oudergesprekken, open da-
gen en tenslotte de definitieve keu-
ze. De leerlingen laten zien waar ze 
tegenaan lopen, wat ze belangrijk 
vinden en welke hulp ze nodig heb-
ben om deze grote overgang soepel 
te laten verlopen. Eenmaal op hun 
middelbare school maakten ze zelf 
korte informatieve filmpjes. Na de 
herfstvakantie zijn de leerlingen op 
hun oude basisschool gaan vertel-
len over hun ervaringen.

Helder in beeld
Een DVD over deze lastige keuze 
van basisschoolleerlingen is sinds 
kort beschikbaar. Deze DVD helpt 

ser uit de Zwart Janstraat denkt aan 
grote bloemen van mos op de gevels 
als groene iconen die de weg wijzen 
naar stukjes natuurbeleving in het 
binnengebied. De school denkt aan 
technische verrassingen op de rou-
te, zoals een inkijkje in het riool.
Het wordt wel een spannende route.

om het keuze-traject van groep 8 
naar de brugklas helder in beeld 
te krijgen. Bovendien biedt de film 
handvaten voor discussie op school 
of thuis.

Bestellen
Ouders met kinderen in groep 8 
van de basisschool kunnen de DVD 
tegen kostprijs bestellen bij:
Kennis Werkt of via het mailadres 
wimw@kw.nl (stuur een mail met 
naam & adres).
Ook organisaties die zich bezighou-
den met de overstap naar het mid-
delbaar onderwijs kunnen een in-
formatiepakket bestellen, bestaan-
de uit 10 DVD’s en infofolders.

ErasMusBuurt/rottEkwartiEr 
saMEnwErking BEloonD

Het Oude Noorden loopt voorop 
met zijn ‘Jeugd Kansen Zone’. Dit 
betekent dat alle welzijnsinstellin-
gen en de scholen werken met een 
eenduidige visie op opvoeden en de 
activiteiten op elkaar worden afge-
stemd.

kleinschaligheid
De centrale plek voor de kinderen in 
de Erasmusbuurt / Rottekwartier is 
basisschool De Klimop met bijbeho-
rend schoolplein. Hoewel er in de 
Erasmusbuurt / Rottekwartier ver-
der niet veel pleinen liggen, bieden 
de pleinen in de direct aangrenzen-
de buurten wel mogelijkheden om 
meer speelruimte te creëren. Verder 
zijn er in de buurten vier ruime bin-
nenterreinen waar kinderen kun-
nen spelen. Die kleinschaligheid 
heeft het voordeel dat veel kinderen 
elkaar kennen.

kindvriendelijke Erasmusbuurt
Om de wijk in beeld te brengen is 
er een nulmeting gemaakt. Hierbij 
is afgesproken dat het beleid in de 
kindvriendelijke Erasmusbuurt zich 
richt op de verbetering van de tevre-
denheid met de jeugdvoorzienin-
gen, met name wat betreft de sport- 
en spelvoorzieningen. Dat gebeurt 

door van de schoolpleinen openbare 
speelplekken te maken.
Tevens wordt gestreefd naar ver-
plaatsing van de voetbalvelden aan 
de Kanaalweg, verbetering van de 
verkeersveiligheid en meer bespeel-
baar groen bij het Klooster.

Verbetering verkeersveiligheid
Er is een verkeerscirculatieplan 
uitgevoerd om de buurt autoluw te 
maken. De straten naar de speel-
plaatsen op de binnenterreinen zijn 
autoluw (Tollensstraat) of worden 
dit (Erasmusstraat). Dit alles heeft 
nog niet geleid tot verhoging van 
de verkeersveiligheid (die overigens 
voldoende is).
Er wordt een zogeheten ‘Kindlint’ 
ontwikkeld, ook wel ‘Groei- en 
Bloei-pad’ genoemd. Het wordt een 
autoluw pad, dat voor iedereen goed 
zichtbaar is en kinderen uitdaagt 

om hun talenten te ontdekken. 
Het hele gebied komt in het teken 
te staan van planten en natuur, er 
komen o.a. schooltuintjes. Het pad 
is deels gerealiseerd, de verdere uit-
voering vindt in de loop van dit jaar 
plaats.

De kracht van het oude 
noorden wordt gevormd 
door de pleinen met de bre-
de straten er omheen en de 
ruime variëteit aan winkels 
en eetgelegenheden en de 
recreatiemogelijkheden in 
de omgeving, zoals de rot-
te. Het is een wijk met veel 
kinderen, maar met weinig 
kindvriendelijke woningen. 
Het overgrote deel van de 
woningen is sociale wo-
ningbouw. woningbouwcor-
poratie com.wonen maakt 
zich sterk voor verbetering 
van de woonkwaliteit.

Dit ’Groei- en Bloeipad’ is tevens de 
basis voor meer verkeersveiligheid 
voor kinderen in de komende 5 jaar.

Brede scholen met een 
visie op opvoeding
Alle 6 basisscholen in het Oude 
Noorden zijn brede school gewor-
den, 5 hiervan bieden een wijkar-
rangement aan en De Klimop op 
termijn een dagarrangement. Een 
wijkarrangement bestaat uit ver-
schillende activiteiten, onder te 
verdelen in vijf diverse thema’s: 
sociale competentie (samen leven, 
samen werken), het stimuleren van 

gezond- en sportief gedrag, educatie 
(Ieren naast school), kunst en cul-
tuur en ouderbetrokkenheid. Een 
dagarrangement biedt daarnaast 
ook aansluitend opvang aan.
Bij de programmering van alle ac-
tiviteiten in de wijk wordt gewerkt 

vanuit een zelfde opvoedkundige vi-
sie. In deze visie wordt aangegeven 
hoe met kinderen om te gaan, hoe 
de talenten van kinderen kunnen 
worden gestimuleerd en hoe regels 
worden gehanteerd. Gerealiseerd 
zijn activiteiten m.b.t. talentontwik-
keling, een kinderkrant en bijeen-
komsten met ouders en kinderen 
over omgangsvormen.

Eind 2009 is begonnen om ouders 
en andere volwassenen bij deze pe-
dagogische visie te betrekken.

kindercampus:
Een kindercampus, in de vorm van 
een samenwerkingsverband van 
alle 6 basisscholen, is gerealiseerd 
rond het schoolplein van De Klim-
op. Dit betekent dat het schoolplein 
een wijkplein is geworden met een 
programma van activiteiten buiten 
schooltijden.
Basisschool de Klimop heeft boven-
dien met een kinderopvangorgani-
satie een contract afgesloten voor de 
tussenschoolse opvang. Deze vindt 
vooralsnog op de school zelf plaats. 
Ook het schoolplein van Combina-
tie 70 wordt als wijkplein ingericht 
(oplevering 1e helft 2010).

sport- en spel
Op het nabijgelegen Schoterbos-
plein (in de Agniesebuurt, tegen-
over buurthuis Basta) is onlangs een 
Cruyff-court ingericht, waar veilig 
kan worden gevoetbald en gesport. 
Weliswaar liggen dit plein niet in de 
Erasmusbuurt of in het Rottekwar-
tier, maar wel in de omgeving. Er 
wordt vanuit deze buurten veel ge-
bruik van gemaakt.
De verplaatsing van de voetbalvel-

den aan de Kanaalweg is niet gere-
aliseerd door onvoldoende geld. Dit 
is deels gecompenseerd door boven-
genoemde sportvoorzieningen.
Op de binnenterreinen van de Jacob 
Catsstraat, de Rembrandtstraat en 
de Hofdijk zijn tussen de woonblok-

ken de speelplaatsen opgeknapt en 
zijn er nieuwe gerealiseerd.
Samen met de Rotterdamse Jonge-
renraad, een soort gemeenteraad 
van de toekomst, en Com.wonen 
hebben jongeren van 14-18 jaar op 
een braakliggend terrein aan de 
Erasmusstraat een hangplek inge-
richt. Op het terrein worden ook ac-
tiviteiten georganiseerd.

De locatie Noordplein 12, de voor-
malige huurderslocatie, is in 2009 
speciaal voor meisjes ingericht 
(meidenkamer).

omgevingsfactoren
Niet gerealiseerd is een toename 
van de hoeveelheid bespeelbaar 
groen. De totale hoeveelheid be-
speelbaar groen blijft daarmee on-
voldoende. In het Oude Noorden 
was sprake van veel zwerfvuil. Een 
deel van de wijk is sloopgebied en 
dat toont rommelig. Om erger te 
voorkomen loopt daar al een veeg-
ploeg van dak- en thuislozenopvang 
Van Speyk. Dat is uitgebreid naar de 
rest van de wijk, in de veronderstel-
ling dat schone straten uitnodigen 
tot schoonhouden.
Bovendien houdt de Roteb sinds 
april 2009 het schoolplein van De 
Klimop schoon.

reactie deelgemeente
Het is duidelijk zichtbaar dat er 
meer verbondenheid is in de buur-
ten. Drie jaar geleden kon Com.
wonen de woningen moeilijk verko-
pen. Inmiddels is er een wachtlijst 
van huurders die hun huis willen 
kopen. Dat is een goed teken!
Belangrijke succesfactoren waren:
- De combinatie bewonersinspraak 
en buitenruimte, deze combinatie 
werkt!

- Het is een kleine buurt, daardoor 
zijn veranderingen eerder zichtbaar.
- De open en op samenwerking ge-
richte opstelling van de school en de 
woningbouwcorporatie. Zij trekken 
er aan.

Het Oude Noorden 
loopt voorop met zijn 
‘Jeugd Kansen Zone’

Er wordt een zogeheten ‘Kindlint’ ontwik-
keld, ook wel ‘Groei- en Bloei-pad’ genoemd

Bij de programmering van alle activiteiten in 
de wijk wordt gewerkt vanuit een zelfde op-
voedkundige visie

Een spannende route

kiezen na de basisschool
Ondersteuning tijdens overgang van basis- naar 
middelbare school

De samenwerkende partners in de Erasmusbuurt gaan een klank-
bordgroep van bewoners opstarten. 

Deze groep bewoners worden ambassadeurs voor de kindvriendelijke wijk 
en geven feedback aan de beroepskrachten.
De groep bestaat uit 8 tot 12 actieve wijkbewoners. Zij wonen in verschil-
lende delen van de wijk, willen iets met de wijk en leveren een concrete 
bijdrage. Ze beschikken over meerdere contacten en kunnen met enige 
afstand naar de ontwikkeling kijken. Tijdens een drietal bijeenkomsten op 
jaarbasis worden de voortgang van de ontwikkeling van de kindvriendelijke 
wijk, mogelijke knelpunten en noodzakelijk acties besproken. Belangrijk 
voor de bewonersgroep is de communicatie met de wijk.

op woensdag 10 februari wordt op het Johan idaplein in twee 
fantastisch iglo’s icecarving georganiseerd. Hierbij worden grote 
blokken ijs aangevoerd en met de kettingzaag getransformeerd in beelden 
van vlinders, pauwen, beren, arenden en herten. Niets is te gek, alleen de 
eigen fantasie telt. 

Ook de kinderen en jongeren kunnen met beitels aan de slag en beeldend 
bezig zijn. Een dj zorgt voor de nodige entertainment.
In het atrium van seniorenhuisvesting Jan van der Ploeg maken we kennis 
met de wereld van beauty en glamour. Zo is er een verrassende modeshow 
van kids en jongeren van het Grafisch Lyceum. Verder zijn er tussen de 
beautyboxes ook nailstylers en stylisten van de partij. Zo kun je henna en 
naamplaatjes of originele armbanden van meiden en jongens maken.

op woensdag 3 maart komt deze karavaan ook naar de Erasmus-
buurt en wel het schoolplein van basisschool De klimop. In deze 
setting komen er ook sieraden en tasjes maken bij.
De kunstwerken in ijs zijn enkele uren te bewonderen. Icecarving speelt 
zich beide keren af tussen 12.00 en 16.00 uur.
Laat je verrassen, beleef het warme iglogevoel in deze donkere dagen!

klankbordgroep 
Erasmusbuurt

icecarving, 
een belevenisDe gemeente heeft de Erasmusbuurt uitgeroepen tot een kindvriendelijke buurt. 

www.groenegeveldesign.nl
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niet bang
Ruim 12 jaar geleden stond Eric 
van der Kaay (49) zelf voor dit pro-
bleem. Zijn computer was kapot, 
wat nu? Computerkennis had hij 
niet, een groot doorzettingsvermo-
gen des te meer. Hij begon daarom 
als autodidact met zelfstudie, in een 
tijd dat ook internet in opkomst 
was. Eric was niet bang om af te 
gaan of van zijn fouten te leren. Als 

hij er zelf niet uitkwam, dan voelde 
hij zich niet te groot om deskundi-
gen om hun raad te vragen.

als zijn werk
Het is die eerlijke en oprechte hou-
ding, waardoor mensen in zijn di-
recte omgeving hem steeds meer 
vroegen hen bij hun computerpro-
blemen te helpen. Van der Kaay wil-
de daarbij zijn kennis niet exclusief 
voor zichzelf houden en deze graag 
met anderen delen. Als hij het ech-
ter niet meer wist of reparatie vol-
gens hem niet zinvol was, dan zei 
hij dat ook gewoon. In de loop van 
zo’n 2 à 3 jaar kwam hij zo steeds 
meer bij mensen aan huis.
Eerder had Eric 17 jaar lang als 
chauffeur / planner in de transport-
wereld gewerkt. In 1997 belandde 
hij in de ziektewet. Nadat hij beter 
was, begon hij te merken dat hij ei-
genlijk niet meer zo’n trek had in 
zijn oude baan. Hij kreeg veel meer 
zin om verder te gaan in de compu-
terwereld en vatte het idee op om 
dit als zijn werk te gaan doen.

schoenmaker hou je bij je leest
Via zijn toenmalige vriendin kwam 
hij in die tijd in Rotterdam terecht 
en ontdekte in de Benthuizerstraat 
een PC-winkel. Daar is hij 2 jaar 
lang zonder betaling gaan werken. 
Hij ontwikkelde zich steeds verder 
en maakte kennis met alles wat er 
zoal met computers mis kan gaan.
Hij kwam op een punt dat hij moest 
gaan kiezen: wilde hij in de verkoop 
of verder met reparaties? Er waren 
volgens hem al te veel winkels met 
computerverkoop, voor zichzelf had 
hij veel meer plezier in repareren 
en  installeren. Daarbij geldt voor 
hem heel sterk: “Schoenmaker hou 

De ‘doe maar gewoon, dan doe je al 
gek genoeg’-mentaliteit is hem op 
het lijf geschreven. Zo letten de 
mensen heel goed op elkaar, maar 
laten tegelijk elkaar in hun waarde 
en met rust. “Ik voel me hier thuis” 
vat Eric kort en bondig samen.

geen blad voor de mond
Regulier kan men bij Kaay PC voor-
al terecht voor computerreparaties, 
het laten maken van netwerken en 
het laten bouwen van websites. Zo-
als uit het voorafgaande al mag blij-

je bij je leest, ga niet verder dan je 
aan kan!”
Op zoek naar een geschikt pand 
ontdekte hij in de 1e Pijnackerstraat 
op nummer 138a een ruimte die het 
voor hem helemaal was.

Multiculturele tent
Het is vanaf de opening nu zo’n 
2_ jaar geleden een open zaak ge-
worden: iedereen is er met zijn of 
haar (computer)problemen van 
harte welkom. De mond op mond-
reclame doet zijn werk, vele men-
sen komen er terug, er is sfeer in 
de multiculturele tent. Zo heeft hij 
een Turkse stagiaire, voor het on-
derhouden van computernetwer-
ken is er een Surinaamse vakman 
en een oer-Hollandse bejaarde man 

zorgt voor de verse koffie. Eric zelf 
is nooit te beroerd om een gezel-
lig en/of informatief praatje aan te 
gaan.

thuis
Het Oude Noorden beviel Eric van 
der Kaay zo goed, dat hij besloot om 
er ook te gaan wonen. De volksaard 
in de wijk spreekt hem heel erg aan. 

ken, eerlijkheid en vakmanschap is 
daarbij gegarandeerd.
Naast dit ‘standaardwerk’ houdt 
doorzetter Eric van der Kaay ook 

graag van een uitdaging, niets is 
hem te dol. Zo vertelt hij smake-
lijk over zijn huidige klus: het in 
een caravan maken van een mobiel 
kantoor. Ook het op maat maken 
van websites, passend binnen het 
persoonlijk budget, kan hem niet 
moeilijk genoeg zijn.
Men moet er echter wel op voorbe-
reid zijn dat Eric in het contact met 
zijn klant geen blad voor de mond 
neemt en zegt waar het op staat. 
Een “nee”, omdat de klus technisch 
niet (meer) lukt dan wel de kosten 
niet tegen de baten opwegen, be-
hoort gewoon tot de mogelijkheden.

tot in lengte der dagen
Bang om zijn hobby en werk kwijt 
te raken is Eric niet, computers en 
hun mankementen zullen er im-
mers tot in lengte der dagen blijven. 
En bedenk op die soms wanhopige 
momenten gedwee: “Iets met je PC 
…naar Kaay PC!“

Route du Nord 

spookdorp
Sinds een jaar of vijf staat het 
Oude Noorden in het teken van 
grootschalige renovaties, waarbij 
oude panden aan bijvoorbeeld het 
Zwaanshals en de Zaagmolenstraat 
hun oorspronkelijk uiterlijk terug-
krijgen. Om met een toename van 
lege, nog op te knappen winkelpan-

den, de buurt niet in een spookdorp 
te veranderen, boden de verant-
woordelijke woningbouwcorpora-
ties Com.wonen en PWS Rotter-
dam deze bij kunstenaars aan om 
ze te gebruiken als tijdelijke atelier- 
en expositieruimtes.

Marcel Niehoff, Sandra Breuer, 
Eddy Kaijzer en Michelle van Dijk 
zaten bij de eerste kunstenaars die 
ruimtes kregen toegewezen. Zij 
werden de organisatoren van de 
kunstroute.

leuker dan Brooklyn
Michelle: “Het Oude Noorden is 
nog een echte volksbuurt met veel 
historie. Kunst ontstaat vaak in dit 
soort wijken en komt hier tot bloei. 
Kunstenaars zoeken goedkope 
woon- en werkplekken en maken 

Zigzaggen
Hoewel Route du Nord inmiddels 
grofweg het gebied tussen de Zaag-
molenkade en de Benthuizerstraat 
bestrijkt, is het Zwaanshals het 
meest drukbezet met exposities in 
lage panden en winkels die je vanaf 

vervolgens de omgeving beter en 
interessanter. Dat trekt weer an-
dere mensen aan. Ik vind het Oude 
Noorden momenteel leuker dan 
Brooklyn in New York. Steeds meer 
creatieve mensen beginnen hier 
een winkel of organiseren leuke 
dingen.”
Eddy: “We kregen het idee om onze 

openingen op elkaar af te stemmen 
en zo ontstond begin 2007 de eerste 
kunstroute. Drank en flyers werden 
verzorgd door de toenmalige ont-
wikkelmanager van de buurt Hans 
Noordermeer met bijdragen van de 
woningbouwcorporaties Com.wo-

nen, PWS Rotterdam en Woonstad 
Rotterdam.”
Marcel: “We hadden nog niet veel 
geld, maar het werd een geslaagd 
en positief gebeuren.”
Eddy: “Het was beslist succesvol, 
want in dat eerste jaar hebben we 
meteen drie kunstroutes georgani-
seerd. Het jaar daarop hebben we er 
nog eens twee gedaan, waarvan de 
eerste was afgestemd op de opening 
van Galerie op de Rotte. Er kwamen 
ondertussen steeds meer panden 
vrij die we erbij konden betrekken.”

het kruispunt met de Zaagmolen-
straat tot aan het Noordplein doen 
zigzaggen over deze winkelstraat.
Met veel werk van jonge kunste-
naars geeft het een goede indruk 
van wat er leeft op het gebied van 
design, fotografie, installaties, 
schilderkunst en andere kunstdis-
ciplines.

Eddy: “De enige norm waar we ons 
vanaf het begin aan hebben gehou-
den is dat het nieuw werk moet zijn, 
toegespitst op de kunstroute. Steeds 
meer autochtone en allochtone on-
dernemers sluiten zich bij de route 
aan en laten kunstenaars in hun 

winkels exposeren. Of men verzint 
speciale Route du Nord-acties en –
menu’s!”

niet in hoge toren
Marcel: “Op het Zwaanshals han-
gen de foto’s van Bastiaan Kwast. 
Hij maakt mooi en sereen werk. 
Het heeft een bepaalde rust en in-
troversie die Bastiaans zelf ook uit-
straalde toen we hem ontmoetten. 
Daar tegenover staat een wilde, ex-

pressionistische kunstenaar als Ben 
Meyer die zichzelf helemaal goud 
schilderde en zo als een levend 
kunstwerk rondliep. Op weg naar 
huis schijnt hij nog onwel te zijn 
geworden, omdat zijn huid door 
de verf niet kon ademen. Dat soort 
contrasten maakt Route du Nord zo 
bijzonder.”
Eddy: ”Route du Nord heeft een 
wervende functie. We laten werk 
zien aan elkaar en het publiek en 
zitten niet in een hoge toren, maar 
zetten de deuren wijd open. Er be-
staan genoeg galeries waar je niet 
eens wilt binnenstappen. We laten 
zien kunst beslist leuk en toeganke-
lijk kan zijn.”

Your world
De succesvolle PR van Route de 
Nord werd mogelijk gemaakt door 
Your World en de deelgemeente 
Noord. Duizenden jongeren kwa-
men dan ook op dit bijzondere eve-
nement af.

wat ooit begon als een onderlinge afspraak van een 
groepje lokale kunstenaars om hun openingen op 
elkaar af te stemmen, is in drie jaar tijd uitgegroeid 
tot een serieus te nemen kunstroute. aan de route 
du nord doen nu, in meer dan vijfentwintig expo-
sitieruimtes, zo’n honderd kunstenaars mee. Daar-
naast is er aandacht voor muziek, theater en litera-
tuur. Mede door een initiatief als dit groeit er steeds 
meer een creatief klimaat in het oude noorden.

Leuker dan Brooklyn

Zigzaggen over deze 
winkelstraat

Kunstenaars zoeken goedkope woon- en 
werkplekken en maken vervolgens de om-
geving beter en interessanter

Mede door een initiatief als dit groeit er 
steeds meer een creatief klimaat in het Oude 
Noorden

Fotografie: Marcel Niehoff

Eerlijkheid en vak-
manschap is daarbij 
gegarandeerd

Niet echt kaas van 
gegeten

iets met je pc… naar kaay pc
(personal) computers zijn een onlosmakelijk onderdeel van de moderne 
tijd. wanneer er met de (eigen) computer iets serieus aan de hand is, dan 
hebben de meeste mensen daar niet echt kaas van gegeten. Dan is het 
goed te weten dat er in de wijk een betrouwbare en eerlijke computerre-
parateur is, die zelfs “nee” kan en durft te zeggen.

Computerreparatiebedrijf Kaay PC is gevestigd aan de 1e Pijnackerstraat 
138a, telefoonnummer (010) 265 69 32. E-mail: kaaypc@telfort.nl, web-
site: www.kaaypc.nl. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 
tot 18.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt 
u altijd een afspraak maken.

Schoenmaker hou je 
bij je leest
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Hotelkrant nel en walter,
eigenwijze sociale types en net terug van hun wereldreizen, hebben besloten een   
buurthotel te beginnen in Rotterdam Noord. 

Alle werknemers waren er de laat-
ste aflevering van overtuigd dat 
Helmut, de manager, de bar van het 
Hotel uit zou moeten breiden. Ge-
lukkig zag Helmut, gesteund door 
Walter en Nel, ook de noodzaak in 
van deze uitbreiding.

De laatste aflevering van ‘het Nieu-
we Hotel’ is gespeeld door toneel-
vereniging Echte Liefde. Maar dat 
betekent niet dat ze stil gaan zit-
ten. De vereniging is druk 
bezig met de voorbereidin-
gen van een nieuw project: 
‘Twee, Tapas en Tranen’.
Dit project is gebaseerd op het to-
neelstuk ‘Twee’ van Jim Cartwright. 
Het wordt gecombineerd met 5 
korte toneelstukken, gebaseerd op 
verhalen van wijkbewoners. 

Sophieke van Ginkel over ‘Twee’, 
van Jim Cartwright
‘Twee’ speelt zich af in een kroeg 
in Rotterdam Noord. Daar maken 
we kennis met de kastelein en zijn 
vrouw. Hun leven wordt bepaald 
door de kroeg en de klanten die 
er komen. ‘Twee’ geeft een indrin-
gende blik in de relatie van deze 
twee mensen die 24 uur per dag 
met elkaar leven en werken. Tussen 
het bedienen van de klanten door 
een gevecht op de werkvloer waarin 
de spanning voelbaar is. Maar wat 
schuilt er achter deze groeiende 
haat-liefde verhouding? 
De kroeg is een trefpunt voor de 
uiteenlopende stamgasten. Dood-
gewone mensen met elk hun eigen 
verhaal. Nou ja, doodgewoon… Een 
oud vrouwtje aan het eind van haar 
latijn, een goedgelovig meisje, een 
ziekelijk jaloerse jongen en nog 
veel meer klanten passeren de re-

vue. De kroeg als etalage van le-
vensverhalen over verdriet, verlan-
gen en troost.
Het stuk is van Engelse origine, ge-
schreven door de volksschrijver Jim 
Cartwright. Jules Deelder vertaalde 
het naar het Nederlands. 

‘Twee’ wordt gespeeld door Sophie-
ke van Ginkel en Said el Khattouti, 
en geregisseerd door Jolina Wessels
De andere voorstellingen worden 
geregisseerd door Sandra Soares 
Oliveira, Karin Vermeulen, Hanny 
Arnold, Violet Asmus, Lydia Stra-
ver, Paul Raterman. Productie: Pe-
ter Klein Gunnewiek en Jolina Wes-
sels. Ontwikkeling verhalen d.m.v. 
Het Verhalenhuis: Miny Verberne.

Waar kunt u als buurtbewoner 
aan meedoen:
• Mee gaan spelen in ‘Twee, Tapas 
en Tranen’. Je kunt dan kiezen, in 
samenspraak met Jolina en de re-
gisseurs van de opleiding, in welke 
korte voorstelling je mee gaat spe-
len. Repetities zijn op maandag 
van 19.30 – 22.00 uur; vanaf april 
wordt er ook op andere dagen ge-
repeteerd. 

spEElData Van twEE, 
tapas En tranEn:
Mei: 14, 15, 16, 21, 22, 28, 
29, 30 
Juni: 4, 5, 6
op vrijdag en zaterdag aan-
vang 19 uur, op zondag aan-
vang 14 uur
locatiE:
Kapelzaal Wijkgebouw
Het Klooster Oude Noorden
zij-ingang. Hammerstraat 63
3036 MC Rotterdam
Toegang: € 10,00 inclusief 
een high tea, een drankje en 
tapas
rEsErVErEn:
Reserveren noodzakelijk i.v.m.
beperkt aantal plaatsen!
op 06-36.01.29.71
of stuur een mail naar:
tvechteliefde@live.nl

Ze zetten het hotel voort, maar dat loopt allemaal niet 
zo soepel als vorig seizoen; de kredietcrisis dwingt ook 
in ‘Het Nieuwe Hotel’ de nodige veranderingen af.
 

• Mee gaan doen aan de kookwork-
shop; onder leiding van Violet ga je 
dan recepten voor high tea gerech-
ten en tapas bedenken die uiteinde-
lijk tijdens de voorstelling gegeten 
worden. De workshop wordt gege-
ven bij het CvD,  Heer Vrankestraat 
26. Data: woensdag 3, 10, 17, 24 
maart van 13.30 - 17.00 uur.
• Mee gaan doen aan de workshop 
vormgeving; onder leiding van 
Marion vab der Schelde ga je de 
ideeën voor de vormgeving verder 
uitwerken, en ook maken. Bijvoor-
beeld als we kiezen voor specifieke 
barlampen dan worden deze ook 
binnen deze workshops gemaakt. 
Vormgeving betreft hier decor 
maar ook kostuums/rekwisieten.

De workshop vormgeving begint 
op maandag 1 februari van 19.30 
- 22.00 uur en wordt gegeven in 
wijkgebouw het Klooster. Opgeven 
kan via tvechteliefde@live.nl

Nieuwsgierig hoe we werken aan 
het project? We houden 3 openbare 
repetities, op maandag 15 febru-
ari, 22 maart en 19 april. Aanvang 
19.30 uur; toegang gratis!


