
‘Punaise’
Daar werd op feestelijk wijze de 
Dakgootloper onthuld, het eerste 
Kinderkunstwerk op de Kindvriende-
lijke Route in het Oude Noorden. De 
talrijke kids en het publiek werden 
welkom geheten door Sabine van het 
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Kinderparadijs, zij deed dit met ge-
paste trots op het te onthullen kunst-
werk.
Deelraadsvoorzitter Harlow Bram-
merloo wees op de unieke prestatie 
van de route in wording en vooral op 
de betrokkenheid van de kids. Initi-

atiefneemster van het eerste Marije 
Braakman van Havensteder werd (sa-
men met haar beide dochtertjes) in de 
bloemen gezet.
‘Menselijke’ zebra’s liepen vervolgens 
op het kruispunt van de Tollensstraat 
en de Noordmolenstraat enkele rond-
jes rond de pas aangelegde rotonde. 
Met deze symbolische handeling 
werd de nu al tot ‘punaise’ omge-
doopte rotonde  in gebruik genomen 
als belangrijk (eerste) onderdeel van 
de Kindvriendelijke Route.

Trouwlustige aap
Op het Snellemanplein kreeg de of-
ficiële openingshandeling een fees-
telijk vervolg. In de voetsporen van 
de Grote Blurp, de Dakgootloper life, 
trok de stoet door de Tollensstraat 
naar het plein.
Er bleek een bijzonder gevarieerd 
programma aan de gang. Zo waren 
er workshops rond gedrag op straat 
en kinderwensen, een schildersatelier 
voor de kinderen als een Petit Mont-
martre, warme chocomel op heerlijk 
warme vuurkorven, een mini robot in 
actie en verrassend kindercircus van 
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 Zeer diverse workshops 
 rijke aanvulling op pleinactiviteiten

Grandioze 
oPeninG 
dakGooTloPer

basisschool de Fontein. Verder was er 
Jeffrey met danseressen en als klap-
per op de vuurpijl de van de herope-
ning van het Klooster bekende trouw-
lustige aap als dakgootbeklimmer.

(Speel)ruimte
De opening van het eerstvolgende 
kinderkunstwerk op deze originele 
Kindvriendelijk Route, onderdeel van 
het project de Kindvriendelijke Wijk 
(KIWI) wordt verwacht in april. Te-
gen die tijd wordt en bent u uitgeno-
digd en van harte welkom. Alle (speel)
ruimte voor de kids!

een spetterende brassband met elegante danseressen ver-
raste op woensdagmiddag 22 februari de zwart Janstraat. als 
een moderne vorm van de rattenvanger van Hamelen namen 
zij een dikke drom belangstellenden en toevallige voorbij-
gangers mee naar de hoek van de noordmolenstraat en de 
Tollensstraat.

2012
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gende reportages. Het project is een 
eerbetoon en afscheid van de Hof-
pleinlijn, waarmee de geschiedenis 
en het uitzicht vanaf dit luchtspoor 
blijft behouden.
‘Doorlopend Uitzicht’ is een ontwerp 
van documentairemaker Wim Wieg-
mann en kunstenaar Ron Blom. Het 
kwam tot stand met steun van Hofbo-
gen BV en de deelgemeente Noord. 
Wim Wiegmann maakte eerder ‘100x 
Uitzicht’, waarbij 100 buurtbewoners 
langs de Hofpleinlijn in beeld werden 
gebracht.

levendig
Met de bouw van een 360 meter lange 
houten voetgangersbrug, wordt ge-
werkt aan een nieuwe verbinding tus-
sen het Centraal Station, het Pompen-
burg, de Hofbogen en de Delfsepoort. 
Publieke plekken langs deze luchtsin-
gel zoals parken, winkels, scholen 
worden zo met elkaar verbonden met 
als doel het gebied weer levendig te 
maken.

kwaliteit
Dit initiatief sluit daarmee goed aan 
op een ontwikkeling, waar woning-
corporaties Havensteder en Vestia al 
enkele jaren geleden mee zijn begon-
nen. Zij hebben zich toen verenigd in 
Hofbogen BV en na verloop van tijd 
gezamenlijk het spoorwegviaduct van 
de voormalige Hofpleinlijn aange-
kocht. Het doel van deze aankoop was 

Na een eerdere vertoning in de Mi-
niMall onder voormalig Station Hof-
plein, zal vanaf maart op diverse pu-
blieke locaties langs de Hofpleinlijn 
het project ‘Doorlopend Uitzicht’ te 
zien zijn. Dit project bestaat uit een 
videokabinet met daarin een drieluik 
van beeldschermen, die doorlopend 
impressies tonen van de laatste rit-
ten over het beroemde luchtspoor 
van Noord. Ook verschijnen er afwis-
selend korte documentaires over de 
bouw van de MiniMall, de plannen 
met de lijn en andere samenhan-

om het verwaarloosde Hofpleinvia-
duct weer in de oude glorie te herstel-
len. Op die manier kan actief worden 
bijgedragen aan verbetering van de 
kwaliteit van de publieke omgeving.

Crowdfunding
ZUS (Zones Urbaines Sensibles), de 
initiatiefnemer van de ‘Luchtsingel’, 
heeft het project ’I Make Rotterdam’ 
gelanceerd, waarin via zogeheten 
‘crowdfunding’ de realisatie van de 
luchtbrug tot stand kan komen. Via 
aanmelding op de site www.imakerot-
terdam.nl kan iedereen, in ruil voor 
een financiële bijdrage, naamsver-
melding krijgen op een plank, ele-
ment of brugdeel.

‘aanlanding’
Daarnaast is de Luchtsingel, in sa-
menwerking met betrokkenen, 

waaronder de Hofbogen, als plan 
ingediend bij het Stadsinitiatief. Een 
bijdrage uit dit gemeentelijk initiatief 
zal worden gebruikt om de Luchtsin-
gel verder te bouwen en ontwikkelin-
gen rondom/langs/aan de brug aan te 
zwengelen, op te starten en te stimu-
leren. Voor de Hofbogen betekent dat 
de realisatie van de ‘aanlanding’ van 
de brug op het dak van voormalig Sta-
tion Hofplein en de verdere ontwik-
keling van deze locatie ten behoeve 
van een paviljoen, events en openbaar 
groen.

Stemmen
Tot maandag 12 maart kunnen Rot-
terdammers via www.stadsinitiatief.
nl stemmen welk idee zal worden uit-
gevoerd. De winnaar krijgt maximaal 
vier miljoen euro van de gemeente.

Medio februari zijn de vijf overgebleven Stadsinitiatieven bekendgemaakt. Het stadsinitiatief 
‘luchtsingel’, mede ondersteund door woningcorporatie Havensteder, is in de top 5 beland.

 nieuws van Havensteder  
Luchtsingel in top 5 
Stadsinitiatief

doorlopend Uitzicht 
op de Hofpleinlijn

Hebben u en de buren al-
lemaal groene stroom? of 
samen zonnepanelen aange-
bracht op het dak? Meldt dan 
uw straat aan en maak kans 
op een echt klimaatstraat-
feest.

Ook een steentje bijdragen aan een 
beter klimaat? Ga dan samen met 
uw buren aan de slag met energie-
besparing en maak kans op het Kli-
maatstraatfeest op 12 mei. Door zo 
veel mogelijk energie te besparen en 
uw energiebesparende acties aan te 
melden op de website www.klimaat-
straatfeest.nl verdient u punten. De 
vijfhonderd straten met de meeste 
punten ontvangen een feestpakket.
De straat met de hoogste score wint 
een optreden van een bekende artiest.

rotterdams extraatje
Rotterdammers hebben bij deze wed-
strijd een streepje voor. Omdat de 
gemeente de actie ondersteunt, krijgt 
iedere stadsgenoot die zich aanmeldt 
direct duizend extra punten.
En dat is niet het enige. De stad heeft 
ook extra prijzen voor de vijf Rotter-

een energiebesparing, die ge-
lijk is aan het energieverbruik 
van twintig gezinnen, kan dat? 
Jazeker! door zuinigere moto-
ren verbruikten de rotterdam-
se rioolgemalen in 2011 maar 
liefst voor 10.000 euro minder 
stroom.

Minder Co2 in de lucht
De gemeente plaatste vorig jaar in de 
gemalen Statensingel en Westersingel 
energiezuinige motoren. Ook werden 
ze efficiënter ingezet. Dat leidde tot 
een vermindering van 67.000 kWh, 
vergelijkbaar met het energieverbruik 
van twintig gezinnen. Ook de uitstoot 

damse straten met de hoogste pun-
ten. Die straten winnen een bijzonder 
straattheateroptreden.
Dus wilt u circus, poppentheater, 
acrobaten of jongleurs in de straat? 
Ga dan aan de slag met energiebe-
sparende maatregelen. Op de website 
staan tips en voorbeelden.
Dit jaar kunnen ook basisscholen 
en woningcorporaties meedoen. De 
school die het meeste doet aan het 
verbeteren van het klimaat wint de 
schoolvoorstelling ‘De Wereldwach-
ter’.

Programmabureau duurzaam
Het Klimaatstraatfeest wordt geor-
ganiseerd door de HIER Klimaat-
campagne, op initiatief van ruim 30 
Nederlandse maatschappelijke orga-
nisaties die werken aan de oplossing 
van het klimaatprobleem. In Rotter-
dam is de organisatie in handen van 
het Rotterdams Milieucentrum, in 
samenwerking met het Programma-
bureau Duurzaam van de gemeente 
Rotterdam.

Meer informatie
Kijk voor informatie op de website 
www.klimaatstraatfeest.nl.

van CO2 was bijna 27 ton minder. Dat 
is mooi, want hoe minder CO2 in de 
lucht, hoe minder broeikaseffect en 
hoe minder opwarming van de aarde.

Besparing
Pompen van een rioolgemaal gebrui-
ken veel energie. Omdat de gemeente 
inzet op het tegengaan van klimaat-
verandering, gaat ze de komende ja-
ren in alle veertig hoofdgemalen ener-
giezuinige motoren plaatsen. In 2015 
moet dit 10% minder energieverbruik 
opleveren. Dat lijkt misschien weinig, 
maar komt neer op een besparing van 
1 miljoen kWh. Dit is vergelijkbaar 
met het energieverbruik van 300 ge-
zinnen.

Besparen 
met de straat

zuinige pomp
Een andere besparing komt door ef-
ficiënter gebruik. Afvalwater wordt 
opgevangen in het bassin van het 
gemaal. Als dit vol is, wordt het wa-
ter doorgepompt naar de waterzuive-
ring. Juist het in- en uitschakelen van 
een pomp kost veel energie. Daarom 
wordt het afvalwater voortaan gelijk-
matiger afgevoerd naar de waterzui-
vering. Door de pomp minder vaak 
aan en uit te schakelen is dus minder 
energie nodig, en dat is weer goed 
voor het milieu.

Spectaculaire luchtbrug verbindt Noord met centrum. Art impression: ZUS

Beelden bekijken van de voormalige Hofpleinlijn? dat kan.

Afscheid met hoop op een metamorfose. 
Foto: Johannes Odé
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de Stichting Vrienden van het 
klooster gaan vanaf 1 maart 
het beheer van buurtcentrum 
Het klooster aan de ruiven-
straat regelen. een daad-
krachtige eerste stap daarbij 
is de aanstelling van Top van 
noord-bewoner Hans de Haan 
tot nieuwe bedrijfsleider.

nieuwe vorm van beheer
Bewoners zelf aan het roer zetten is 
een experiment van woningcorpo-
ratie Woonstad en de deelgemeente 
Noord om van het Klooster een bloei-
end buurtcentrum voor het Oude 
Noorden te maken. De gedachte is 
dat bewoners de buurt goed begrij-
pen en beter in staat zijn om mede-
bewoners te activeren. Het histori-
sche pand is vorig jaar verbouwd, zo-
dat het alle faciliteiten heeft voor een 
breed activiteitenaanbod. Flexibel 

Verbinder
Zangeres Joan zag zich omringd 
door een groot en enthousiast pu-
bliek en zong werkelijk de sterren 
van de hemel. De dames van Tori 
Oso gaven een ontroerende perfor-
mance, de mooiste van de avond.

 nieuws van Woonstad  
bewonersbeheer buurtcentrum 
Het Klooster’

opzoomer Mee 
zegt doen!

Opzoomer Mee staat in elk geval 
klaar om u te helpen en start bin-
nenkort met het organiseren van 
niet minder dan 20 Opzoomercafés 
door geheel Rotterdam.

niet goed nederlands
Wilt u andere Opzoomeraars ont-
moeten en nieuwe ideeën opdoen? 
Wilt u uw mening kwijt over het 
nieuwe Opzoomeren? Of horen wat 
er allemaal mogelijk is in 2012?
Of u wilt eens weten hoe u Rotter-
dammers die niet goed Nederlands 
spreken een handje kunt helpen? 
Bij dit laatste komt het Opzoomer 
Mee-team alvast met een drietal sug-
gesties:
- Maak contact. Zorg dat buren die 

niet goed Nederlands spreken, 
meedoen met Opzoomeren. Sti-
muleer ze om meer werk te maken 
van het Nederlands

- Bedenk leuke activiteiten om sa-
men Nederlands te oefenen. Sa-

beheer, actieve programmering en 
publiciteit zijn de volgende stappen.

aanpak kloosterbuurt
De Deelgemeente Noord en wo-
ningcorporatie Woonstad Rotter-
dam namen vier jaar geleden het 
initiatief om de buurt te verbeteren. 
De metamorfose van buurtcentrum 
het Klooster is onderdeel van de to-
tale aanpak in de Kloosterbuurt. Een 
buurt die bekend stond om zijn so-
ciale problematiek, overlastgevende 
jongeren en troosteloze uitstraling.
Een brede alliantie van wijkprofes-
sionals ging aan de slag, de zoge-
naamde ‘Kloosteralliantie’. Zij ont-
wikkelden een gedeelde visie hoe 
je kinderen moet begeleiden en 
opvoeden, met overal dezelfde spel-
regels. Er kwam groepsaanpak voor 
de overlastgevende jongeren en een 
breed activiteitenprogramma voor de 
jeugd. Drie schoolpleinen, drie bin-
nenterreinen en het buurthuis wer-

Deelraadsvoorzitter Harlow Bram-
merloo noemde in een opvallende 
dankspeech Sherita “een verbinder 
en een creatieveling”, waarbij hij 
ook verwees naar zijn eigen ervarin-
gen met het opbouwwerk.

Eenvoudige en ontwapende dame
Zowat het hele Oude Noorden (b)
leek te zijn opgekomen, zo druk 
was het. Actieve bewoners van het 
Pijnackerplein tot het Noordplein, 
van de Nieuwe Hamelstraat tot het 
Meester Willem-plantsoen, van de 
opvang van Van Speijk tot en met de 
groene vingers van Schoonderloo: 
iedereen was er.
Het complete buurtpreventieteam 
gaf acte de présence en natuurlijk 
was er ook het haar zo vertrouwde 

den opgeknapt. Bewoners werden 
uitgedaagd om mee te denken over 
de buitenruimte en gestimuleerd er 
dingen te (helpen) organiseren. Voor 
de gezinnen waar het niet goed ging 
kwam een aanpak en ouders kregen 
ondersteuning bij de opvoeding.

zeer lange adem
Met resultaat, want de sfeer is vol-
gens professionals en bewoners 
sterk verbeterd en de scores op de 
sociale en veiligheidsindex zijn ge-
stegen. Maar onvoldoende om te 
stoppen met de inzet. Een buurt ver-
sterken is een kwestie van zeer lange 
adem. Ondanks de minder gunstige 
financiële omstandigheden, zijn de 
partners vastberaden de aanpak de 
komende jaren door te zetten.
Aan Hans de Haan, zijn medewer-
kers en alle overige betrokken bewo-
ners zal het in ieder geval niet liggen.

balieteam van de 3e Pijnackerstraat, 
zij vonden het allen een droevig mo-
ment. Van hen kreeg Sherita een 
zeer bijzondere niet mis te verstane 
bril, die de (alom aanwezige) dank-
baarheid maar al te zeer uitdrukte. 
Men kon een multiculturele smelt-
kroes begroeten en dat alles rond 
een eenvoudige en ontwapende 
dame.

‘leermeester’
Iedereen veerde op toen collega-op-
bouwwerker Ed de Meyer in een be-
wogen en betrokken speech duide-
lijk maakte dat Sherita ‘terugkomt’. 
In elk geval heeft zij de basis gelegd 
voor een actief Oude Noorden, vol-
gens Ed was ze een ware ‘leermees-
ter’.

Afscheid Sherita wervelend feest

naar schatting duizenden op 
hout gefundeerde panden in 
rotterdam hebben mogelijk 
een funderingsprobleem. 
daarnaast kunnen 500 tot 
1500 “op staal gefundeerde” 
(= direct op het zand, red.) 
panden problemen onder-
vinden vanwege een slappe 
bodem.

Dit blijkt uit een inventariserend 
onderzoek van de gemeente naar 
de aard en omvang van de grond-
water- en funderingsproblemen in 

Funderingsloket 
voor eigenaren

Het is zo voorjaar, de opzoomercampagne 2012 staat voor de 
deur. Het team van opzoomer Mee hoopt dat u doorgaat om op 
eigen kracht uw straat en buurt – uw stukje rotterdam – vrien-
delijk en leefbaar te maken. 

men koken, de buurt verkleinen, 
klein, groot … alles kan. Alleen 
door te oefenen leer je Neder-
lands te spreken. Elk goed initia-
tief krijgt van Opzoomer Mee een 
startkapitaal!

- Wijs de weg. Voor buren die dat 
nog nodig hebben, wijs ze de weg 
naar een taalcursus.

in rotterdam noord zijn er bin-
nenkort 2 opzoomercafés:
- op maandag 26 maart vanaf 19.30 

uur bij in het Steunpunt Opbouw-
werk aan de 3e Pijnackerstraat 6b

- op donderdag 5 april vanaf 19.30 
uur bij Buurthuis Propellor aan de 
Jacob Loisstraat 18.

Kom naar het Opzoomercafé: leuk, 
gezellig en nuttig, u bent van harte 
welkom! Opzoomer Mee zegt Doen!

Rotterdam. Ruim de helft van deze 
panden is in particulier eigendom.
Funderingsherstel is ingewikkeld 
en kostbaar. De gemeente Rotter-
dam heeft daarom een speciaal di-
gitaal funderingsloket, waar eigena-
ren terecht kunnen voor informatie, 
begeleiding en advies: de website 
www.rotterdam.nl/funderingsloket. 
Deze site biedt uitleg over hoe pro-
blemen te herkennen en de herstel- 
en financieringsmogelijkheden.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen via tel. 14010.

Opzoomeren spreekt een nieuwe taal. Foto: Johannes Odé

Het afscheid van opbouw-
werker Sherita Thakoerdat 
op dinsdag 14 februari was 
ronduit indrukwekkend. in de 
grote zaal van het haar zo be-
kende pand van het opbouw-
werk aan de 3e Pijnacker-
straat werd het temidden van 
vele bekenden een werve-
lend feest.
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leefbaarheids-
groepen Vinkebuurt 
en Blokland-/
Meidoornstraat

De planten worden dagelijks verzorgd. Foto: Johannes Odé

De Vinkebuurt bepleitte een grote 
groenactie. In het AH-complex kun-
nen klimopplanten rond het kunst-
werk welig tieren en bewoners een 
impuls krijgen om de bloembakken 
weer te vullen. De leefbaarheidsgel-
den worden ook aangesproken om de 
talrijke schelpen aan de gevels weer 
te vullen. Door het verzakken van de 
bestrating worden diverse ingangen 
van het AH-complex voor rolstoelen 
en rollator een moeilijk te nemen hin-
dernis. De wijkservicemedewerker 
neemt initiatief om dit te verhelpen.

reuzenschaakbord
Het idee geopperd om in het Jan van 
der Ploeg-huis een reuzenschaakbord 

aan te leggen, waarop jong en oud 
kunnen spelen met de skyline stuk-
ken.
Bewoners van de Raephorststraat 
zijn de stank in de douches beu. De 
oorzaak zou liggen bij een verzakte 
riolering: de rioolaansluiting vanuit 
de woningen zou afgeknapt zijn. Het 
BoWoTo(Bouw- en Woningtoezicht)-
onderzoek wordt door Woonstad on-
der de loupe genomen.
Het tegelplateau voor de portiekin-
gangen is spekglad en wordt ruwer 
gemaakt.
Klachten zijn er ook over vervuiling 
van het straatbeeld. Tegen het voor-
jaar wordt intensief gewerkt aan een 
vergroening van de straat.

op woensdag 21 maart is het 
boomplantdag. rondom het 
Snellemanplein worden bo-
men geplant en op het speel-
plein van de Prinses Juliana-
school verschijnt een echte 
‘bellenboom’!

In totaal worden er op bomenplant-
dag 16 bomen op de Kindvriendelijke 
Route geplaatst, de route die de plei-
nen met elkaar verbindt en loopt van 
Noordsingel tot de Bergweg
Dit is reden voor een feestje op het 
Snellemanplein. Op 21 maart ver-
zorgt de stichting Elementree ‘s 
morgens een educatief programma 
op school. Van 13.00 tot 16.00 uur 
gaan de kids bomen planten, speelt 
het Trio Valster, kan je bloemenschik-
ken, bloemenkransen vlechten en 
sieraden maken. Het schildersatelier 

van Cornelis van Krieken is weer van 
de partij, ditmaal rond het thema ‘na-
tuur’. Groene acrobaten en Indiaanse 
dansers vrolijken het publiek op.

Hebt u een boomspiegel of een gevel-
tuin? Er komen ook leuke plantjes. 
Noteer het alvast in uw agenda!

Boomplantdag

Met dit programma beogen wij 
basisschoolleerlingen (groep 7/8) 
in de deelgemeente Noord, hun 
ouders en buurtbewoners bewust 
te maken van hun eetgewoontes. 
Daarbij willen wij hen interesse-
ren voor een culinaire smaak met 
meer duurzame en plantaardige 
alternatieven, met respect voor de 
mens, het dier en de planeet.

De Stichting Proefhof verzorgt de 
lessen van “Kook met mij mee!” in 
een monumentaal pand in de Ag-
niesestraat. Hier is een creatieve 
kookstudio en eetruimte gebouwd, 
van waaruit de verschillende acti-
viteiten worden georganiseerd. De 
ruimte heeft geenszins de uitstra-
ling van een volkskeuken, integen-
deel: de kookstudio bestaat uit een 
ultra-moderne, luxueuze keuken 
met luxe keukenapparatuur, voor-
zien van digitale lesapparatuur 
zoals LCD-projector, iPads en flip-
camera’s. De bedoeling hierbij is 
dat de leerlingen, maar ook hun 
ouders en buurtbewoners, het ko-
ken met plantaardige ingrediënten 
als een rijke, aantrekkelijke en mo-
derne belevenis ervaren.

Het programma wordt jaarlijks 
uitgevoerd in twee tijdsblokken: in 
het voorjaar (januari-juni) en in het 
najaar (september-december). De 
twee (deel)programma’s over 2011 
zijn met succes afgerond, met een 
wijkdiner waaraan beide keren 
meer dan 250 kinderen, ouders en 
buurtbewoners hebben deelgeno-
men. Tijdens deze wijkdiners wer-
den de favoriete recepten van de 
leerlingen aan hun eigen gasten 
en buurtbewoners uitgeserveerd 
en zelf genuttigd. Elk wijkdiner 
werd uitgevoerd in samenwerking 
met de Horeca Vakschool aan de 
Noordsingel.

Na het wijkdiner zijn er tussen de 
Horeca Vakschool en de Stichting 
Proefhof ook andere gezamenlijke 
activiteiten ontstaan. Zo waren 
we aanwezig bij de heropening 
van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) op het Eudokiaplein. 
De leerlingen van de Horeca Vak-
school hebben bij de bezoekers 
een smaaktest afgenomen met 
twee soorten koekjes en ter plekke 
vegetarische Mexicaanse wraps 
klaargemaakt en uitgeserveerd. 
Daarbij hebben ze de bezoekers 
ook geïnformeerd over de ingre-
diënten van de wraps. De kookdo-

centen van de Horeca Vakschool 
en de Stichting Proefhof hebben 
deze dag gezamenlijk voorbereid 
en uitgevoerd.

Een onverwacht heel interessant 
uitvloeisel van deze projecten 
blijkt te zijn dat de leerlingen van 
de Horeca Vakschool steeds meer 
belangstelling tonen voor de kook-
studio van de Stichting Proefhof. 
Zij zijn zeer geïnteresseerd in de 
lessen in plantaardig duurzaam 

koken die zij daar krijgen. Tegelijk 
hebben zij ook de mogelijkheid 
om tijdens hun stage in de kook-
studio onder deskundige leiding 
van docente Pinar Coskun basis-
schoolleerlingen uit de wijk te be-
geleiden.

Op grond hiervan hebben direc-
teur Ad Kodde van de Horeca 
Vakschool, Pinar Coskun en ik de 
intentie uitgesproken tot een diep-
gaande samenwerking. Hiermee 
kan volgens ons:
- de bekendheid met – en vooral 

ook veelzijdigheid van – het vak 
Horeca worden vergroot

- de “klassieke horecaopleiding” 
worden verbreed met de (nu 
al bij restauranthouders toege-
paste) trend voor “duurzaam 
voedsel”. Lokaal geproduceerde 
ingrediënten, seizoensgebon-
den, zonder uitbuiting van die-
ren en zonder (onnatuurlijke) 
voedingstoevoegingen, ofwel: 
meer plantaardig en vanuit ei-
gen land

- (door het organiseren van bij-
voorbeeld culinaire avonden en 
andere activiteiten) de diverse 
sociaal-economische milieus 
(“hoog” en “laag”) worden ge-
wezen op het bestaan van, én 

Bewonerscolumn
noord aan HeT Woord  

bewust omgaan met, duurzaam 
voedsel. Dit als gezond alter-
natief voor eenzijdig (voorna-
melijk vlees) en zeer calorierijk 
voedsel bij sommige bevol-
kingsgroepen.

Gezien de vraag van de leerlin-
gen van de Horeca Vakschool aan 
de kookstudio of zij iets kunnen 
doen, hebben wij aan Ad Kodde 
verschillende (deels al lopende) ac-
tiviteiten voorgesteld:

- “Kook met mij mee!” organi-
seert voor leerlingen van de 
Horeca Vakschool een thema-
cursus “Duurzaam koken”

- De “Masterchefs”, de beste 16 
à 22 leerlingen van de Horeca 
Vakschool, gaan in de kookstu-
dio basisschoolleerlingen bege-
leiden

- Leerlingen van de Horeca Vak-
school gaan de kookavonden 
voor buurtbewoners en ouders 
van de kinderen mede orga-
niseren. Dat geldt ook voor de 
finale van de “duurzame recep-
ten wedstrijd”.

Het is op dit moment nog niet 
bekend hoe de intentie tot samen-
werking tussen “Kook met mij 
mee!” en de Horeca Vakschool 
precies concrete vorm en uitwer-
king gaat krijgen. Hoe dan ook, 
één ding heb ik het afgelopen 
anderhalf jaar vooral wél geleerd: 
“Samenwerken smaakt super”.

Hans Kervezee,
bewoner én sociaal bewogen on-
dernemer Agniesebuurt

Sinds januari 2011 ben ik, samen met onderwijskundige 
en natuurvoedingskok Pinar Coskun, actief met de uitvoering 
van het educatief culinaire programma “kook Met Mij Mee!”.

Samenwerking smaakt super
na het vakantiereces kwamen de leefbaarheidsgroepen van 
Woonstad weer bij elkaar.
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Niet iedereen vindt het makke-
lijk om buren aan te spreken. 
Een coaching door bemiddelaars 
kan je dan misschien helpen, 
een hulp bij het gezamenlijke ge-
sprek. Wat telt, is een oplossing 
die werkt.
Hebt u belangstelling en/en wilt 
u nader kennis maken? Neem 
dan contact op met de project-
leider Buurtbemiddeling Noord, 
Loes van Delft, voor het maken 
van een afspraak. Telefoon (010) 
265 62 48 of e-mail: noord@
buurtbemiddeling.org

Ze hielden geen rekening met ons: 
Muziek en harde stemmen tot diep 
in de nacht, vuilnis voor de deur, bar-
becuefeesten met herrie en stank. Als 
we de elkaar spraken vielen er harde 
woorden of we vermeden elkaar. Toen 
zij verhuisden hadden, hoopten we 
op betere buren.

Die volgende buren waren wel aardi-
ger. Alleen hadden ze een hond die de 
hele dag blafte en een kind dat vaak 
schreeuwde. Daar hadden we veel last 
van. We konden wel met ze praten en 
ze wilden ons ook wel ter wille zijn: 
de hond hebben ze weggedaan. Maar 
het kind werd niet rustiger. Gelukkig 
verhuisden ze al gauw weer.

Na deze ervaringen hielden we ons 
hart vast. Vooral toen we zagen dat de 
nieuwe buren een groot gezin bleek 
te zijn, uit een andere cultuur. Maar, 
kort nadat ze de woning hadden be-
trokken, nodigden ze ons uit om ken-
nis te maken. De tafel stond vol met 
hapjes en het was echt heel gezellig.

Ze wonen er nu een half jaar. En wat 
hebben we een fijne buren aan ze! We 
maken een praatje en onze mannen 
helpen elkaar soms met een klusje. 
Toen ik griep had, bracht de buur-
vrouw me soep. Ik pas wel eens een 
keer op de jongste, een meisje van 
drie jaar.

Weet je wat het gekke is: soms hoor ik 
best wel wat rumoer van de kinderen 
of muziek, maar ik heb er geen last 
van.

Dalia

BUUrTBeMiddelinG 
noord...
 ... kenniSMaken

Uniek voor het plein is de waterber-
ging. De groene grasmat zal, gezien 
de seizoensomstandigheden, nog 
enige tijd op zich laten wachten.
Ook de groene Educatieve tuin bij de 
school is af, op één boom na en wat 
vijveronderdelen. De tuin is prach-
tig geworden met pergola’s, vijver 

Johan idaplein klaar voor 
de oPeninG

en heuveltjes. Voor 2 jaar lang is het 
onderhoud gefinancierd. Het valt on-
der de verantwoordelijkheid van de 
school. Elke eerste zaterdag van de 
maand zal van 10.00 tot 12.00 uur 
de tuin samen worden onderhouden, 
verzamelen op het schoolplein.
Op het vernieuwde Johan Idaplein 
verscheen ook een reuzenschaak-
bord, ingepast in de bestrating. De 
schaakstukken bestaan uit opvallende 
gebouwen van de Rotterdamse sky-
line. Ze worden beheerd door Duim-
drop, in samenwerking met meiden 
van de Hildegardisschool.

Met de dienst Gemeentewerken, 
opbouwwerkorganisatie SONOR, 
de Hildegardisschool, het Buurt- en 
Speeltuinwerk, de Stichting Buurt-
werk Alexander en bewoners wordt 
een convenant gesloten met betrek-
king tot het beheer van het plein, wat 
we nu ook een park kunnen noemen.
Een bewonersinitiatief met de vraag 
naar onderhoudsmaterialen is in-
gediend. Op 4 april wordt het plein 
met een spetterend feest officieel ge-
opend.

Jarenlang woonden we naast dezelfde buren. Het contact met 
hen was niet prettig. 

zeer diverse workshops 
rijke aanvulling op pleinactiviteiten

Elk talent krijgt volop de ruimte. Foto: Johannes Odé

Onderstaand een kleine greep hieruit, 
met heel diverse workshops die vaak 
in voorgaande jaren al hun succes 
bij tal van bewoners dubbel en dwars 
hebben bewezen:
- natuurschilderijtjes maken (met 

uitleg over het groeiproces), Ja-
pans bloemschikken, Origami

- sieraden, tasjes en telefoonzakjes 
maken

- bloemkransen en henna vlechten
- bloembakken timmeren
- Klein Tivolita, het kleine alterna-

tieve pretpark met opvallend recy-
ling gebruik van heel diverse ma-
terialen

- een beautytent voor haar- en na-
gelstylen

- een kunstatelier met schildersezels 
voor kinderen

- een wensboom met straatafspra-
ken

- etsen, zeefdrukken en Arabische 
kunst

- kerst- en herfststukjes maken
- appels schillen met de machine
- mode en textiel voor kids
- kindercircus met acrobatiek, trom-

melen en clownerie
- karaoke, raps maken, Idols, Jonge-

renpodium
- dansgroepen uit de buurt die zich 

ontwikkelen tot jonge ZZP’ers, 
streetdance, salsa, buikdansen, 
Zumba, Dance and Art, Sportdorp

- (kinder)kleding maken, moeders 
die kindermode presenteren

- meisjes aan het biljarten in het Jan 
van der Ploeg-huis

- kids bij het Waterproject
Kortom, er is maar één conclusie mo-
gelijk: in Noord kan je hoe dan ook je 
talent ontwikkelen!!

op de beide middenpagina’s staat een schema van alle plein-
activiteiten in 2012, heel veel activiteiten. Maar dit is nog 
niet alles, veel van deze activiteiten hebben ook een rijke 
aankleding met tal van workshops.

de bokaal op het Johan 
idaplein, een jongerenidee, 
is klaar. op dit moment is het 
hele plein fysiek gereed, in-
clusief de speeltuigen.



• Op dinsdag 27 maart wordt in de Kookstudio van Kook 
Met Mij Mee aan de Agniesestraat 111b voor buurtbewoners 
van 17.00 tot 21.00 uur de eerste WorkSHoP PlanTaardiG 
koken gegeven. Gezellig kokkerellen met elkaar!

• Op woensdag 4 april is er van 13.00 tot 
16.00 uur de oPleVerinG van het JoHan 
idaPlein met brassband met trompetten en 
danseressen, natuurworkshops en het ontpop-
pen van de Vlinder (Circus Vladimir). Ook is er 
een heuse roofvogelshow.

• Op zondag 8 april (Eerste Paasdag) kunnen 
de kleintjes van 13.00 tot 14.00 uur PaaSeie-
ren zoeken op het Pijnackerplein. Wie vindt 
het snelst in alle gaten en hoeken de verstopte 
chocolade paashazen en eieren?

• Op woensdag 18 april is er van 13.00 tot 
17.00 uur op het braakliggende terrein aan 
het Zwaanshals een VoeTBalToernooi, met 
ook optredens van het Jos Valster Trio en Circus 
Klomp. Samen genieten van voetballen en acro-
batiek.

• Op zaterdag 21 april vindt tussen 10.00 en 
13.00 uur de SUPerGezelliGe oPrUiM aCTie 
PiJnaCkerPlein plaats, het plein wordt dan 
helemaal wordt ingezeept. Iedereen met spons 
en emmer is van harte welkom, wie neemt het 
beste S.O.A.P.-stuk mee? Aan het eind van de 
middag komt voor een optreden tussen 17.00 
tot 18.00 uur de eUTerPe HarMonie vanuit het 
verre Maasland helemaal naar het dan spic- en 
span schone plein. Wie loopt er achter de har-
monie aan?

• Op dinsdag 24 april is er van 17.00 tot 
21.00 uur de tweede WorkSHoP PlanTaar-
diG koken voor buurtbewoners in de Kookstu-
dio van Kook Met Mij Mee aan de Agniesestraat 
111b. Ga voor opgave naar de website www.
kookmetmijmee.nl.

• Op woensdag 25 april zullen van 13.00 tot 
15.00 uur de kinderkUnSTWerken ‘de MUUr-
BiJ’ en ‘de leeUWenHarP’, onderdeel van de 
Kindvriendelijke Route, feestelijk worden opge-
leverd. Het evenement vindt plaats in zowel de 
Gerard Scholtenstraat als de Tollensstraat.
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• Op zaterdag 5 mei is er van 11.00 tot 18.00 
uur op het Johan Idaplein traditiegetrouw een 
groots WiJkFeeST & STraaTVoeTBal, met veel 
divers entertainment.

• Op woensdag 9 mei gaat van 12.00 tot 
15.00 uur op het braakliggende terrein aan het 
Zwaanshals weer een BrUiSende WoenSdaG 
los, met een optreden van de trommelgroep 
Buyakano, bekend van het Dunya-festival.

• Op woensdag 9 mei vindt er van 12.00 tot 
15.00 uur op het ammersooiseplein eveneens 
een BrUiSende WoenSdaG plaats.

• Op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) en 
vrijdag 18 mei worden er van 10.00 tot 17.00 
uur in het Oude Noorden en de Agniesebuurt 
PlanTdaGen gehouden. Weg met die stenige 
omgeving!

• Op zaterdag 19 mei kan men voor de Plein 
dU PUBliQUe kUnST en kUrieUS MarkT van 
12.00 tot 18.00 uur terecht op het Pijnacker-
plein. Lekker naar kunst kijken, maar dan wel 
met de Franse slag.

• Op zondag 20 mei is het weer de hoogste 
tijd voor de jaarlijkse BUUrTBrUnCH. De koe-
pel op het Pijnackerplein biedt vanaf 12.00 uur 
genieten en gezelligheid voor iedereen. Na al 
het eten en drinken brengt de SoPraan linde 
SCHinkel vanaf 15.00 uur het programma ‘Vers 
Hartzeer’.

• Op dinsdag 22 mei wordt er van 17.00 tot 
21.00 uur in de Kookstudio van Kook met Mij 
Mee aan de Agniesestraat 111b een Work-
SHoP PlanTaardiG koken gegeven voor 
buurtbewoners. Gezellig kokkerellen met el-
kaar!

• Op woensdag 23 mei vindt van 12.00 tot 
15.00 uur op het schoolplein van basisschool 
De Klimop voor de eerste keer een BrUiSende 
WoenSdaG plaats. Er zijn natuur- en acroba-
tiekworkshops en optredens van de acrobatiek-
groep IJs en Weder en de muziekgroep Jacum-
ba. Iedereen gaat los!

• Op zaterdag 26 mei is er van 13.00 tot 
16.00 uur op het Snellemanplein een heus 
MeiBooMFeeST, met veel kraampjes en een 
plantactie. Ook is er een optreden van poppen-
speler Wim Noordergraaff.

• Op zaterdag 26 mei vindt met het oog op 
het Antilliaans carnaval van 13.00 tot 17.00 in 
het Jan van der Ploeg-huis een MiSS en MiS-
Ter-VerkiezinG plaats. Wie ziet er het mooist 
uit?

• Op zondag 27 mei (Eerste Pinksterdag) 
vindt van 13.00 tot 20.00 uur onder het motto 
“Op een mooie Pinksterdag’ op het binnenter-
rein van de Hofdijk weer een gevarieerd Pink-
STerFeeST plaats, met o.a. diverse optredens, 
acrobatiek en een gezellige barbecue.

• Op zondag 27 mei (Eerste Pinksterdag) 
worden op het binnenterrein De Poort (Meester 
Willem-plantsoen van 13.00 tot 20.00 Sensati-
onele  WaTerSPelen georganiseerd. Het wordt 
een belevenis.

• Op maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag) 
vindt van 17.00 tot 21.00 uur op het school-
plein van de Johan de Graaffschool in de Agnie-
sebuurt de GroTe Finale van de dUUrzaMe 
reCePTenWedSTriJd plaats. Ook zijn er optre-
dens van tal van artiesten.

• Op woensdag 30 mei is het voor klassieke 
muziekliefhebbers genieten van oPera op het 
Pijnackerplein. In de koepel zijn er vanaf 20.00 
uur in het kader van de Rotterdamse Operada-
gen optredens van diverse tenoren en sopra-
nen.

2012
• Op vrijdag 8 juni wordt van 12.00 tot 16.00 
uur op het schoolplein van De Klimop rond het 
thema ‘Duurzaamheid en Kwaliteit’ een Gilde-
FeeST gehouden. Van de Middeleeuwen tot aan 
de moderne tijd, er is allerlei werk van vak-
mensen te zien. Komiek Chris Gurney zorgt voor 
de vrolijke noot.

• Op zaterdag 9 juni is er van 14.00 tot 17.00 
uur op het Heer Vrankeplein de inmiddels fa-
meuze STreeTCHallenGe, met BN-ers, Sprint, 
BMX-fietsen, Graffiti, Rappers & Cheerleaders. 
Ook is er muziek en zijn er sportworkshops.

• Op maandagavond 11 juni t/m donder-
dag 14 juni kan er vanaf 19.00 uur tijdens de 
traditionele aVondVierdaaGSe flink door de 
Deelgemeente Noord worden gewandeld. Het 
Project Tweede Huis organiseert mee. Wie trekt 
de stevige stappers aan?

• Op woensdag 13 juni vindt van 13.00 tot 
16.00 uur in zowel de Agniesestraat als de om-
geving van het Klooster voor alle kinderen de 
STraaTSPeeldaG plaats: je heerlijk op straat 
uitleven, met vele straatspelen, Pannakooi, mu-
ziek, dans en acrobatiek.

Pleinactiviteiten

De diverse bewonersgroepen, jongerenwerkgroepen, wel-
zijnsorganisaties, basisscholen e.d. in de Agniesebuurt en 
het Oude Noorden hebben voor dit jaar weer diverse (grote 
plein)activiteiten georganiseerd. Daarbij wordt uitgegaan 
van bewoners- en jongereninitiatieven. Een overzicht voor 
de maanden maart tot en met juni, voor zover op dit mo-
ment bekend (wijzigingen voorbehouden).

• Op zaterdag 16 juni organiseren de Jonge 
Honden van 13.00 tot 18.00 uur op het Pijnac-
kerplein het danCe and arT-spektakel. Jon-
geren laten zien wat er in hun wereld te koop 
is. Ook is er een FaMiliedaG/BeeSTenBoel, 
waarbij onvermoede kindertalenten voor het 
voetlicht zullen treden.

• Op dinsdag 19 juni is er van 17.00 tot 
21.00 uur in de Kookstudio van Kook met Mij 
Mee aan de Agniesestraat 111b voor buurtbe-
woners een WorkSHoP PlanTaardiG koken. 
Kijk voor meer informatie op de website kook-
metmijmee.nl.

• Op donderdagavond 21 juni vindt van 
19.30 tot 22.00 uur aan de Rotte het nu al 
traditionele JonGerenPodiUM oP de roTTe 
plaats, tal van originele muziekacts laten zich 
horen. Swing it out!

• Op vrijdagavond 22 juni kan men van 
19.30 tot 22.00 uur aan de Rotte heerlijk ge-
nieten van zoMerMUziek oP de roTTe. Wordt 
het net als vorig jaar op het eind knallen met 
vuurwerk?!

• Op zaterdag 23 juni wordt van 17.15 tot 
20.00 uur in de Agniesestraat een WIJKDINER 
georganiseerd, gezellig met de hele buurt aan 
tafel.

• Op zaterdag 23 juni is van 19.30 tot 21.30 
uur een optreden van de koninkliJke roTTer-
daMSe PoST HarMonie op het Pijnackerplein. 
Het swingt allemaal de pan uit.

• Op zaterdag 30 juni is het de hoogste tijd 
voor de 2e editie van het PiJnaCkerPlein 
BlUeGraSS FeSTiVal, wereldberoemd in het 
Oude Noorden en omstreken. Vanaf 12.00 tot 
in de late avonduren nog net voor de grote 
vakantie heerlijk alle luie spieren helemaal los-
maken.
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Uitvoering met liedjes en dans
Vrijdag 10 februari was er een ou-
derbijeenkomst voor de peuters van 
De Paddestoel en de kleuters van ba-
sisschool De Fontein. De kinderen 
gaven in de gymzaal een uitvoering 
met liedjes en dans. Ook de ouders 
mochten meedoen.

Presentatie
De groepen 4 t/m 8 hebben de afge-
lopen periode voor een concert een 
bezoek aan de Doelen gebracht.
Donderdag 16 februari hebben de 
kinderen van groep 5 en 6 vanuit 
het SKVR traject een presentatie 
voor ouders en leerlingen gegeven.

Verbouwing
De verbouwing is nog steeds in 
volle gang en door het weghalen van 

Fontein Spetters 
Uitvoering met liedjes en dans, 
concert-bezoek en verbouwing

Senior
“Dacht jij dat ik dat 
niet kon?”

Junior
“Lekker swingen!!”

het plafond in de kleutergang zijn 
de oude bogen te voorschijn geko-
men! Er wordt nu gekeken hoe we 
die eventueel kunnen behouden in 
plaats van een dicht plafond.
Wanneer alle verbouwingen voorbij 
zijn, gaan we er een officieel mo-
mentje van maken en dan bent u als 
bewoner van harte welkom! U hoort 
daar later meer over!

Fontein Spetters
• “Juf, het sneeuwt buiten! Gaan we 
nu kerstballen gooien?”
• Juf Tessa: “Als je op 29 februari ge-
boren bent, dan bof je dit jaar, want 
het is een schrikkeljaar. Je bent op 
29 februari maar 1x in de 4 jaar ja-
rig.”
Selma: “Ach juf dan blijf je lekker 
jong….”

zoals al op de voorpagina 
aangegeven, na de opening 
van de dakgootloper en de 
‘Punaise’ gaat de uitvoering 
en oplevering van de kind-
vriendelijke route verder. 

Deze route omvat de Rembrandt-
straat, de Tollensstraat en de Gerard 
Scholtenstraat. Belangrijke aan-
dachtspunten bij de realisering zijn:
- een aantal kruispunten in de route 
zijn anders ingericht, zodat het ver-
keer niet meer zo hard kan rijden
- er komt meer groen in de wijk

- de ingangen van de binnenterrei-
nen worden beter zichtbaar
- op de route zijn plekken gekozen, 
waar kinderen kunnen zien, leren, 
doen en ontdekken waar ze goed in 
zijn.

in de pen
De Kindvriendelijke Route is een 
belangrijk onderdeel van het project 
Kindvriendelijke Wijk (KIWI). Er 
zitten nog enkele KIWI-initiatieven 
in de pen.
- het schoolplein van de Prinses Juli-
anaschool wordt nog glad gestreken.
- op woensdag 25 april worden nog 

kiWi-route vervolgd
twee fantasiedieren onthuld: de 
muurbij in de Gerard Scholtenstraat 
en de Leeuwenmaan aan de lan-
taarnpalen in de Tollensstraat
- op de Noordsingel wordt in het 
groot 30 km geschilderd
- rond het Snellemanplein komt een 
vierkant van bomen. De witte hek-
ken worden vervangen door een 
groene haag
- ook het Bleiswijkplein krijgt een 
bomenrand. 20 boomspiegels met 
planten- en bloemenbedjes worden 
gerealiseerd. Geveltuinen gaan ge-
propageerd worden. Bewoners wor-
den gestimuleerd tot actief beheer.

Junior en 
Senior over 

…dansen

Buurtbemiddeling Noord / Loes van Delft, 
David, Marijke Eekma, Mustapha Fares, 
Hans de Haan, Jos, Hans Kervezee, Ad 
Kodde, Cornelis van Krieken, Ahmed 
Lahlali, Pressure Line, Nico van Neijhof, 
Sherita Thakoerdat, Debby Vermeulen, 
Riëtte van der Werff, Wijktijgerpersbureau 
Erasmusbuurt-Agniesebuurt/Hoedje van 
Papier, ZUS (Zones Urbaines Sensibles).

7 april 2012
19 maart 2012.
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door Wassim:
Vandaag kwam een wijkagent. Hij 
is 44 jaar en begon toen hij 22 was. 
Zijn naam is Manoe Khatib. Hij 
heeft een vrouw en twee kinderen en 
woont in Rotterdam. Zijn hobby’s 
zijn motorrijden, skiën en zwem-
men. Hij heeft geen baas maar een 
chef. Ik had niet verwacht dat hij een 
kogelwerend vest aanhad. Het leuk-
ste van het beroep wijkagent vind ik 
dat je mensen mag arresteren.

had ons veel eerder verwacht. Hij 
zal de rondleiding geven en uitleg-
gen wat een rioolgemaal is en hoe hij 
werkt?
Voordat we naar beneden gaan om 
de zware machines te bekijken, is 
er op de begane grond een opstel-
ling/maquette met een grote wolk 
erboven. Deze laat zien waarom het 
gemaal er onder andere is. We zien 
door regen ondergelopen sportvel-
den en dat regenwater moet natuur-
lijk worden afgevoerd.

Beneden
Voordat je beneden bent moet je wel 
een heel steil trappetje af, uitkijken 
dus.
Beneden staan de grote pompen die 
het rioolwater samen met het regen-
water moeten verwerken. De meneer 
van de rondleiding vertelt dat er ach-
ter de muur een hele grote waterop-
slagruimte is. Daar komt al het vuile 
water eerst terecht. Voordat het water 
ergens anders heen gaat moet het 
eerst worden gereinigd. Het water 

Iemand die veel weet over veilig-
heid in de wijk is de wijkagent. 
Deze maand vroegen we wijkagent 
meneer Manoe Khatib het hemd 
van het lijf. Wijktijgers Jessica, Me-
likenur, Yasmine, Rumeysa, Zeinab, 
Sharona, Farah, Ali, Rida, Ghizlane, 
Warda en Wassima vertellen u hoe 
dat ging.

interview met de wijkagent
Vandaag heeft de wijkagent ons een 
bezoek gebracht. Wij mochten een 
uur lang vragen op hem afvuren 
over zijn werk in de buurt en ook 
hebben we een paar brutale vragen 
gesteld.

door Sharona:
Hallo, wij zijn van de wijktijgers. 
Wij zijn eigenlijk mini journalisten 
tussen 8 en 12 jaar. De wijkagent is 
pas bij ons gekomen en wij hebben 
een paar vragen gesteld. Een wijk-
agent is iemand die de wijk contro-
leert en iemand die oplet in de wijk. 
Hij wilde wijkagent worden omdat 
hij vond dat het werk best spannend 
was.

Mede naar aanleiding van de aan-
leg van de waterberging onder het 
vernieuwde Johan Idaplein, zijn de 
leerlingen van groep 8 op dinsdag 
21 februari bij het rioolgemaal aan 
de Westersingel op bezoek geweest. 
Eerst hadden ze nog een inspireren-
de Powerpoint-presentatie bekeken. 
Het werd een heel interessante bele-
venis!!

Boven
Het was even uitzoeken, maar nog 
verder lopen, voordat we bij het ge-
maal aan kwamen. De meneer van 
het gemaal stond al te wachten en 

is, als het is schoongemaakt, schoner 
dan het Maaswater. Het schoonge-
maakte water wordt namelijk afge-
voerd naar de Maas en deze mag 
natuurlijk niet vervuilen. Het is nu 
gelukkig zo dat de Maas door het ge-

achtertuin van mensen gaan staan. 
Toen de mensen de olifant zagen, 
belden ze de politie en moest de 
wijkagent komen.

door Farah:
De wijkagent let op de verkeersvei-
ligheid. Hij was 22 toen hij voor 
het eerst iemand achtervolgde. De 
commissaris heeft hem aangeno-
men. Als hij niet werkt, legt hij zijn 
pistool op het bureau in de kluis. 
Wanneer hij werkt is altijd verschil-
lend. Soms zijn mensen brutaal te-
gen hem en soms pakt hij mensen 
op. Ik had niet verwacht dat hij een 
kogelwerend vest aanhad.

door Jessica:
De wijkagent heet Manoe. Hij is 44 
jaar en was 22 jaar toen hij politie-
agent werd voor de wijk. Zijn baas 
is de chef. Hij is Nederlands maar 
ook Perzisch.

door Melikenur:
Ik vond alles leuk aan het beroep 
wijkagent. Ik had niet verwacht dat 
hij in zijn politie-uniform zou ko-
men. Hij is naar een speciale poli-
tieschool geweest voordat hij wijk-
agent werd. Hij vond het leuk om 
wijkagent te worden.

door Ali:
Ik vroeg de wijkagent of hij wel eens 
gevochten had. Dat had hij niet, 
maar hij heeft wel eens een olifant 
gevangen. Als hij niet werkt, legt hij 
zijn pistool in een kluis op het bu-

reinigde rioolwater er zelfs schoner 
van wordt.
We moeten toch zuinig zijn op de na-
tuur? Een schone Maas is goed voor 
het milieu.

reau. Hij werkt vaak van 10 uur tot 
half 6. Hij vindt het spannend om 
iemand te arresteren.

door Rumeysa:
Ik denk dat de wijkagent mensen en 
dieren zoekt. Ook controleert hij de 
wijk. In de pauze eet hij donuts denk 
ik. Sommige wijkagenten werken ’s 
ochtends, sommige ’s middags en 
sommige ’s avonds. Hij weet wat de 
mensen in de wijk doen.

door: Rida:
Hij vindt zijn werk heel leuk, omdat 
hij veel contact heeft met mensen. 
Hij heeft al heel vaak iemand gear-
resteerd. Hij werkt al 24 jaar bij de 
politie. Hij heeft eerst havo gedaan 
en toen politieschool.

door Yasmine:
Er kwam een wijkagent en we vroe-
gen hem wat een wijkagent doet. 
Een wijkagent vangt boeven en let 
op de buurt. Hij vindt arresteren 
spannend. Ik vroeg hem of hij bij 
mij handboeien om wilde doen 
en dat wilde hij. Hij had mij in de 
boeien geslagen en dat vond ik heel 
spannend! 

expositie 
van reliëfkunstwerken
De workshops leiden tot een kleur-
rijke expositie van reliëfkunstwerken. 
Deze werkstukken worden op woens-
dag 4 april tentoongesteld, samen 
met foto’s van de installatie van de wa-
terberging onder het Johan Idaplein. 
Officials van het Waterschap zullen de 
kunstexpo openen.
Bijzonder is de begeleidende rol van 
de ouderkamer van de Hildegardis-
school met betrokken buurtbewoon-
sters.

Slim waterbeheer
Slim omgaan met regenwater kan 
dus goed voor het milieu, net als 
de waterberging onder ons Johan 
Idaplein. Er blijken in Rotterdam 
wel 900 gemalen te zijn die de wa-
terhuishouding regelen, de stad be-
steed dus veel aandacht aan het wa-
terbeheer. Fijn om weer wat geleerd 
te hebben!

Cock van Krieken

Wijktijgerpersbureau oude noorden 
 ‘Veiligheid in de wijk’
Wij zijn de Wijktijgers van 
het oude noorden. Wij weten 
wat er speelt in de buurt en 
doen onderzoek naar zaken 
waar we meer van willen 
weten. Veiligheid in de wijk 
vinden wij heel belangrijk. 
kinderen moeten onbezorgd 
op straat kunnen spelen en 
zich veilig voelen als ze naar 
school lopen.

Bezoek aan rioolgemaal Westersingel
Groep 8 van de Hildegar-
disschool werkt aan een 
kunstproject rond het thema 
duurzaamheid (waterbeheer 
en natuurbehoud). de kinde-
ren worden hierbij begeleid 
door kunstenaar Cornelis van 
krieken.

Wijktijgers is een project 
van Stichting Hoedje van 
Papier. kijk voor meer info 
op www.wijktijgers.nl en 
www.stichtinghoedjevan-
papier.nl

door Warda:
Er kwam in het Kinderparadijs een 
wijkagent langs. Hij heet Manoe 
Khatib. Onder zijn hemd zit een ko-
gelvrij vest.

door Ghizlane:
Ik denk dat een wijkagent door de 
wijk loopt, opruimt, kijkt of er iets 
gebeurd en soms moet vechten. Ik 
vroeg de wijkagent of hij een keer 
gevochten had en hij antwoordde 
“nee”. Er was wel een keer een 
olifant ontsnapt en die was in de 

Een van de 900 gemalen in Rotterdam Waterstad. 
Foto: Cornelis van Krieken
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Genieten
De eigenaars van café De Ganz zijn 
het echtpaar Marije Eekma (55) en 
Nico van Neijhof (59). Marijke had 
al een rijk leven aan werken in cafés 
achter de rug, toen ze zo’n vier jaar 
geleden erover begon na te denken 
wat ze met haar toekomst wilde gaan 
doen. Ze raakte ervan overtuigd dat 
wanneer ze nu niet de kans pakte, 
het erna niet meer hoefde. Een ei-
gen café leek haar wel wat. Haar 
man Nico was jarenlang glazenwas-
ser geweest en wilde eigenlijk in alle 
rust van het leven gaan genieten.

de Ganz
Marije zette door en samen gingen 
ze op zoek naar een geschikt pand 
en locatie. Op de hoek van de Tol-

lensstraat en de Noordsingel von-
den ze wat ze zochten. Marije be-
keek de vrijwel lege ruimte op de 
begane grond van het behoorlijk 
verlopen café en vervolgens de door 
studenten uitgewoonde etage erbo-
ven. Ze was onmiddellijk overtuigd 
en enthousiast en wist Nico mee te 
slepen.

Met hulp van eigenaar Eighelsheim 
(van de gokkasten) van wie ze het 
pand pachten, knapten ze alles op 
tot een heel leuke ruimte. De gan-
zen van de Noordsingel wisten het 
café met grote regelmaat te vinden 
en de naam voor het café was dan 
ook snel een feit: De Ganz.

Maatschappelijk werker
Marije en Nico, geboren en getogen 
in het Oude Noorden, vertellen als 
oer Rotterdammers met veel humor 
en zelfspot over alles wat ze in hun 
café meemaken. Het is een zoete 
inval voor mens en dier, in de brui-

Op die manier konden ze met zijn 
allen – twee dagen eerder dan de 
echte gebeurtenis –zijn verjaardag 
vieren. Nico liet zich niet kennen, 
zette zich achter zijn vertrouwde 
drumkit, de klanten kregen trian-
gels en lepels in hun handen (er was 
even niets anders voorhanden) en 
het muzikale feestgedruis kon be-
ginnen. Gingen de laatste klant om 
half vijf de deur uit, het feestvarken 
zelf had al tegen één uur zijn warme 
bed boven het café opgezocht.

Bovenin de gordijnen
Ook dieren in en rond het café blij-
ken van harte welkom. Nog nage-
nietend van de pret verhalen Marije 
en Nico van de buurvrouw, die met 
rijkgevulde boezem het haar ver-
trouwde café binnenkwam. Bezorgd 
informeerden de eigenaars naar de 
toestand van de vrouw, of er iets 
met haar borsten aan de hand was? 
De buurvrouw zei nee, opende haar 
jas en haar prachtige grote huiskat 
kwam tevoorschijn. Die mocht ook 
wel eens wat meer zien dan alleen 
het huis. Een probleempje was ech-
ter dat (zoals altijd) niet alleen de 
hond van Nico in de zaak was, dit 
keer was er ook een andere hond. 
Het resultaat was dat de kat een run 
naar boven nam en de rest van de 
avond bovenin de gordijnen te vin-
den was.

een heel kleine beet
Een ander moment was dat Nico 
zich in al zijn liefde voor dieren 
en onschuld ontfermde over een 
klein muisje. Al snel werd hij door 
klanten gewaarschuwd dat het geen 
muis was, maar een rat. Ondertus-
sen was hij echter al door het schat-
tige beestje in zijn vinger gebeten: 

ne kroeg hangt een gezellige sfeer 
waarin ook ruimte is voor dingen 
onder de oppervlakte.
Zo omschrijft Marije zichzelf naast 
zakelijk leidster – Nico staat liever 
voor de bar dan erachter – ook als 
een warm mens, met veel oog voor 
de mogelijke sociale noden van haar 
gasten. “Ik ben soms een volleerd 

maatschappelijk werker”, zegt ze 
met pretoogjes én een serieuze on-
dertoon.

Triangels en lepels
Vooral is er echter de nodige pret. 
Zo worden er regelmatig in de kroeg 
verjaardagen gevierd. Nico vertelt 
met groot genoegen hoe hij zelf een 
keer te grazen werd genomen. De 
hele dag werd hij op sleeptouw ge-
nomen en mocht hij met mate drin-
ken. Uiteindelijk kwam hij ‘s avonds 
toch in zijn eigen kroeg terecht en 
bleek Marije samen met alle klanten 
de boel helemaal versierd te hebben. 

“een heel kleine beet”. Hem werd 
dringend geadviseerd naar het zie-
kenhuis te gaan, maar het wachten 
duurde hem te lang en hij ging te-
rug naar huis. Daar begon in de loop 
van de avond zijn arm te verkleuren, 
hij kreeg steeds meer last. Marije 
dwong hem naar de huisarts direct 
naast het café te gaan. Deze ver-
gaste Nico vervolgens op een stevige 
preek: had hij nog even gewacht, 
dan had hij dood kunnen zijn.

alles wat groeit en bloeit
Het hele incident weerhield en 
weerhoud hem er niet van om volop 
te genieten van het dierenleven in 
en rond de Noordsingel, pal voor 
hun bruine kroeg. Vanaf zijn woon-
etage boven het café en gezeten in 
zijn eigen stoel in zijn eigen erker, 
heeft Nico een fabuleus gezicht op 
alles wat hier groeit en bloeit. Zo 
kan hij erg genieten van de vogels 
die pal voor hun huis een aan de 
boom gespijkerd vogelhuisje in en 
uit vliegen.

Soort van ploegendienst
Nog meer respect heeft hij voor de 
ganzen in de singel. Niets voor niets 
hebben Marijke en hij hun café naar 
hen genoemd.
Hun aanwezigheid blijkt een indica-
tie voor het gezond zijn van de sin-
gel. Is de waterkwaliteit goed (wordt 
het sluisje richting Hofdijk en Rotte 
regelmatig geopend), dan zie je ook 
de ganzen pal voor hun pand, voor-
bij de brug naar de Zomerhofstraat.
In de zomer hebben de ganzen het 
goed, wanneer ze volop van het gras 
kunnen eten. De boswachter komt 
dan met enige regelmaat langs om 
de nesten te controleren en waar no-
dig de gelegde eieren te keren. Hier-

door komen deze niet uit en blijft de 
populatie in aantal redelijk constant 
en in stand.
Met diep respect vertellen Marije en 
Nico hoe de ganzen in de winter ‘s 
nachts in koppels van twee in een 
soort van ploegendienst het dicht-
vriezende wak openhouden. Is het 
ene koppel klaar, dan gaan twee an-
dere ganzen het water in. De kroe-
geigenaars zitten dat schouwspel 
soms tot diep in de nacht te observe-
ren, vanuit de zaak of van boven, het 
ontroert hen zeer.

Vrijwel geen kans
Tijdens de hongerige periode in de 
winter weten de ganzen feilloos de 
weg naar het café te vinden. Soms 
één keer per dag, vaak meerdere 
keren. Het scheelt er maar net niet 
aan dat ze ook binnenkomen. Voor 
cafébezoekers én omwonenden een 
waar feest om te zien. Volgens som-
mige bewoners kun je hier als het 
ware de klok op gelijk zetten.
Er is zelfs een groep van zo’n zes 
ganzen, die het café als het ware tot 
hun bezit zijn gaan beschouwen. 
Andere ganzen maken vrijwel geen 
kans om er te dichtbij te komen. 
Met de nodige ontzag vertelt Nico 
dat deze ganzen hem ook van ver al 
herkennen, bijvoorbeeld wanneer 
hij zijn hond uitlaat.
Marije vertelt met evenveel respect 
over de eenden en de schildpadden 
die in en rondom de singel leven.
Kortom, er blijkt geen twijfel over 
mogelijk: in en rond café De Ganz 
is er veel vertier voor mens en dier.

op de hoek van de Tollensstraat en de 
noordsingel bevindt zich café de Ganz. 
Wie op zoek is naar warme aandacht voor 
mens en dier kan hier terecht.

Nico en zijn levend ganzenspel, onverbrekelijk. Foto: Johannes Odé

SJanS in en rond CaFé de Ganz
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de legendarische Wijnberg 
in de zaagmolenstraat ziet 
er spik en span uit. alles zit 
lekker in de verf, er is veel 
licht en de rode gordijnen 
geven een accent aan een 
nostalgisch interieur. Voor de 
noorderlingen is de Wijnberg 
een begrip, de kroeg waarin je 
uiteindelijk belandde na een 
avondje stappen

Perkament met zegel
Horecatycoon Jos en huisschilder 
David leerden elkaar kennen in café 
Electric in de Jonker Fransstraat. Ze 
zijn nu de nieuwe sympathieke eige-
naars van de Wijnberg, die volgens 
David een magische aantrekkings-
kracht heeft. Ze zorgden als nieuwe-
lingen zelf voor een extreme remake 
van het café, David met de kwast en 
Jos met de naaimachine.
Voor Jos is het de vierder horecage-
legenheid die ze zelfstandig draait. 
16 jaar bezat ze de Prinsenpolder in 
het toen sjieke Alexander. Van de 
Hollandse prinsen kreeg ze een per-
kament met zegel.

Gamba’s en kreeften
Haar Oude Noorden avontuur be-
gon in de Benthuizerstraat, waar ze 
het aftandse Doorzon herschiep in 
Bistro l’Avenir, met antiek meubi-
lair en kreeften en gamba’s op het 
menu.
Jos had de tijd niet mee. Het Oude 
Noorden zat toen in een dip en de 
door haar nagestreefde sociale mix 
hield geen stand. “De horeca kon 
een belangrijke sfeerschepper zijn”, 
betoogt Jos, “toch wordt hij vaak 
door de overheid met de nek aange-

leuke prijzen
Shoplang 2.0 is, zoals de naam 
al aangeeft, de tweede editie 
van het succesvolle Europese 

taalproject, dat als doel heeft om 
de verschillende Europese talen 

onder de aandacht te brengen. 
Deze editie worden de talen 

Portugees, Roemeens, 
Pools en Sloveens voor 
het voetlicht gezet.
Het unieke aan Shoplang 

is dat voor de promotie van 
de talen gebruik wordt gemaakt 

van de vrijblijvende omgeving 
van een supermarkt. Bezoekers 
aan de Albert Heijn wordt zo de 
mogelijkheid geboden om voor 

of na het winkelen wat woordjes 

weer present. “De Wijnberg is een 
authentieke volkskroeg met een ge-
schiedenis” meent David. “Het is 

keken en opgezadeld met een duur 
vergunningenstelsel.”

Jos en David willen een café waar 
alles door elkaar komt, van trendy 
jongeren tot de gewone buurtbewo-
ner. Ze hebben elkaar allemaal wat 
te vertellen.

Marathonweekend
De opening is net achter de rug 
en de nieuwe eigenaren maakten 
een booming weekend mee, met 
een leuk publiek naar hun hart. De 
opstart is een echte marathon ge-
weest: half vier thuis en om 7 uur 

in één van de te promoten talen te 
leren. Iedereen die meedoet maakt 
kans op leuke prijzen. De actie is 
voor mensen van alle leeftijden, on-
geacht interesses of niveau.

data promotiecampagnes:
- Portugees op dinsdag 6 maart (eer-

der al op dinsdag 14 februari)
- Pools op donderdag 22 maart en 

dinsdag 3 april
- Sloveens op dinsdag 24 april en 

dinsdag 8 mei
- Roemeens op donderdag 31 mei en 

vrijdag 8 juni

De Shoplang 2.0-talenpromotie-
campagne vindt elke keer van 15.30 
tot 17.30 uur plaats bij de Albert 

een ontmoetingsplek waar je altijd 
bekenden tegenkomt”.
Jos en David willen zich aansluiten 

bij het nieuwe Zwaanshals, waar het 
trendy SPAM en MR mode aanleu-
nen tegen de plaatselijke vishandel 
en groenteboer. Aan de wand han-
gen platen van het nachtelijke Ma-
drid, een poëtische inspiratiebron.

las Vegas
Tussendoor werkte Jos voor Ge-
meentewerken, het Deense Maersk 
en Osram. Bij de laatste firma werd 
op een personeelsfeest een professi-
onele hoedenmodeshow gehouden. 
Aan het personeel werd gevraagd 
om in een modieuze outfit te ko-
men. Jos kreeg als Russische Leila 
de tweede prijs en kon een pracht-
hoed uitkiezen.

Omdat het koppel Jos en David in 
Las Vegas wilde trouwen, werd een 
diadeem met cyclanen en voile uit-
gekozen. Dit hoofddeksel werd in de 
traditionele hoedendoos meegeno-
men richting Amerika. In de waan 
door de extreme veiligheidsmaatre-
gelen – laarzen uit, laarzen aan – 
vergat Jos de doos. Een ambtenaar 
rent haar achterna: “Mevrouw, uw 
vogelnestje!”
Met de trouwerij, op een forse fee 
na voor de dominee, kwam het wel 
goed.

niet altijd
Ik zit aan de bar met twee grote ei-
gengemaakte ballen op mijn bord. 
“Morgen zijn het zeker hele klein-
tjes?” zeg ik. “Hoezo”, vraagt David, 
“De matador kan niet altijd win-
nen.”

Heijn aan het Eudokiaplein. De or-
ganisatie van dit project is in han-
den van Pressure Line.

Met informatie
Wilt u meer lezen over dit project? 
Kijk dan op de site www.shoplang2.
com, een online taal supermarkt die 
mensen de mogelijkheid geeft om 
woorden te leren en een competitie 
met elkaar aan te gaan.

Café Weinberg, trendy én authentiek

 Jos en David vol trots voor hun 
trendy café. 

Foto: Johannes Odé

Vreemde talen leren tijdens het winkelen
Shoplang is een door de europese Unie gesponsord project, dat als doel heeft (minder bekende) 
europese talen te promoten. dit wordt gedaan aan de hand van het thema winkelen. locatie is de 
albert Heijn aan het eudokiaplein.
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HoreCa
Bij de VMBO-opleiding binnen 
het vak Horeca leer je alles over 
koken en serveren. Als kok kun 
je gaan werken in de keuken 
van een restaurant, hotel, bistro, 
eetcafé of bijvoorbeeld een cate-
ringbedrijf. Als gastheer/gast-
vrouw kun je gaan werken in 
de horeca (hotel, restaurant en 
café) en andere bedrijven waar 
gerechten en dranken worden 
geserveerd.

Brood en BankeT
Bij de VMBO-opleiding binnen 
Brood en Banket leer je alles 
over bakken. Als brood- en/of 
banketbakker werk je meestal 
in een bakkerij of een patisserie. 
Je maakt alledaagse producten. 
Maar ook het fijnere werk, zoals 
taartjes en koekjes.
Bij het vak brood leer je de ba-
sisprincipes van het kneden 
van deeg, je leert rijsprocessen 
te begeleiden en verschillende 
broodsoorten af te werken. Je 
vormt, vlecht, rolt en bakt al-
lerlei broodsoorten. Verder ga je 
aan de slag met seizoensgebon-
den broden.
Bij het vak banket leer je boter-
degen zetten, uitrollen en snij-
den, je vormt koekjes en je leert 
taarten en gebakjes maken. Je 
gaat aan de slag met seizoens-
gebonden banket, zoals boterlet-
ters en oranjetompoezen en je 
leert boetseren met marsepein. 
Daarnaast leer je hoe je choco-
lade kunt verwerken.

aandacht voor het ambacht
De Horeca Vakschool heeft – zoals 
eerder gesteld – “veel aandacht voor 
het ambacht”. In de leerjaren 1 en 2 
(met ook een eventuele instroom in 
leerjaar 1-2) komen alle ‘ambach-
ten’ aan bod. De leerling krijgt al 
direct in de eerste klas te maken 
met de praktijk: in de keuken, het 
restaurant (met echte gasten in 
het derde leerjaar!) en de bakkerij. 
Ook ‘theoretische’ vakken als reke-
nen (wiskunde), taal, economie, de 
beeldende vakken en biologie staan 
deels in het teken van het ambacht.
Ad Kodde wijst hierbij op het speci-
fieke karakter van zijn school: “Dit 
alles vindt plaats aan de hand van 
zogenaamde themablokken en pro-
jectopdrachten, waarbij de lessen 
gedurende enkele weken in hetzelf-
de teken staan. Hierbij wordt te-
vens gekeken naar en/of rekening 
gehouden met traditionele mo-
menten. Voorbeelden hiervan zijn 
in het eerste jaar omelet, speculaas 
en peperkoek, oliebol, de aardap-

ToeriSMe & HoSPiTaliTy
Bij de VMBO-opleiding binnen 
Toerisme & Hospitality leer je al-
les over het bedenken van leuke 
uitstapjes of hoe jong en/of oud 
te vermaken.
Je kunt met deze richting gaan 
werken als assistent recreatie-
medewerker bij hotels, cam-
pings of recreatieparken, bij-
voorbeeld als baliemedewerker 
of behulpzaam bij het uitvoeren 
van animatieprogramma’s. Als 
assistent hostess/host kun je 
ook aan de slag in de toeristische 
sector, bijvoorbeeld op de recep-
tie van een hotel of camping.

pel, brood, pannenkoek, groente en 
roomijs en waterijs.”
Met een glimlach vervolgt de direc-
teur: “Daarbij is er ook ruimte voor 
speciale momenten. Zo keurde Ri-
chard Visser, de beste oliebollen-
bakker van Rotterdam, op maandag 
12 december 2011 de baksels van 
brugklassers. De 13-jarige Thierza 
wist van haar klasgenoten te win-
nen en haalde hiermee zelfs de 
krant.” In het tweede jaar zijn de 
thema’s fruit, grassoorten, schaal-, 
schelp- en weekdieren, chocolade, 
kaas en kruiden/specerijen.

kookworkshops 55-plussers
Een van de bijzondere activiteiten 
van de school is volgens de heer 
Kodde het in samenwerking met de 
Diëtistenpraktijk Diëtheek Rotter-
dam organiseren van gratis kook-
workshops voor 55-plussers. Deze 
kookworkshops worden iedere 
laatste dinsdagavond van de maand 
aangeboden.
De avond begint rond 16.00 uur. 

Onder het genot van een drankje 
wordt gezamenlijk een maaltijd 
bereid. Er wordt gewerkt met ba-
siskooktechnieken en het bereiden 
van simpele maaltijden, dus kook-
kennis en vaardigheden zijn geen 
vereiste, iedereen kan meedoen! 
Uiteraard worden de maaltijden na 
de bereiding gezellig samen genut-
tigd. De avond wordt rond 19.00 
uur afgesloten.
Ad Kodde vraagt zich in dit kader 
hardop af of bewoners van de Ag-
niesebuurt en het Oude Noorden er 
wel van op de hoogte zijn dat ze bij 
de Horeca Vakschool al voor weinig 
geld kunnen lunchen en dineren. 
Dit geldt wat hem betreft dan ook 
zeker voor ouderen, die zo op ge-
zellige wijze ook onder de mensen 
kunnen komen.

Samenwerking
Te midden van de dagelijkse gang 
van zaken in de school staat direc-
teur Ad Kodde ook open voor ande-
re initiatieven. Zo staat hij op zich 
welwillend tegen de voorstellen van 
Hans Kervezee en Pinar Coskun 
van het educatief culinaire pro-
gramma “Kook Met Mij Mee!” (lees 
ook de bewonerscolumn ‘Noord 

Van harte welkom op (open dag) 
Horeca Vakschool rotterdam

Twee keukenprinsen trots achter het fornuis.

op woensdag 14 maart is er van 16.00 tot 20.00 uur open dag 
op de Horeca Vakschool rotterdam aan de noordsingel 72. direc-
teur ad kodde hoopt vooral op veel belangstelling én aanmel-
dingen van (basisschool)leerlingen uit de agniesebuurt en het 
oude noorden.

Het ambacht
Ad Kodde over wat je op de Horeca 
Vakschool kunt verwachten: “Leer-
lingen kunnen hier terecht voor 
VMBO-opleidingen op het niveau 
basis (BBL), kader (KBL) en theo-
retische leerweg (TL), gelijktijdig 
leren ze een vak binnen de dienst-
verlening. Het gaat dan om de vak-
ken Horeca (kok en gastheer/gast-
vrouw), Brood en Banket (brood-
bakker, banketbakker) en Toerisme 
& Hospitality (recreatiemedewer-
ker, gastvrouw/gastheer). Naast de 
per vak verschillende praktijkles-
sen krijg je ook VMBO-vakken als 
wiskunde, economie, Nederlands, 
moderne vreemde talen en com-
putervaardigheden. Leerlingen en 
docenten kennen elkaar op deze 
kleinschalige vakschool goed en 
er is vooral aandacht voor ‘het am-
bacht’.”

Meer informatie
De Horeca Vakschool is gevestigd aan de Noordsingel 72. Bel voor 
meer informatie over (vaste) bezoekmomenten, het afhalen van pro-
ducten of het kunnen mee-eten in het restaurant met telefoonnum-
mer (010) 465 50 55 of kijk op de website www.horecavakschoolrot-
terdam.nl.
Zie voor meer informatie over de Kookworkshops voor 55-plussers 
ook de website wwww.dietheek.nl. Men kan ook mailen naar samen-
kokeninrotterdam@dietheek.nl of bellen met de telefoonnummers 
0900 - 1200 200 (20 cent per minuut) of 073 - 612 23 22.

aan het Woord’ op pagina 4), om 
intensiever met zijn Horeca Vak-
school samen te gaan werken.
“Hun ‘duurzaam plantaardig 
koken’-gedachte is zeker een wel-
kome aanvulling op datgene wat er 
nu al op deze school geleerd wordt. 
Ook is het met elkaar in contact 
brengen van ons beider leerlin-
gen een heel interessante ontwik-
keling. We hebben echter daarbij 
ook nadrukkelijk onze eigen ver-
antwoordelijkheid. En dat zal in de 
uitwerking van onze gezamenlijke 
plannen dan ook tot uitdrukking 
moeten komen”, aldus de heer 
Kodde.

Van harte uitgenodigd
Het leidt geen twijfel, de Horeca 
Vakschool Rotterdam is zeker een 
smaakmaker voor de jonge én oude 
bewoners van de Agniesebuurt en 
het Oude Noorden.
Naast het bezoeken van de Open 
Dag op woensdag 14 maart, bent 
u verder dan ook van harte uit-
genodigd om langs te komen en 
(elke werkdag) te genieten van de 
producten en de klantvriendelijke 
bejegening door de leerlingen. Ook 
zij kunnen hier immers van leren!!

Superdiner voor senioren. Foto’s: Johannes Odé


