
Nationale Boomfeestdag
Het bomen planten gebeurde vanaf 
tien uur ‘s ochtends door de groepen 
7 en 8 van de Prinses Juliana basis-
school. Daarnaast verscheen er op 
het grasveld bij de school een reuze 
klimboom.
De datum was zeker niet toevallig, 
het was immers Nationale Boom-
feestdag. De Stichting Boomfeest-
dag probeert door het planten van 
bomen kinderen al jaren bewust te 
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maken van het belang van natuur in 
ons land. “We hebben in ons 55-jarig 
bestaan al 11 miljoen bomen geplant. 
Dit jaar worden er weer 112.000 ge-
plant”, aldus directeur Peter Derksen 
van de stichting.

Ode aan ‘de boom’
Directeur Hugo de Vries van de Prin-
ses Juliana basisschool introduceer-
de tijdens de officiële gedeelte porte-
feuillehouder Nils Berndsen met een 

ode aan ‘de boom’, zie ook het kader.
De heer Berndsen lichtte vervolgens 
de kindvriendelijke route toe, die 
met veel groen en kinderkunst dit 
jaar vorm krijgt. De stichting Ele-
mentree zorgde voor een educatief 
programma.

Lentezon
In de middag werden de workshops 
overspoeld door de voltallige school, 
niet alleen de leerlingen deden mee, 
ook ouders en leerkrachten. Dat ging 
van groeiproces tot Japans bloem-
schikken, van schilderen tot tattoos. 
Klapper werd de schitterende voor-
stelling van de ‘Dwerg’, waarvoor een 
vol grasveld enthousiast applaudis-
seerde. Het weer in de groene oase 
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   UNieke 
BOOmpLaNtdag

was fantastisch, tot in de late middag 
baden hele families in de uitzonder-
lijke lentezon.

Vernieuwde Johan idaplein
Dit groen bij de Tollensstraat en het 
Snellemanplein staat zeker niet op 
zichzelf. Op veel meer plekken in de 

Op woensdag 21 maart werden vanaf de tollensstraat 
(tussen de Woelwijkstraat en de erasmusstraat) tot het 
Snellemanplein 15 zware bomen geplant. Hiermee kwam 
de realisering van de kindvriendelijke Route weer een 
stuk dichterbij.

    Wie een boom plant…
… zorgt ervoor dat er een stoel komt om op te zitten
… zorgt voor de potloden om mee te schrijven
… zorgt voor het papier van de boeken
… zorgt voor het schip waarmee we op zee 
     kunnen varen
… zorgt voor de tak waarop vogels hun lied zingen
… zorgt voor de schaduw in de zomer
… zorgt ervoor dat mensen kunnen ademen
… zorgt ervoor dat de stad er leuker uit ziet
… zorgt voor een feestje

Agniesebuurt en het Oude Noorden 
wordt er immers nieuw groen toe-
gevoegd. Een sprekend voorbeeld is 
het vernieuwde Johan Idaplein, wat 
op woensdag 4 april zal worden her-
opend. Lees alles over deze opening 
op de twee middenpagina’s.
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Opzoomer Mee biedt met drie schit-
terende aanbiedingen de helpende 
hand. U kiest zelf van hoeveel aan-
biedingen u gebruik wilt maken. De 
aanbiedingen zijn:
1. De Opzoomerbijdrage
2. De slagroomtaart van 
Opzoomer Mee
3. Een handig Opzoomerkeetje

 aaNBiediNg 1 
de OpzOOmeRBiJdRage
De eerste aanbieding is de Opzoo-
merbijdrage om uw ideeën voor uw 
straat of buurt uit te voeren. Er zijn 
hiervoor een aantal spelregels. Deze 
maken duidelijk dat de hoogte van de 
Opzoomerbijdrage 2012 afhangt van 
uw plan en van uw straat. Maakt u 
echt werk van het Opzoomeren, dan 
krijgt u natuurlijk meer. Woont u in 
een straat met miljonairs, dan krijgt u 
natuurlijk minder (of misschien zelfs 
niks). De spelregels zijn:
• De Opzoomerbijdrage is maximaal 
175 euro, meer is mogelijk!
• Maximaal 75 euro van de Opzoo-
merbijdrage te besteden aan eten en 
drinken
• Er is altijd een eigen bijdrage van 
bewoners, in geld of in natura
• Samenwerking met andere straten, 
dat kan
• Uitzondering op de spelregels, dat 
kan!

Hebt u een bijzonder plan, wilt u 
een hogere Opzoomerbijdrage, wilt 
u samenwerken met andere straten 
of wilt u een andere uitzondering op 
de spelregels? Bel dan altijd eerst met 
Opzoomer Mee via telefoonnummer 
(010) 213 10 55. Dat voorkomt teleur-
stellingen en u kunt zo optimaal pro-
fiteren van het advies van Opzoomer 
Mee. Dien vóór 1 juli a.s. uw aanvraag 
in! U komt dan gegarandeerd voor 

een Opzoomerbijdrage in aanmer-
king, ook al gaat u pas later in uw 
straat/buurt aan de slag. Van Opzoo-
mer Mee krijgt u snel antwoord, zo-
dat u snel over de Opzoomerbijdrage 
kunt beschikken.

 aaNBiediNg 2
de SLagROOmtaaRt VaN 
OpzOOmeR mee
Wonen er in uw straat of buurt buren 
die niet goed Nederlands spreken? 
Help een handje! Niet moeilijk, leuk 
om te doen en erg nuttig. Kies één 
van de volgende uitdagingen die u 
past en ontvang een grote slagroom-
taart (voor 20 à 40 personen) voor uw 
straat. De uitdagingen van Opzoomer 
Mee zijn:

Voorleesexpress
U gaat een vrijwillige voorlezer kop-
pelen aan een gezin waar voorlezen 
(nog) geen gewoonte is. De voorlees-
express kan u helpen. Ga na de web-
site www.voorleesexpress.nl/locaties 
en kies Rotterdam

Converseren 
in goed Nederlands
U start een conversatiegroep rond 
bijvoorbeeld samen koken, kleding 
maken, boodschappen doen, ontdek-
ken van de buurt/stad, spelletjes doen 
etc.. De groep komt minstens 3 keer 

bij elkaar. Opzoomer Mee helpt u met 
tips en extra activiteitengeld

Voorleesgroep
U start een voorleesgroepje voor kin-
deren. De groep komt regelmatig bij 
elkaar. Opzoomer Mee helpt u met 
tips en extra activiteitengeld

anders
U kiest een andere uitdaging 
(zie kader).

Leuke voorbeelden van mogelijk 
andere uitdagingen zijn:
• Een schone, groene, mooie en 
veilige straat/buurt, bijvoorbeeld: 
groendag waarbij alle plantenbak-
ken weer gevuld worden, kinderen 
schilderen kunstwerkjes op een 
blinde muur, grote schoonmaakac-
tie met hapje en drankje, maande-
lijkse veegactie met daarna koffie, 
extra verlichting aanbrengen op 
donkere achterpaden enzovoorts
• Meer sociale samenhang, minder 
anonimiteit in de straat/buurt,
bijvoorbeeld: een straatdiner waar-

bij iedereen een gerecht maakt, 
koffiebijeenkomst in de hal van de 
flat of op straat, sport- en spelmid-
dag voor jong en oud, een gezellige 
ontmoeting met kennismakings-
spel, welkomstcomité voor nieuwe 
buren in de straat enzovoorts
• Kinderen en jongeren werken 
mee aan een leefbare straat/buurt,
bijvoorbeeld: de jeugd laat zien wat 

de Opzoomercampagne gaat weer van start. Niks crisis en be-
zuinigingen … Opzoomer mee roept u op om juist nú op eigen 
kracht uw straat of buurt leefbaar, gezond, vriendelijk, veilig of 
gezellig te maken. maak samen met uw buren plannen, neem 
de uitdaging(en) aan!

 Nieuws van Opzoomer Mee  
Wie neemt de uitdaging(en) aan?!

Enthousiaste uitleg over de uitdagingen. Foto’s: Johannes Odé
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Bijzondere uitstraling
Met de komst van de MINI MALL 
kwam er in het voormalige Hofplein-
station weer leven in de brouwerij. 
Het is nu een creatieve hotspot met 
een verfrissend aanbod van horeca, 
muziek, mode, vintage en kunst. In 
september vestigden zich er de eerste 
creatieve en culturele ondernemers.
Nu de opstartperiode voorbij is heb-
ben de ondernemers tijd om de blik 

te verruimen. En dan vooral een be-
langrijke troef in te zetten: het ruime 
gewelfde binnenterrein waar al hun 
units aan grenzen. Dat biedt met 
zijn bijzondere uitstraling bij uitstek 
mogelijkheden voor kleine en grote 
evenementen.

Uniek concept
Onderneemster Sanne van Salt Sea-
son: “We gaan meer gezamenlijk 
optrekken om de MINI MALL te pro-
moten, want het is een uniek concept 

HOtSpOt de miNi maLL
in een uniek pand. De binnenruimte 
is ideaal om evenementen te organi-
seren die passen bij dat concept. Een 
speciale commissie heeft inmiddels 
ideeën ontwikkeld. We gaan elke eer-
ste zondag van de maand een MINI-
fest houden, binnenkort starten we 
daarmee. We presenteren ons als on-
dernemers gezamenlijk, er is muziek 
en een drankje en een hapje. Het is 
in navolging van de kerstmarkt, die 
zeer succesvol was. Ook denken we 
aan een biologische markt, een art & 

vintagebeurs of aan activiteiten voor 
de buurtbewoners met kinderen.”

driedaags dansfestival
Daarnaast hebben ook anderen de 
mogelijkheden van het binnenter-

Bomen 
verplaatst
portefeuillehouder buiten-
ruimte Nils Bernsden van de 
deelgemeente Nord heeft vijf 
grote bomen verplaatst. Hij 
deed dat samen met de Bomenrid-
ders. De bomen verhuisden van het 
Benthemplein naar de hoek Schie-
kade/Heer Bokelweg. Het Benthem-
plein krijgt een nieuwe inrichting 
als waterplein, het loopt bij forse 
regenval onder water. Er is geen plek 
meer voor deze bomen. Aanvankelijk 
zouden ze gekapt worden, maar door 
verplaatsing naar een nieuwe plek 
dichtbij, blijven ze toch behouden 
voor Noord. De oorspronkelijk kale 
hoek waar ze nu terecht zijn geko-
men is er mooi van opgeknapt.

Uitbreiding 
30 km-zone
in de agniesbuurt krijgen de 
Vijverhofstraat (het deel tus-
sen de Heer Bokelweg en de 
teilingerstraat), de Boekhorst-
straat en het zomerhof een 30 
kilometerinrichting. De belang-

rijkste overweging is dat zich in dit 
ondernemersgebied veel voetgan-
gers en fietsers begeven. Ook sluit 
deze inrichting in de wijk beter aan 
op het omringende gebied (tussen de 
Bergweg, de Noordsingel zuidzijde 
en de Heer Bokelweg). Daar is al lan-
ger een 30-km zone.

Wijkactie-
plannen
Het dagelijks bestuur van de 
deelgemeente Noord heeft 
voor de zes wijken van Noord 
de wijkactieplannen 2012 vast-
gesteld. In deze actieplannen zijn 
per wijk de maatregelen beschreven 
voor 2012. Maatregelen die nodig 
zijn om de gebiedsvisie te realiseren.
Voor het Oude Noorden en Bergpol-
der bijvoorbeeld zijn het afgelopen 
jaar gebiedsafspraken getekend tus-
sen gemeente, deelgemeente en cor-
poraties. Daarmee committeren de 
partijen zich aan een inzet voor dat 
gebied. Afspraken die variëren van 
het realiseren van nieuwbouw, het 
opknappen van de buitenruimte tot 
het verkennen van zaken.

ze kan tijdens een open podium, 
de jeugd stroopt de mouwen op en 
klust in de buurt, jongeren orga-
niseren een sportdag voor de hele 
buurt, jongeren helpen ouderen 
met computeren, jongeren organi-
seren workshops voor de volwasse-
nen in de straat enzovoorts.

Vervanging gasleiding 
Benthuizerstraat
Vanaf begin maart wordt de gasleiding in de Benthuizerstraat vervangen. Eerst 
zijn de huisaansluitingen aan de beurt, in de eerste week van april volgt de 
hoofdaansluiting. Omdat de stoep toch open ligt, krijgt de buitenruimte met-
een een opknapbeurt. De stoep wordt opgehoogd en krijgt nieuwe tegels, fiets-
hekken en afvalbakken worden mogelijk vervangen en verplaatst. Dat gebeurt 
in overleg met de ondernemers en bewoners.
Dinsdagavond 10 april is er om 18.30 uur een schouw, waarbij op straat wordt 
gekeken hoe de buitenruimte er in de toekomst het beste uit kan komen te 
zien. Opgeven voor deze schouw kan alvast door een mail te sturen naar 
r.maaskant@rotterdam.nl.

Handige kaart 
voor hondenbezitters
De Deelgemeente Noord heeft nu online een plattegrond met handige infor-
matie voor hondenbezitters. Daarop staan alle uitlaatzones, losloopgebieden 
en locaties van dipsensers voor het opruimen van hondenpoep in Noord aan-
gegeven.
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.rotterdam.nl/plattegrond_met_losloop_en_uitlaatzones.

 aaNBiediNg 3 
eeN HaNdig OpzOOmeRkeetJe
U kunt een Opzoomerkeetje lenen 
boordevol spullen voor uw straatac-
tiviteit, gratis bezorgd en na afloop 
weer opgehaald. Opzoomer Mee heeft 
5 smaken: de dinerkeet, de terraskeet, 
de speelkeet, de schaakkeet en de 

kluskeet. Nieuw is het voorleestentje, 
elk keetje heeft dit jaar een voorlees-
tentje: leuk voor straatactiviteiten en 
nuttig om te doen.
Reserveer nu het keetje van uw keuze 
via (010) 213 10 55.
----------------------------------------------------------
Ahmed Harika, dagelijks bestuurder 
van de deelgemeente Noord, is dui-
delijk over Opzoomeren: “Geef jon-
geren een rol bij straatactiviteiten. De 
jeugd is de toekomst, ook in uw straat. 
Betrek ze daarom altijd bij de straatac-
tiviteiten. Geef ze een rol en maak ze 
medeverantwoordelijk voor een groe-
ne en schone straat. U zult zien: dat 
betaalt zich dubbel en dwars terug!”
----------------------------------------------------------

rein ontdekt. Zo is de MINI MALL 
één van de locaties van het Rotter-
damse Muziekfestival Motel Moza-
iek. Van 19 tot en met 22 april is er 
allerlei muziek op het binnenterrein 
en dak van het voormalige Hofplein-

station. Het is tevens de start van een 
tentoonstelling over architectuur, ter 
ere van de Biënnale.
In mei staat een driedaags dansfes-
tival op het programma, waar jonge 
choreografen hun werk vertonen, 
ook op het binnenterrein.

Restaureren
De ontwikkeling rond de Hofbogen 
staat sowieso niet stil. De buiten-
ruimte rond het Hofpleinstation 
wordt aangepakt. Die moet beter 
aansluiten bij de culturele, creatieve 
uitstraling van de MINI MALL. De 
plannen daarvoor zijn bijna klaar.
Daarnaast is het plan om de overige 
10 bogen van het Hofpleinstation te 
restaureren. Dat is hard nodig omdat 

dit deel van het Rijksmonument ern-
stig is aangetast: het dak lekt en er is 
loslatend beton. Doel is om de bogen 
uit deze tweede fase uiteindelijk aan 
te laten sluiten bij de programme-
ring van de MINI MALL.

meer informatie
Kijk voor informatie op de website: 
www.mini-mall.nl.

Van eindstation tot bruisend 
centrum. 

Foto: Johannes Odé

de aanleg van de Luchtsingel 
tussen Rotterdam Centraal en 
de Hofbogen is inmiddels van 
start gegaan. meteen de dag 
nadat de singel met 48% van 
de stemmen gemeentebreed 
als winnend Stadsinitiatief uit 
de bus is gekomen.

De Luchtsingel is een 350 meter 
lange houten loopbrug. Initiatiefne-
mers ZUS (Zones Urbaines Sensi-
bles) zijn het afgelopen najaar al met 
de plannen begonnen. Rotterdam-
mers konden voor 25 euro een plank 

kopen met daarin een door henzelf 
bedachte tekst gegraveerd. Op die 
manier is al voor 50.000 euro aan 
planken verkocht.

Hertenkamp
Op een terrein achter het Schieblock 
waar de singel doorheen komt, wordt 
gebouwd aan de boogconstructie 
van de brug. De luchtsingel moet 
het gebied rondom het Hofplein ver-
levendigen. De brug zou ongeveer 
400.000 euro kosten, maar dankzij 
het Stadsinitiatief kunnen de be-
denkers 4 miljoen euro besteden. 
Daarom zullen zij ontwerpen maken 

voor nieuwe attracties in het gebied. 
Ze denken daarbij aan een openlucht 
bioscoop en een hertenkamp.

gevaar
De Luchtsingel is eind van dit jaar 
klaar. Inmiddels heeft ProRail wel 
bedenkingen geuit over de aanleg 
van de Luchtsingel en is in gesprek 
met de initiatiefnemers. De loopbrug 
gaat namelijk over het spoor lopen 
en ProRail vreest dat er rommel van 
de brug op het spoor terechtkomt. En 
dat brengt de veiligheid in gevaar.

Luchtsingel in de maak

Vorig jaar gingen de eerste 
ondernemers voortvarend van 
start in de miNi maLL. Nu ze 
goed gesetteld zijn is er tijd en 
ruimte om andere activiteiten 
te organiseren. de komende 
maanden staan er heel wat 
evenementen op het pro-
gramma.
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Herkent u iets in dit verhaal? 
Buurtbemiddelaars kunnen bu-
ren helpen om met elkaar in 
gesprek te komen. Dit voorkomt 
veel ergernis!
Schroom niet en maak een vrij-
blijvende afspraak met Loes van 
Delft, de projectleider van Buurt-
bemiddeling Noord. Telefoon 
(010) 265 62 48 of mail naar: 
noord@buurtbemiddeling.org.

“Ik vind het zielig dat vogels honger 
lijden, daarom strooi ik voer!” zegt 
een dame steunend op haar rollator.
De ander vindt dat onzin. Volgens 
haar levert dat voeren overlast op.
Daar is de vogelliefhebster het niet 
mee eens: “Overlast? Die vogels doen 
niemand kwaad.”
Waarop de ander snibt: “Nee, maar 
die vogels dragen ziektes bij zich en 
hun uitwerpselen liggen op het bal-
kon en de galerij. Die viezigheid komt 
door dat voeren van jou.”
Het gezicht van de dame met de rol-
lator betrekt: “Maar ik kan ze toch niet 
laten verhongeren?” Ze voelt zich ver-
antwoordelijk voor hulpeloze dieren.
Dat vindt de andere dame onzin: 
“Ach, die beesten vinden hun voedsel 
zelf wel. Jij moet er mee stoppen want 
ik ben die vuiligheid zat.”

De eigenaar van de dierenwinkel 
mengt zich in het gesprek. Hij pro-

beert de dames te kalmeren door uit 
te leggen dat vogels bij strenge vorst 
hulp kunnen gebruiken, maar het 
zelf weer kunnen zodra het niet meer 
vriest. Helaas helpt dat niet. “Zie je 
nu wel”, zegt de ’ik-wil-niet-voeren’ 
dame, die van schoon en netjes 
houdt. De andere dame schuifelt ver-
drietig weg.

Ik reken af bij de kassa en heb het 
idee dat de dames, in een rustig ge-
sprek met een kopje koffie, wat nader 
tot elkaar kunnen komen.

Dalia

BUURtBemiddeLiNg 
NOORd...
 ... VOgeLS
Bij de stelling met parkietenvoer is een discussie gaande tus-
sen twee bejaarde dames.

eieren zoeken, schoonmaak en muziek 
op het Pijnackerplein

 Straks allemaal naar de paaseieren zoeken. Foto: Johannes Odé

Goed verstopte chocolade-eieren, 
paashazen en ander paasfeest ge-
relateerd snoepgoed zal gevonden 
moeten worden voordat een ander dat 
doet. De start van de zoektocht is om 
13.00 uur, deze zal tot ca. 14.00 uur 
duren.

Op zaterdag 21 april zal om 10.00 
uur op het Pijnackerplein wederom 
de S.O.A.P.-actie worden gehouden. 
Deze supergezellige schoonmaak en 
opruimactie heeft als doel het plein 
weer veilig en schoon te maken. Het 
is noodzakelijk om met bezem en 
grijpers alle zwerfvuil en glas te ver-
wijderen, zodat alle pleingebruikers 
er weer veilig kunnen spelen en ge-
nieten. Daarnaast krijgt het plein-

huisje van onder tot boven een grote 
schoonmaakbeurt. Meld je aan om 
mee te doen.

Ook op zaterdag 21 april is er een 
optreden van harmonie Euterpe uit 
Maasland. Vanaf 17.00 uur zullen zij 
in de muziektent op het plein acte de 
présence geven. Een van de musici is 
Bernard, de eigen voorzitter van de 
bewonersvereniging van het plein. 
Hij zal mede garant staan voor een 
muzikale show van hoog niveau. Het 
programma is nog niet bekend, maar 
zal verrassend en prachtig zijn.

Patrick Zwiers

We verzamelen tot 1 juli uitdagende duurzame en puur plantaardige recepten onder onze 
stadsgenoten. Heeft u ook een recept dat u graag kookt als u geen zin heeft in vlees? Of kaas? 
Of eieren? Een gerecht dat u mischien ooit heeft geproefd bij de buurvrouw? Of oma? 
Of bij een Mediteraans restaurantje?

Hoe werkt het?
 • U stuurt uw recept.

 • We leggen uw recept naast onze duurzaamheidsmatrix.  Deze bepaalt hoe duurzaam u kookt.

 • We selecteren zodoende de duurzaamste 10 recepten. 

 • Deze top 10 duurzame recepten publiceren we op onze website. De bezoekers stemmen.

 • Dit telt voor de helft mee. 

 • We koken deze 10 recepten vervolgens samen tijdens 2 kookavonden in onze kookstudio met uw vrienden, buurtgenoten,  

  collega’s of familieleden. 

 • We nodigen ook een aantal bekende Rotterdammers uit voor de kookavonden. 

 • De proevers van deze kookavonden spreken dan hun voorkeur uit. 

 • Dit telt voor de andere helft mee. 

 • Zo kiezen we de Top 3 Rotterdamse duurzame recepten.

Wat kunt u winnen?
U kunt zelf kiezen tussen de verschillende prijzen:

 • Een diner voor twee personen bij een luxe duurzaam restaurant (alleen voor de 1ste prijs)

 • Een winkelmandje vol boodschappen bij een natuurvoedingswinkel (alleen voor de 1ste en 2de prijs)

 • Geldprijs ( 1ste prijs €200; 2de prijs € 150; 3de prijs €100)

Wat moet u doen?
Stuur ons uw eigen favoriete recept. Uw recept moet voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • De ingrediënten zijn puur plantaardig en waar mogelijk biologisch.

 • De ingrediënten zijn lokaal geproduceerd (geen exoten)

 • De ingrediënten zijn seizoensgebonden (geoogst van april tot oktober)

 • Het gerecht ziet er lekker uit!

Mail, Post of kom langs met uw recept naar:
Stichting Proefhof

Duurzame recepten wedstrijd 

Agniesestraat 111b

3032 TH, Rotterdam

info@kookmetmijmee.nl

www.kookmetmijmee.nl

NB: Deelname is mogelijk tot 1 juli en alleen voor inwoners van Rotterdam

Stichting Proefhof organiseert Duurzame recepten wedstrijd!
Alle Rotterdammers zijn uitgedaagd!

KOOK met mij mee en 

WIN leuke prijzen!

Humanitas verleent in de wijk zorg 
aan 550 cliënten en wil dat deze kun-
nen meedoen, dat er goede voorzie-
ningen zijn en een aangepaste bui-
tenruimte. Er is een integraal wijk-
team – het ‘krokusteam’ – opgericht, 
waaraan Humanitas, de Pameyer 
stichting, opbouwwerkorganisatie So-
nor en de deelgemeente Noord deel-
nemen.

Woonservicegebied 
Oude Noorden

Het is de bedoeling rond kwetsbare 
mensen informele netwerken te sti-
muleren. Aan de burger wordt ge-
vraagd wat hij nog kan, wat zijn eigen 
kracht is. Daarnaast wordt gekeken 
wat de familie en de buren kunnen. 
Voorbeelden hiervan zijn: een bood-
schappendienst door vrijwilligers, een 
leenscootermobiel die vrijwilligers bij 
je kunnen brengen, de buurman die 
je de trap afhelpt of een was- en strijk-
service. Ofwel: het creëren van een 
informele schil.
We krijgen een verschuiving van ‘zor-
gen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het komt 
erop aan verbindingen te leggen en 
ontmoetingen te stimuleren.

In Rotterdam zijn 30.000 mensen 
met schulden en/of eenzaam en/of 
verslaafd. Tegelijk zijn er ook zijn veel 
senioren, “de zilveren kracht”, die wat 
in huis hebben om voor deze hulpbe-
hoevenden het tij te keren.
Op woensdag 14 maart kwamen een 
aantal van deze vrijwilligers in het Jan 
van der Ploeg-huis bijeen om concre-
te ideeën uit te werken. Eerste ideeën 
zijn om met het oog op ontmoeting 
binnenkort een wijksafari te organi-
seren, ook worden de ‘Kloosterlingen’ 
gefotografeerd.

Het Oude Noorden is (naast 
eerder Blijdorp en de prove-
nierswijk) nu ook woonser-
vicegebied geworden. dit be-
tekent dat er extra aandacht 
komt voor ouderen en men-
sen met een beperking.

Senioren blij met extra ondersteuning. Foto: Johannes Odé

Op zondag 8 april, eerste paasdag, zijn alle kinderen van het 
pijnackerplein en omgeving van harte welkom om te zoeken 
naar allerlei paassnoepgoed. 
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4 APRIL 12.00 UUR

UITNODIGING OPENING 
NIEUWE JOHAN IDAPLEIN

HET NIEUWE JOHAN IDAPLEIN
Je kunt er spelen en sporten, wandelen, 
rustig zitten en chillen. Het is nu een plein 
voor iedereen. Met de buurt, jong en oud, 
is bedacht hoe het plein moest worden. 
En daarnaast is het ook een duurzaam plein, 
veel groen en met een unieke oplossing voor 
het verwerken van schoon regenwater.

GROEN
Hekken weg, stenen weg en vooral groen op het 
plein. Zo'n 1000 m2 groen en 13 bomen erbij. Dat 
geeft een heel andere sfeer. Het schoolplein van de 
Hildegardisschool is omgetoverd tot een tuin waar 
kinderen kunnen stoeien met groen. Met de handen 
in de grond en leren wat er groeit en bloeit. 

SPORT EN SPEL
Lekker voetballen, basketballen, 
klimmen of tikkertje spelen? Het kan 
allemaal op het nieuwe Johan 
Idaplein. De Kloosteralliantie zorgt 
voor wekelijkse activiteiten op het 
plein. Jongeren hebben hun eigen 
houten bokaal als ontmoetingsplek.

WANDELEN
Op het Johan Idaplein is een echte 
wandelpromenade aangelegd. 
Straks in de zomer kunt u tussen 
het groen heerlijk wandelen. Of 
gewoon op een bankje zitten en 
kijken wat er gebeurt op het plein.

DE KLOOSTERBUURT
De Kloosterbuurt is in opkomst. 
Schoolpleinen en binnenterreinen zijn 
opgeknapt, buurthuis 't Klooster is 
verbouwd, bewoners zijn steeds meer 
betrokken. We hopen dat u mee doet 
om de buurt beter te maken!

WATER
Er is ook een wereld onder het plein. Daar 
liggen 1100 in�ltratiekratten die 360.000 liter 
regenwater uit de omgeving kunnen opvangen. 
Het schone regenwater gaat niet naar het riool, 
maar zakt langzaam de bodem in. En dat is 
goed voor de grondwaterstand in de buurt.

PROGRAMMA OPENING
12.00 UUR BRASSBAND MET DANSERESSEN & 
TROMPETTEN
 

12.15 UUR WORKSHOPS:
· schildersatelier vogels & bloemen
· groeiproces
· klimwand
· Japanse bloemschikken
· lavendelzakjes maken

HIGH TEA
RAPPERS EN ROTEBWORKSHOP BIJ BOLZAAL
CRIA FAMILIA MET CAPOEIRA
 
13.30 UUR ROOFVOGELSHOW

14.30 UUR OPTREDEN TALENT KIDS
 

14.45 UUR CRIA FAMILIA
 

15.00 UUR OPENING MET GROENE DOOS VAN 
PANDORA door wethouder Alexandra van 
Huffelen en portefeuillehouder Nils 
Berndsen van deelgemeente Noord
 

15.15 UUR OPENING TENTOONSTELLING 

NATUUR & WATER Agnes van Zoelen, 
hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard en Gerben Wigmans, 
Gemeentewerken
 

15.30 UUR RONDLEIDING DOOR SCHOOLTUIN
 

‘kijkje achter de voordeur’
De voorstellingen gaan over gewone 
mensen uit Rotterdam Noord en de 
dingen die hen bezighouden. Hun 
manier van leven, het kijken naar 
elkaar en waar we nu gelukkig van 
worden of juist niet. Wat is er veran-
dert in de afgelopen tien jaar? Heeft 
bijvoorbeeld internet nu echt voor die 
‘digitale revolutie’ gezorgd? De afle-
veringen zijn gebaseerd op verhalen 
van buurtbewoners. Zo wordt er als 
het ware een kijkje achter de voordeur 
genomen.

moord op pim Fortuyn
De repetities van deel 1 en deel 2 zijn 
in volle gang. Theatermaker Jolina 
Wessels (artistiek leider van Echte 
Liefde) vertelt samen met Paul Rater-
man (PR, productiemedewerker en 
ook regisseur binnen Echte Liefde) 
over het maakproces. “Na het bekij-
ken van de DVD Box van de ‘Marseil-
laanse trilogie’ met Ko van Dijk wilde 
ik zoiets ook met Echte Liefde maken. 
Persoonlijke verhalen van echte men-
sen, met in ieder afzonderlijk deel 
een andere hoofdpersoon. Dit idee is 
in een brainstormsessie met Paul en 
Miny (eveneens verbonden aan Echte 
Liefde) verder uitgewerkt. We bespra-
ken toen dat het een startpunt moest 
hebben, een gebeurtenis die iedereen 
zich nog weet te herinneren en dat is 

de moord op Pim Fortuyn geworden, 
in mei alweer tien jaar geleden.”

persoonlijke verhalen
Jolina vervolgt: “Al gaat het niet over 
de moord of andere grote gebeurte-
nissen van de afgelopen periode, toch 

spelen deze op de achtergrond mee. 
Het zijn dan ook echt persoonlijke 
verhalen van buurtbewoners waar de 
scripts op zijn gebaseerd. Deze heb-
ben we eerst verzameld en daaruit 
zijn aflevering 1, 2 en 3 gekomen. Af-
levering 1 heb ik geschreven, afleve-

ring 2 en 3 zijn geschreven door Paul 
en ik schrijf ook aflevering 4.”

Speelgegevens 
‘Rimpels in de Rotte’
Deel 1: ‘Sabine’ 
over een betrokken en actieve be-

de in het Oude Noorden gevestigde toneelvereniging echte 
Liefde brengt in de nieuwste voorstelling ‘Rimpels in de 
Rotte’ gedurende vijf afleveringen recente buurtgeschiedenis 
tot leven. in dit ‘Feuilleton van het Noorden’ staat vanaf april 
t/m november in iedere aflevering een andere hoofdpersoon 
centraal. de afleveringen kunnen afzonderlijk van elkaar 
worden gezien. Het is dus geen vervolgverhaal.

Toneel in het Klooster 
echte Liefde speelt ‘Rimpels in de Rotte’

woonster die niet in staat is een on-
opgeloste verkrachtingszaak te laten 
rusten. Deze blijkt meer raakvlakken 
met haar verleden te hebben dan ze 
zelf vermoed.
Te zien op zaterdag 21 april om 20:00 
uur en zondag 22 april om 14:00 uur.

Deel 2: ‘Farida’
over huwelijksproblemen van een 
Marokkaanse jonge vrouw. Houd 
ze zich aan de conventies binnen de 
gemeenschap of weet ze zich los te 
maken van de sociale druk en kiest ze 
voor zichzelf?
Te zien op zaterdag 12 mei om 20:00 
uur en zondag 13 mei, theater work-
shop in decor: 11:30 tot 13:00. Voor-
stelling om 14:00 uur.

Deel 3: ‘Henk’
over een eenzame man die zijn laat-
ste werkzame maandenbeleefd als 
woninginspecteur en huizenhoog te-
gen zijn aanstaande pensioen opziet. 
Op aanraden van zijn dochter gaat hij 
internet daten. Te zien op zaterdag 30 

juni, 20:00 uur en zondag 1 juli, thea-
ter workshop in decor: 11:30 tot 13:00. 
Voorstelling om 14:00 uur.

Deel 4,’ in ontwikkeling’
Te zien op zaterdag 6 oktober, 20:00 
uur en zondag 7 oktober, theater 
workshop in decor: 11:30 tot 13:00. 
Voorstelling om 14:00 uur

Deel 5, ’ in ontwikkeling’
Te zien op zaterdag 17 november, 
20:00 uur en zondag 18 november, 
theater workshop in decor: 11:30 tot 
13:00. Voorstelling om 14:00 uur. 
Zowel deel 4 als 5 worden op dit mo-
ment nog geschreven.

Na afloop van de voorstelling is er een 
informele ontmoeting met de spelers 
en regisseur. Op zondagmorgen kan 
er voorafgaand aan de voorstelling 
kennis worden gemaakt met de groep 
tijdens een theaterworkshop in het 
decor.
Nieuwsgierig geworden naar Echte 
Liefde? Zij verwelkomen u graag! Tot 
ziens bij ‘Rimpels in de Rotte’

_______________________________

Locatie: Kapelzaal wijkgebouw 
het Klooster/Oude Noorden
Adres: Ruivenstraat 81, 
3036 DDRotterdam
Kosten: 5 euro
Meer informatie en reserveren:
www.toneelverenigingechteliefde.nl. 
Of bel: 06-360.12.971. U kunt ook 
mailen naar: tvechteliefde@live.nl. 
Volg ons op Facebook en Twitter.
_______________________________

Entree € 3,-- per voorstelling. Zaal/
bar open om 19:00 uur, start filma-
vond om 19:30 uur.
Het Klooster is geopend tot 23.30 uur, 
zodat er na afloop van de film in de 
foyer nog wat gedronken kan worden. 
Bier & wijn kosten € 1,50.

  pROgRammeRiNg 
  iN apRiL

maandag 2 april:
“There will be Blood” (Paul Thomas 
Anderson, 2007)
Een verhaal over familie, hebzucht, 
geloof en olie, gecentreerd rondom 
de beginnende oliemagnaat Daniel 
Plainview. (16 jaar e.o.).

maandag 9 april:
“Beginners” (Mike Mills, 2010)
Een jongeman wordt opgeschrikt 
door twee mededelingen van zijn va-
der: dat hij terminale kanker heeft en 

een jonge mannelijke minnaar. (alle 
leeftijden).

maandag 16 april:
“Star Trek” (J.J. Abrams, 2009)
De jonge Starfleet bemanning staat 
op het punt het meest geavanceerde 
ruimteschip ooit te lanceren: de 
U.S.S. Enterprise. (12 jaar e.o.).

maandag 23 april:
“A Single Man” (Tom Ford, 2009)
Los Angeles, 1962. Een professor En-
gels (Colin Firth) probeert zijn leven 
weer op te pakken na de dood van zijn 
partner. (12 jaar e.o.).
Word vriend op Facebook om op de 
hoogte te blijven van de nieuwe pro-
grammering en ontwikkelingen.

Reserveer een kaartje door een mail 
te sturen naar mailadres kloosterbi-
oscoop@gmail.com, o.v.v. de film en 
bijbehorende datum.

Films in het Klooster de kloosterbioscoop
elke maandagavond draait 
er in de kapelzaal van het 
klooster Oude Noorden aan 
de Ruivenstraat 81 een mooie 
speelfilm, met een gevari-
eerd aanbod voor een breed 
publiek uit Noord en de rest 
van Rotterdam. Voor elke 
hoofdfilm wordt een korte film 
vertoond van een jonge Rot-
terdamse filmmaker, met een 
introductie door de maker zelf. 
alle films worden (waar ver-
krijgbaar) in full-Hd-kwaliteit 
vertoond.
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Waar en wanneer?
De Mode Workshops worden ge-
houden in wijkgebouw ‘t Klooster 
aan de Ruivenstraat 81, nabij het 
Johan Idaplein en de Hildegardis-
school. De tijd is op donderdagmid-
dag van 15.30 tot 17.30 uur, nog tot 
en met donderdag 19 april.
Er zijn nog een aantal plekjes vrij. 
De workshop kost € 2,-- per week.

Aanmelden voor de Mode Work-
shops kan bij Marieke Abelman van 
GuerillaKIDS, via telefoonnummer 
06 - 2867 1549 of per 
e-mail: guerillakids@gmail.com.

Dus geen AJ (Armani Jeans) of 
D&G, maar ga aan de slag met let-
ters uit je eigen naam. Ontwerp zo 
je eigen logo, naai deze op je tas en 
presenteer je creatie tijdens een flit-
sende modeshow…

is ook het ruimtelijke aspect van be-
lang: een plek waar iets mee gebeurt 
om een probleem aan te pakken. 
Deze omschrijving raakt de kern 
van de kindvriendelijke wijk en de 
wekelijkse inzet van de Wijktijgers. 
Elke week zetten zij zich in om hun 
leefomgeving te verbeteren en hun 
buurt en haar bewoners te leren 
kennen.
Wil jij dat de Wijktijgers de eerste 
prijs winnen met hun Droomstad-
film? Vanaf 12 april staat het filmpje 
op de website www.vpro.nl/droom-
stad, dus bezoek de site. En … breng 
je stem uit!

WiJktiJgeRpeRSBUReaU OUde NOORdeN 
‘FeeSteLiJke ONtHULLiNg dakgOOtLOpeR’

guerillakidS 

is een spijkerbroek alleen maar 
om aan te trekken? guerilla-
kidS vindt van niet, gooi je 
oude broek niet weg en maak 
er een tas van! zorg dat ieder-
een kan zien dat ie van jou is 
en naai er letters op.

Breng je stem uit!!
Niet alleen de Wijktijgers waren 
van de partij, ook de VPRO was 
aanwezig om te filmen voor het 
Droomstad project. Binnen dit pro-
ject staan verschillende initiatieven 
van stadsbewoners, om hun leven 
en leefomgeving te verbeteren, cen-
traal. Het initiatief met de meeste 
stemmen, wint een leuke prijs! Het 
Droomstad-idee past goed bij de 
idee van de kindvriendelijke wijk.
Vanaf 10 april besteedt de VPRO 
twee weken lang aandacht aan het 
thema ‘Leve de Stad’. Naast het ver-
beteren van de eigen leefomgeving 

 Creatief knippen en naaien met kleding. Foto: Johannes Odé

presenteert 
mode Workshops 
voor kinderen

Wijktijgers ook actief voor de VPRO-televisie? Foto: Johannes Odé

Op woensdag 22 februari werd de 
Dakgootloper, het eerste kinderkunst-
werk op de kindvriendelijke route in 
het Oude Noorden, feestelijk onthuld. 
Wij waren hier natuurlijk bij. Kinde-
ren moeten onbezorgd op straat kun-
nen spelen en zich veilig voelen als ze 
naar school lopen. Daarom vinden wij 
de idee van kindvriendelijke wijk en 
kindvriendelijke route heel erg goed. 
Met de onthulling van de Dakgoot-
loper is de eerste stap gezet. Wij als 
Wijktijgers maakten bij de feestelijke 
onthulling de volgende interviews:

dOOR: SHaRONa
de dakgootloper is door 
een paar kinderen en 
meesters en juffen ge-
maakt. ze willen voor 
kinderen en voor andere 
mensen dat het veiliger 
wordt en dat ze blij zijn. 
Het dakgootloper- kunst-
werk was erg mooi, om-
dat het een raar beest 
was met rare hoofden. en 
ze willen echt veel meer 
groen in de wijk.

dOOR: meLikeNUR
er was een man en hij 
zei: “het project is voor 
de kinderen en het is het 
eerste feest met de wijk 
omdat de mensen hard 
hebben gewerkt, daarom 
is het feest.” en ik vond 
het leuk.

dOOR: JeSSiCa
de baas van de wijk vindt 
het een goed idee dat kin-
deren ergens veilig naar-
toe kunnen gaan. maar 
niet alleen veilig, maar 
ook leuk. de kleur van 
de dakgootloper is groen 
en hij vindt dat groen de 
kleur is die kinderen blij 
maakt.

dOOR: YaSmiNe
ik ging een zebra inter-
viewen en het was super-
goed. de zebra’s gingen 
rondjes lopen op het ze-
brapad om het kunstwerk 
te openen. Het was grap-
pig. Het was een super-
leuke gebeurtenis.

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.

dOOR: WaRda
Hoe heet u? Rieni
Weet u wie de kindvrien-
delijke route heeft ge-
maakt? de deelgemeen-
te, het kinderparadijs, 
een architect, de woning-
bouwvereniging.
Waar is de muurschilde-
ring van de dakgootlo-
per? de tollenstraat
Waarom is dit er eigen-
lijk? zodat er meer straten 
leuker worden.

Wijktijgers is een project van Stichting Hoedje van Papier in samenwerking 
met het Kinderparadijs Meidoorn, kijk voor meer informatie op www.stich-
tinghoedjevanpapier.nl.
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Junior en Senior over 
 … smullen

 Junior
“Mmm... ”

 Senior
“Lekkere biologische   
  wafels!”

Op zondag 8 april kunnen de klein-
tjes van 13.00 tot 14.00 uur paasei-
eren zoeken op het Pijnackerplein. 
Wie vindt ze het eerst?
Op woensdag 18 april is er vanaf 13.00 
uur op het braakliggend terrein bij 
het Zwaanshals een fantastisch voet-
baltoernooi. Er zijn ook optredens van 
het Jos Valster Trio en Circus Klomp.
Voor wie met de muziek mee wil, op 
zaterdag 21 april speelt vanaf 17.00 
uur de Euterpe harmonie op het 
Pijnackerplein.

Wat is er in april 
te doen?

Op woensdag 25 april straalt vanwege 
de onthulling van de superkinder-
kunstwerken de Muurbij en de Leeu-
wenharp het schoolplein van basis-
school De Klimop. Er zijn optredens 
van capoeira dansers en muzikanten. 
Ook zijn er workshops Djembé, schil-
deren, pottenbakken, lavendelzakjes 
maken en acrobatiek. Verder kan je 
een honingboer of imker ontmoeten 
en luisteren naar de romantiek van 
een harp.

Speciaal voor de bewoners organiseer-
de zij een bingo avond met veel leuke 
en verrassende prijzen. Tevreden en 
beladen met prijzen keerden de be-
woners van Jan van der Ploeg terug 
naar hun huizen en voldaan waren de 
jongeren van het Jongerenpanel. Zij 
zetten zich vol met enthousiasme in 
voor de wijk en haar bewoners.

Vaker inzetten
Vaak wordt er gesproken over een 
kloof tussen jongeren en ouderen en 
dat deze partijen maar lastig tot elkaar 
komen. Vooroordelen zijn hier vaak 
de oorzaak van. Het Jongerenpanel 
van Jongerencentrum Het Klooster 
zet zich graag in voor de wijk en haar 
bewoners en dat geldt ook voor het 

Jan van der Ploeg-huis. Na deze suc-
cesvolle bingo avond wil het Jonge-
renpanel zich vaker inzetten voor Jan 
van der Ploeg.

Jongerencentrum Het Klooster is 
begonnen met een nieuw project ge-
naamd “Ik ben…….”. Bij dit project 
komen verschillende onderwerpen 
aan de orde, zoals het zijn van een 
student of schoolverlater, gelovig of 
ongelovig, gelukkig of ongelukkig en-
zovoort. Door middel van dit project 
gaan jongeren nadenken en dialogen 
voeren over dergelijke belangrijke on-
derwerpen in hun leven.
En hoe ouder hoe wijzer zeggen ze, 
dit is een mooi aanknopingspunt om 
de contacten te versterken tussen 
jong en oud en zodoende buurtbewo-
ners uit te nodigen en de dialoog aan 
te gaan met jongeren.
Jongerenwerkers Ouiam el Bouchta-
oui en Marvin van den Houwen zijn 
bezig dit project verder vorm te geven 
en hopen spoedig bewoners uit het 
Oude Noorden uit te nodigen in Jon-
gerencentrum Het Klooster! Op deze 
wijze hopen zij de kloof tussen jong 
en oud kleiner te maken en begrip en 
respect voor elkaar te vergroten.

De bingo avond op 1 maart jl. was een 
groot succes en een stap in de goede 
richting in het verkleinen van deze 
generatiekloof!! Over nieuwe vorde-
ringen en successen wil het jonge-
renpanel de lezers graag op de hoogte 
stellen in volgende uitgaven. Dus 
houdt ons goed in de gaten!

Jong en oud 
komen samen…
Op donderdag 1 maart hebben de actieve jongeren van het jon-
gerenpanel van Jongerencentrum Het klooster de bewoners van 
het Jan van der ploeg-huis een onvergetelijke avond bezorgd.
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enthousiasme
Hoe is het hem de afgelopen twee 
jaar gegaan? Wanneer je korte of 
langere tijd in zijn zaak bent, wordt 
het al snel duidelijk. Qua aanloop 
heeft hij niets te klagen, de klanten 
blijven voortdurend aanstromen. 
Henk: “Na het vorige artikel heb ik 
er vlot zo’n 50 nieuwe klanten bij 
gekregen. Niet alleen mensen uit de 
wijk, maar soms ook ver daarbuiten. 
Ik doe nu eenmaal aan de vervulling 

van een eerste levensbehoefte en 
veel mensen beseffen niet hoe lek-
ker een aardappel kan zijn. Ik straal 
dat met mijn enthousiasme uit en 
blijkbaar werkt dat. Daarnaast lijk ik 
soms ook wel een soort van VVV.”

Oer-Hollandse aardappel
En wat misschien nog wel belangrij-
ker is, hij weet waarover hij praat. Er 
gaat geen partij aardappels de deur 
uit of hij heeft er zelf niet eerder van 
geproefd. Het bracht hem tot een in-
teressant inzicht: meer door minder. 
Mensen hebben vaak de neiging om 
meer van iets te nemen om het nog 
meer te kunnen waarderen. Henk 
is daarentegen tot de conclusie ge-
komen dat je juist door minder te 
eten je smaakpupillen kunt trainen. 
Ze worden daardoor gevoeliger en 
het begin allemaal nog lekkerder te 
worden.

le dienst staakte hun ondersteuning 
en ik was terug bij af.”

kans
Henk heeft nog tot november vorig 
jaar door kunnen modderen, mede 
omdat zijn echtgenote door haar 
baan thuis ook geld in het laadje 
bracht. Dat is echter niet wat Henk 
met zijn zaak wilde, hij wilde zo zelf-
standig mogelijk kunnen draaien.
Hij nam bij een bakker een be-
zorgbaantje erbij om in ieder geval 
een basisinkomen te genereren en 
ging in overleg met aardappelgroot-
handel Verkerk uit ’s Gravendeel. 
Toevallig kwam in diezelfde tijd de 
ruimte van Branco even verder in de 
straat op nummer 107 vrij, die ver-
huizen immers naar het Zwaanhals. 
Henk en de fa. Verkerk zagen hun 
mogelijkheden, grepen hun kans en 
ze wisten het pand over te nemen.

Ook vindt hij het heerlijk om in wis-
selwerking met zijn vele cultureel 
verschillende klanten nieuwe moge-
lijkheden te ontdekken. Zo ontdekte 
hij via een aantal Italianen dat je 
ook prima een pizza met aardappels 
kunt maken. Waar een oer-Holland-
se aardappel al niet goed voor is.

terug bij af
Ook op andere gebieden heeft hij 
de afgelopen jaren goed bijgeleerd. 

Voor wat betreft de aardappels wil 
hij zich toch daarop meer gaan con-
centreren, zodat hij nog betere pro-
ducten kan leveren. Hij gaat zijn as-
sortiment verkleinen, bijvoorbeeld 
door geen groenten meer te verko-
pen. Hij verkoopt hiervan domweg 
te weinig om grotere voorraden te 
rechtvaardigen.
Ook op het gebied van bedrijfsmatig 
werken ziet hij verbetermogelijkhe-
den. Henk: “Toen ik in november 
2009 hier begon, werd ik volop 
door de sociale dienst gesteund. Wat 
schetst mijn verbazing dat ze al na 
een jaar stelden dat mijn opzet niet 
winstgevend genoeg was. Ik heb 
weliswaar aanloop genoeg, maar de 
marges zijn erg klein. Zeker als je, 
in vergelijking met de grote super-
markten, een kwaliteitsproduct wilt 
leveren. Daar kan ik gewoonweg 
niet tegenop concurreren. De socia-

Per 1 mei gaat Henk over, in een 
soort van franchise-constructie kan 
hij dan en zijn zaak en zijn idealis-
me door laten lopen.

Ontwaakt
De datum van maandag 1 mei is 
niet geheel toevallig: volbloed socia-
list Henk wil van de opening op de 
Dag van de Arbeid een waar spek-
takel maken. Hij rekent erop dat 
niemand minder dan burgemees-
ter Aboutaleb en wethouder Florijn 
het lint zullen gaan doorknippen. 
Drummers uit de wijk zullen de In-
ternationale gaan trommelen. Henk 
zal in een vocale bijdrage het “Ont-
waakt, verworpenen der aarde” ten 
gehore brengen.
Erna is er rust en vanaf dinsdag gaat 
de winkel echt van start.

echte winkel
De sfeer zal hetzelfde zijn als in het 
oude pand (heel gezellig), maar het 
zal meer als een echte winkel gaan 
ogen. Het zal lichter van kleur en 
minder rommelig zijn, verder zal 
het accent vooral op de aardappels 
gericht zijn.
Een belangrijke rol in het nieuwe 
onderkomen is weggelegd voor 
een eerbetoon aan de moeder van 
alle aardappeleters: het beroemde 
schilderij ‘De aardappeleters’ van 
Vincent Van Gogh. Henk heeft be-
vriend kunstenares Hinde Kraght 
bereid gevonden om hier een fraaie 
replica van te maken. Henk zijn ver-
sie is echter wel lichter van kleur. 
Hij wil zo als het ware symbolisch 
de aardappel uit het verdomhoekje 
halen, waar het product volgens 
sommigen inzit.

Op zijn fiets
Wie met Henk praat, raakt aange-
stoken door zijn bewogen enthou-

siasme. Naar eigen zeggen komt hij 
om in zijn ideeën. Een van de din-
gen die hij de komende tijd nog heel 
graag zou willen uitvoeren is een 
soort van thuisbezorgservice van 
aardappelen in het leven roepen. 
Veel mensen en vooral ook senioren 
beginnen in de loop van de maand 
al tegen hun laatste geld aan te lo-
pen. Tegelijk wil Henk hen toch ook 
graag laten meegenieten van heerlij-
ke aardappels. Hij zou daarom zich-
zelf niet te beroerd vinden om na 
zijn uren in de winkel ’s avonds nog 
eens op zijn fiets te stappen en de 
aardappelen rond te brengen naar 
een ieder die daarvan wil proeven.

Met idealisten en oprechte eigen-
heimers als Henk komt het in deze 
maatschappij wel goed. Zelf wist hij 
in een vroeger actief leven aardig om 
te gaan met drank, maar tegenwoor-
dig draait hij met al zijn aanloop een 
“kroeg zonder alcohol”. En hij wordt 
er alleen maar vrolijker van.

Pakhuis ‘De aardappel’ is nu nog 
gevestigd aan de 1e Pijnackerstraat 
99b, vanaf 1 mei aan de 1e Pijnac-
kerstraat 107, telefoonnummer 06 
– 2485 2555. Openingstijden: dins-
dag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur, op zaterdag van 09.00 tot 
16.00 uur.

in maart 2010 maakte u op deze pagina kennis met Henk Vis en 

zijn aan de 1e pijnackerstraat 99b gevestigde pakhuis ‘de aard-

appel’. per 1 mei gaat hij binnen de straat over naar een ruimer 

en lichter pand. een prima aanleiding om even bij te praten.

Eigenheimer Henk Vis een begrip in de 1e Pijnackerstraat. 
Foto’s: Johannes Odé

‘ik HeB eeN kROeg zONdeR aLCOHOL!’
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een tiental meisjes uit het Oude Noorden en de agniesebuurt 
interviewden senioren, o.a. uit het Jan van der ploeg-huis. dit 
met het oog op het verzamelen van oude liedje met een her-
innering en een emotie.

De weerslag van hun succesrijke 
speurtocht is terug te vinden in het 
prachtige boekje ‘Het lied van je 
moeder!’ Deze uitwisseling tussen 
oud en jong was voor beiden een 
mooie ervaring.

In het Oude Noorden heeft meiden-
werkster Latifa Montassir van de 
Stichting Welzijn Noord de Jonge 
Honden onder haar hoede. De Jon-
ge Honden zijn een groep meiden 
uit Rotterdam-Noord, scholieren en 
stagiaires die gezamenlijk activi-
teiten ondernemen en zo een voor-
beeldfunctie hebben voor andere 
meisjes in de wijk.
In het kader van het project ‘Ont-
moeting Jong en Oud’ bezochten de 
meiden in de periode september-de-
cember 2011 het Jan van der Ploeg-
huis in het Oude Noorden. Zij kook-
ten daar, deden spelletjes en luister-
den naar verhalen. Met als doel: het 
bevorderen van wederzijds respect. 
In december werd aan die ouderen 
gevraagd of zij iets wilden vertellen 
over hun heimweeliedje. Sommige 
liedjes werden opgenomen, er wer-

Op de kaart
Deze culturele kaart is samenge-
steld door de cultuurscout Noord. 
Met de culturele kaart en het werk 
van de cultuurscout worden de cul-
turele voorzieningen, instellingen 
en kunstenaars binnen de deelge-
meente Noord zichtbaar en kunnen 
er nieuwe verbindingen ontstaan en 
worden bestaande relaties versterkt. 
Bovendien wordt voor de inwoners 
van Noord duidelijk waar zij hun 
talenten op het gebied van kunst en 
cultuur kunnen ontwikkelen. Ten-
slotte wil de deelgemeente kunst- en 
cultuurproducenten uitdagen om de 
kwaliteiten en kansen van Noord te 
benutten, door de deelgemeente ook 
buiten de eigen grenzen op de kaart 
zetten.

Onvoorspelbare plekken
Nieuw in de Culturele kaart van 
Noord is een hoofdstuk met een 
selectie van 96 kunstwerken in de 

die staat voor schoonheid. De meis-
jes kenden sommige Nederlandse 
liedjes wel en ze hebben ook nieuwe 
liedjes ontdekt. Ikram kreeg van een 
oudere dame in Bergpolder een heel 
oud liedboekje te zien, dat was nog 
van haar overgrootmoeder gewest. 
Heel bijzonder.”

kaart van Noord op verschillende lo-
caties te verkrijgen, o.a. in de Stads-
winkel aan het Eudokiaplein, wijk-
gebouw Het Klooster aan de Rui-
venstraat, opbouwwerkorganisatie 
Sonor aan de 3e Pijnackerstraat, café 
Doen en café Nika aan de Benthui-
zerstraat. Uiteraard kunt u de cultu-
rele kaart ook bij de Cultuurscout 
krijgen.
De papieren culturele kaart is vorm-
gegeven door Gitta Ontwerpt en 
Daisy. De culturele kaart is gefinan-

den foto’s gemaakt en er werd een 
verslag geschreven.
Latifa Montassir: “Het is haast niet 
te geloven hoe deze meisjes dit in zo 
korte tijd hebben gerealiseerd. Niet 
alleen hebben ze de liedjes in korte 
tijd opgenomen, maar ze zijn ook 
urenlang bezig geweest met verha-
len. Dat meiden oude liedjes leren 
kennen vind ik waardevol. Ze heb-
ben heel veel geleerd, bijvoorbeeld 
over de zangeres Umm Kalthoum. 
Mensen vertelden hoe belangrijk 
deze zangeres is geweest. De mei-
den zijn toen zelf informatie gaan 
zoeken op internet en ontdekten 
hoe beroemd ze was, dat ze zelfs in 
de Opera in Parijs optrad. Daarover 
kregen ze dan weer een gesprek met 
hun ouders. Zelf was ik erg onder 
de indruk van het liedje van mijn-
heer Ziani. Het is een oud liedje, 
maar toen hij het begon te zingen 
herkenden veel mensen het, ikzelf 
ook. Het gaat over een verloren lief-
de, dat is voor iedereen herkenbaar. 
De meisjes leerden zo ook iets over 
de metaforen die in Marokkaanse 
liedjes zitten, in dit geval de gazelle 

openbare ruimte. Ook is de kind-
vriendelijke route opgenomen in de 
Culturele Kaart van Noord. De deel-
gemeente Noord telt in het totaal 
meer dan 300 kunstwerken in de 
buitenruimte. De kunstwerken zijn 
te vinden op bijzondere, onverwach-
te, enerverende of onvoorspelbare 
plekken en staan in straten, parken, 
pleinen maar zijn ook te vinden op 
muren, in doorgangen, in binnen-
tuinen en aan de gevels.
Vanaf mei is de papieren Culturele 

Latifa Montassir vervolgt: “Ik zou 
andere meidenwerkers aanraden 
echt iets te doen met oude liedjes. 
Het is belangrijk dat meiden iets te 
weten komen over cultuur. Ze ont-
dekken liedjes die authentiek zijn, 
wortels hebben, soms in een stijl die 
eeuwen oud is. Als je ernaar luistert, 

cierd door de Deelgemeente Noord, 
woningcorporatie Havensteder en 
de Stichting Volkskracht.

digitaal overzicht
Naast de papieren culturele kaart is 
er een digitaal overzicht van wat er 
in Rotterdam gebeurt op het gebied 
van kunst en cultuur. Op deze web-
site, www.culturelekaartrotterdam.
nl, vindt u lokaal talent, culturele 
initiatieven, creatieve ondernemers 
en culturele instellingen, concer-

krijg je kippenvel, ook als je de taal 
niet begrijpt. Dat is iets heel anders 
dan veel liedjes van nu, die na een 
paar maanden verdwenen zijn. Het-
zelfde geldt voor de oude liedjes van 
Rotterdam, zo’n havenliedje bijvoor-
beeld. In die tijd waren de meisjes 
er nog niet, maar ze ontdekken zo 
wel leuke verhalen over vroeger en 
zien welke gevoelens deze liedjes 
losmaken bij ouderen. Deze liedjes 
en verhalen mogen niet verloren 
gaan. Wij moeten ze doorgeven aan 
onze kinderen. Liedjes van nu zijn 
zo vluchtig ... oude liedjes hebben 
meer stijl, je leert er over taal en po-
ezie.
Vragen naar heimweeliedjes is een 
goede manier om contact te krijgen 
met ouderen. Deze meiden komen 
vaker in het Jan van der Ploeg-huis, 
maar zo’n vraag over wat een lied 
met je gevoelens doet, verdiept het 
contact. Ze leren om zich in te le-
ven in een ander. Onderling hebben 
ze ook andere gesprekken. Muziek 
brengt etnische groepen dichter bij 
elkaar, net zoals eten. Het is heel 
goed om zo’n project te doen in 
wijken waar veel ouderen wonen. 
Uiteindelijk draait het allemaal om 
contact, ontmoeting, respect voor 
elkaar.”

ten en activiteiten in de wijk en ook 
welke kunstenaars, artiesten en or-
ganisaties er in uw buurt zijn om 
mee samen te werken. Wilt u als 
kunstenaar gevonden worden door 
bezoekers en opdrachtgevers, wilt u 
uw activiteiten, oproepen en mede-
delingen zichtbaar maken, meldt u 
dan aan op www.culturelekaartrot-
terdam.nl/registreren.

Het lied van je moeder

Jong en Oud ontroeren elkaar met mooie verhalen. 
Foto: Latifa Montassir

De nieuwe culturele kaart
Op 20 april wordt de nieuwe 
papieren Culturele kaart van 
Rotterdam Noord gepresen-
teerd. in de deelgemeente 
Noord gevestigde beeldend 
kunstenaars, dansers, mu-
zikanten, theatermakers, 
architecten, vormgevers, ac-
commodaties, videomakers, 
animators, fotografen e.d. zijn 
op deze nieuwe kaart vinden.

eigeNHeimeR 
HeNk ViS: 
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Een gebeurtenis in hun jeugd en de 
onmogelijkheid om daar met elkaar 
over te praten, veranderde hun le-
ven voorgoed. Wat als ze eerlijk te-
genover elkaar waren geweest? Op 
6 april heeft men eenmalig de kans 
beide delen te bekijken!
In de winter vertelde Els ons haar 
kant van het verhaal. Ze blikte te-
rug op haar jeugd en de bijzondere 
vriendschap met Maarten.
Nu, in het voorjaar is het de beurt 
aan Maarten. Is de tijd nog terug 
te draaien? Maarten probeert in dit 

Deze kunstborrels zijn er voor 
ontmoetingen tussen kunste-
naars, bewoners, culturele instel-
lingen, organisaties en politici. 
Kunst & cultuur projecten worden 
gepresenteerd en nieuwe initia-
tieven geboren. De cultuurscout 
Centrum en de cultuurscout 
Noord slaan de handen ineen en 
verbinden de twee deelgemeentes 
aan elkaar door een gezamenlijke 
kunstborrel te organiseren.

programma
Tijdens deze kunstborrel staat het 
thema ‘verbinden’ centraal. Het 
programma bestaat uit:
• De Luchtsingel, winnaar van 

het  Stadsinitiatief
• De 5e Architectuur Biënnale 
 ‘ I make Rotterdam’
• De nieuwe papieren culturele 

kaart van Noord 
• Het CS Kwartier
• Netwerken, ontmoeten en 
 verbinden

deel grip te krijgen op de gebeurte-
nissen die hij nooit begrepen heeft.

marathonvoorstelling
Voor iedereen die het eerste deel 
gemist heeft, speelt Theatergroep 
ZUUR op vrijdag 6 april nog één 
keer deel 1. Een unieke gebeurte-
nis, want aansluitend spelen zij 
deel 2.
Om 17:00 uur start deel 1, om 19:30 
uur volgt deel 2. Tussendoor wordt 
voor een hapje en drankje gezorgd. 
Kaarten voor beide delen inclusief 

de Luchtsingel
De Luchtsingel wordt een 360 me-
ter lange houten voetgangersbrug 
die een verbinding vormt tussen 
Rotterdam CS, Pompenburg, de 
Hofbogen en de Delfsepoort. Pu-
blieke plekken langs deze luchtsin-
gel zoals parken, winkels, scholen 
worden op deze wijze met elkaar 
verbonden met het doel het gebied 
weer levendig te maken.
ZUS [Zones Urbaines Sensibles] 
heeft in het kader van de 5e IABR 
(april 2012), het project ’I Make Rot-
terdam’ gelanceerd, waarin de reali-
satie van de luchtbrug via crowdfun-
ding tot stand kan komen. Iedereen 
kan via de website www.imakerot-
terdam.nl, in ruil voor een financi-
ele bijdrage, naamsvermelding krij-
gen op een plank (€ 25,-), element 
(€ 125,-) of brugdeel (€ 1250,-).
De cultuurscout Centrum en de cul-
tuurscout Noord hopen u te mogen 
begroeten bij deze Kunstborrel, u 
bent van harte welkom.

een hapje en een drankje kosten 
slechts 20 euro en zijn te bestellen 
via de website www.zuur.net.
Grijp deze kans om alsnog beide 
delen te zien en bestel snel!
Sluitertijd deel 2 is te zien van 3 t/m 
8 april op verschillende tijdstippen. 
Kaarten zijn vanaf heden te reser-
veren en kosten € 10 per stuk.
Voor meer informatie en reserve-
ringen raadpleeg de website www.
zuur.net of bel met telefoonnum-
mer (010) 227 06 45.

Heeft u een vraag voor, wilt u ad-
vies van, wilt u informatie over 
of kennismaken met de cultuur-
scout  Noord neem dan contact 
op met: Sanne Lansdaal, e-mail-
adres cultuurscoutnoord@sbaw.
nl, telefoonnummers 06 – 2397 
0973 of (010)( 443 99 99 of 
kom naar de Kunstborrel en pre-
sentatie van de culturele kaart 
op vrijdag 20 april.

Wilt u op de hoogte blijven van 
de laatste kunstzinnige ontwik-
kelingen in uw deelgemeente 
meldt u dan nu aan voor de 
maandelijkse nieuwsbrief van 
de cultuurscout. Op de web-
site www.sbaw.nl/cultuurscouts 
kunt u uzelf aanmelden of u 
kunt uw e-mailadres door ge-
ven aan mailadres cultuurscout-
noord@sbaw.nl o.v.v. aanmel-
ding Nieuwsbrief.

kunst & Cultuur activiteiten
In april zijn in de deelgemeente 
Noord o.a. de volgende Kunst & Cul-
tuur activiteiten te beleven:

marathonvoorstelling 
Sluitertijd

de voorstelling ‘Sluitertijd’ 
is een intrigerend toneel-
stuk op locatie in het Oude 
Noorden. Het is een twee-
luik, waarin een portret 
wordt geschetst van twee 
kinderen en de volwassen 
die ze zijn geworden.

- Elke maandag om 19.30 uur de 
Kloosterbioscoop in het Klooster 
Oude Noorden aan de Ruivenstraat 
81. Entree € 3,50, info via de web-
site www.kloosterbioscoop.nl.
- Van 3 t/m 8 april speelt Theater-
groep ZUUR ‘Sluitertijd’, theater 
op locatie. Entree € 10,--, info via de 
website www.zuur.net.
- Workshop ‘Japanse Binding’ in 
Gesamt Galerie aan het Pijnacker-
plein 2b. Entree € 55,- excl. BTW, 

Cultuurscouts organiseren 
weer kunstborrel

Vanaf 19:00 uur gaan de deuren 
van Het Huis van Siberia aan de 
Banierstraat 1 open en bieden zij 
een avondvullend programma aan. 
Elke editie behandelt de Siberia 
Xpress een ander thema. Deze keer 
is het thema ‘Jong Rotterdam over 
politiek’.

de Xpress
De Siberia Xpress is een evene-
ment waarbij verschillende disci-
plines gecombineerd worden (live 
muziek, theater, dans, en poëzie), 
om op die manier actuele thema’s 

aan de kaak te stellen. Daarnaast 
heeft de Siberia Xpress tot doel om 
op een bijzondere manier nieuw 
publiek bekend te maken met het 
werk van Theatergroep Siberia.

talentontwikkeling
Siberia Xpress maakt onderdeel uit 
van het talent ontwikkelingstraject 
dat in het seizoen 2011/2012 is ge-
start met vijf talentvolle acteurs.
Van hen wordt verwacht dat zij dit 
evenement vormgeven en organi-
seren. 

tweede 
Siberia Xpress
Op vrijdag 13 april organiseert theatergroep Siberia de tweede 
Siberia Xpress van dit seizoen.

theatergroep Siberia combineert jeugd- en jongerentheater met talent-
ontwikkeling. Per seizoen maakt zij vijf professionele en uitdagende the-
atervoorstellingen. Siberia gaat op zoek naar wat theater in deze tijd voor 
onze doelgroep kan betekenen. Theater dat midden in de maatschap-
pelijke arena staat, theater waarin de verbeelding aan de macht is. Voor-
stellingen waarin jonge spelers schitteren naast toptalent. Theatergroep 
Siberia vertelt de verhalen van de grote stad. Rauwe verhalen, echte ver-
halen, mooie verhalen. Verhalen van nu.

twee keer per jaar organiseert de cultuurscout een kunstborrel. 
de eerstvolgende kunstborrel is op vrijdag 20 april van 16.00 
tot 19.00 uur, locatie is de miNi maLL aan de Raampoortstraat.

info via www.gesamtgalerie.com.
- Op 28 en 29 april van 20.00 tot 
08.00 uur de ‘Nacht in Noord’ 
rondom de Hofpleinlijn. Entree 
€ 10,--, met slapen € 20, info via 
de website powerlabnoordseries.
wordpress.com.
- Op 30 april van 11.00 tot 18.00 
uur Koninginnedagfeest op en 
rond de Berkelselaan. Entree 
gratis, info via de website www.
liskids.nl.


