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Na het fabeldier ‘de Dakgootloper’ 
kwamen ‘de Muurbij’ in de Gerard 
Scholtenstraat te hangen en ‘de Leeu-
wenharp’ aan de lantaarnpalen in de 
Tollensstraat.
Op woensdag 25 april vertrok de stoet 
van kids en ouders, voorafgegaan door 
de Braziliaanse trommelaars van Cria 
Familia, vanaf basisschool Het Plein 
naar de Gerard Scholtenstraat. Daar 
ontmoeten ze een echte imker, een 
honingboer met wel 50.000 bijen met 
hoven in Schoonoord, het Kralingse 
Bos en Zevenkamp.
Om een klein potje honing te vullen 
moet een bij wel 10.000 bloemetjes 
opslurpen. De kinderen stelden kriti-

Fabeldieren 
onthuld

Met de spectaculaire onthulling van het 
tweede en derde kinderkunstwerk krijgt de 
kindvriendelijke route van noordsingel tot 
bergsingel langzaam aan vorm.

reuze Yeti aan de staart trok de stoet 
naar de Tollensstraat, waar met knal-
lende confettibommen de diverse 
leeuwenharpjes werden onthuld.
Op het schoolplein van basisschool 
De Klimop wachtte een zee aan work-
shops: van KIWI-harten tot muziek-
instrumenten, van djembé-sessies tot 
bijen knutselen. De Cria Familia bleef 
de sterren van de hemel spelen. Het 
kindercircus veroverde de harten. Last 
but not least zorgde Circus Dimitrov 
en zijn stoute aapjes voor een swin-
gend slot. Een dag om niet gauw meer 
te vergeten. 
Een knappe prestatie van kids, Kinder-
paradijs en architecten Van der Werff.

Foto’s: Johannes Odé

sche vragen als “Zitten er geen larven 
in de honing?” “Jawel, maar de bijen 
weten die heel netjes te verzegelen”, 
was het deskundige antwoord.
Na de imker nam Peter van Lieshout 
van woningcorporatie Havensteder 
het woord. Als de kinderen gelukkig 
zijn, blijven ook de ouders wonen in 
het Oude Noorden, zo betoogde hij. 
Havensteder zet daarom fors in op 
leefbaarheid en kindvriendelijkheid. 
Als openingszet viste Van Lieshout 
Hawaï-kransen van de kunstbijen en 
overhandigde deze aan de ontwerpers. 
De jonge kunstenaars kregen een 
pluim.
Met de bijenkoningin op kop en een 
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Meer groen en recreatie, wan-
del- en fietsroutes en minder 
blik op straat. 

Bewoners en ondernemers bleken 
na de eerste twee participatieronden 
enthousiast over de plannen om een 
groene, recreatieve strook langs de 

Rotte te maken. Wel gaven zij aan dat 
parkeerplaatsen weghalen ter hoogte 
van de bedrijven op de Soetendaalse-
kade ongewenst is, net als eenrich-
tingsverkeer op de Soetendaalsekade.
Het dagelijks bestuur van de deelge-
meente Noord neemt deze punten 
over. De Rotte-aanpak is opgesplitst in 

een rotte met flair
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Behalve de teelt van groenten en 
kruiden, komt op het dak een aantal 
bijenkasten voor het winnen van ho-
ning. Het Milieucentrum richt er een 
klein informatiepunt in. Afnemers 
van de verse dakproducten zijn niet 
alleen restaurants. In een dakakkers-
winkel ter plekke zijn de producten 
ook te koop.

beplantingsplan
Rotterdammers met groene vin-
gers zijn dezer dagen druk bezig 
de zogenoemde dakakkers op het 
Schieblock aan te leggen volgens het 
beplantingsplan van dakboerin An-
nelies Kuipers. Bij het begin van de 
internationale Architectuur Biënnale 
2012 zijn de akkers klaar, als onder-
deel hiervan staat dan een bezoek 
aan de dakakkers op het programma. 
De stadslandbouwdaken maken deel 
uit van een meerjarig project van de 

Biënnale en architectenbureau ZUS 
voor het gebied tussen Centraal Sta-
tion en het Hofplein.

luchtsingel
Het project is gekoppeld aan de 
Luchtsingel, een 350 meter lange 
voetgangersbrug tussen het Cen-
traal Station en de Hofbogen in 
Rotterdam-Noord. Deze brug loopt 
straks dwars door het Schieblock 
heen. Tegen die tijd komen bezoe-
kers gemakkelijk via de loopbrug bij 
de dakmoestuinen. De Luchtsingel is 
onlangs bekroond met het Stadsiniti-
atief 2012 van Rotterdam.

Meer informatie
kan men terecht op de websites 
www.rotterdam-centraldistrict.nl, 
www.schieblock.com en www.iabr.nl.

toppers 
met tome-
loze inzet 
gezocht
Kent u iemand die altijd klaar 
staat voor anderen? en wilt u 
die persoon wel eens in het 
zonnetje zetten? Geef hem of 
haar dan op voor de verkiezing 
van de rotterdamse topvrijwil-
liger 2012.
Yes We Care is de organisator van de 
verkiezing van de Rotterdamse Top-
vrijwilliger 2012. Eind maart opende 
de nominatie en volgens Floor Wij-
burg van Yes We Care loopt het storm. 
“Er komen allerlei aanmeldingen 
binnen. Van iemand die altijd trouw 
meewandelt met de avondvierdaagse, 
tot een mevrouw die met haar teckel 
Luna dementerende ouderen be-
zoekt. En dat is nou precies wat we 
willen promoten. Voor iedereen is er 
wel iets te doen op het gebied van vrij-
willigerswerk.”

nomineren
Er zijn zeven categorieën van Rotter-
dams vrijwilligerswerk waarbinnen 
steeds één vrijwilliger met de titel Rot-
terdamse Topvrijwilliger 2012 wordt 
bekroond. Zo is er onder meer ‘Sport 
& Recreatie’, ‘Kinderen & Jeugd’ en 
de ‘Superbuur’.
Iedereen kan op de site van Yes We 
Care vrijwilligers nomineren. De ver-
kiezing sluit op 18 mei en de winnaars 
worden op 25 mei bekend gemaakt.
Vrijwilligers zijn ondertussen on-
misbaar in onze samenleving. Zeker 

in deze tijden van economische on-
zekerheid zorgen zij er bijvoorbeeld 
voor dat organisaties blijven draaien. 
Vrijwilligers zetten zich dagelijks on-
betaald in om anderen te helpen. Ze 
verdienen, aldus Yes We Care, wel 
eens een publiekelijk schouderklopje 
voor al hun goede werk.

Kijk voor meer informatie op
www.yeswecare.nl/topvrijwilligers.

Welzijn en 
zorg ver-
dwijnen
het deelgemeentelijk budget 
welzijn en zorg verdwijnt na-
genoeg als stedelijke bezuini-
gingen doorgaan.
Als de bezuinigingsvoorstellen van 
49 miljoen op welzijn en zorg door-
gaan, zoals nu door de stad is voorge-
steld, is over 4 jaar 92% van het deel-
gemeentelijk budget op dit terrein 
(ruim 3 miljoen) verdwenen.
Dat betekent dat het door de deelge-
meente Noord gesubsidieerde wel-
zijnswerk nagenoeg verdwijnt. Ook is 
er dan nauwelijks geld voor interven-
ties op de WMO-programmaonderde-
len ‘actief burgerschap’ en ‘zorg en 
ondersteuning’. Nog los van de maat-
schappelijke effecten, zou Rotterdam 
op die manier niet aan haar wettelijke 
taken voldoen.
Dit schrijft het dagelijks bestuur aan 
het college naar aanleiding van de 
vraag van de gemeenteraad naar de 
consequenties van de voorgestelde 
bezuiniging.

hoe denkt 
u over 
parkeren in 
uw wijk?
de deelgemeente noord wil 
het graag weten. daarom on-
derzoekt het Centrum voor 
onderzoek en Statistiek (CoS) 
– het onderzoeksbureau van 
de gemeente – de mening van 
ongeveer 1.200 inwoners van 
noord. 
Inwoners worden willekeurig uit het 
bevolkingsbestand getrokken. U kunt 
dus geselecteerd worden en een enve-
lop ontvangen. In deze envelop treft 
u de vragenlijst en een antwoordenve-
lop aan. Met het invullen en terugstu-
ren helpt u de deelgemeente. Samen 
met de wethouder van verkeer bekijkt 
de deelgemeente hoe met de uitkom-
sten het parkeren in Noord beter ge-
regeld kan worden. Waar mogelijk 
neemt de deelgemeente zelf actie.
Als dank worden uit de inzenders van 
volledig ingevulde vragenlijsten tien 
inwoners getrokken. Zij ontvangen 
een cadeaubon ter waarde van € 25,--
. Onder de eerste honderd inzenders 
worden vijf inwoners getrokken, die 
een cadeaubon van € 50,-- ontvangen.
Nog voor de zomervakantie vindt u 
via de deelgemeentelijke pagina in de 
Havenloods en op de website www.
Rotterdam.nl/Noord van de deelge-
meente de uitkomsten van dit onder-
zoek.

drie deelplannen: Soetendaalseplein, 
Zwaanshalspark en Zwaanshalskade. 
De volgende stap is de uitwerking 
van een inrichtingsplan voor de Soe-
tendaalsekade. Zie verder voor 
de plannen de website www.
rotterdam.nl/groene_recrea-
tieve_rotte.

Veel mensen voelen zich al-
leen, blijkt uit onderzoek. de 
medewerkers van hulpverle-
ningsorganisatie Sensoor bie-
den hen een luisterend oor.

resultaten
De GGD onderzocht de achtergron-
den van eenzaamheid en publiceerde 
de conclusies in het boekje ‘Luisteren 
naar eenzaamheid’.
Ongeveer dertig procent van de Ne-
derlanders is eenzaam. In Rotterdam 
ligt dit percentage zelfs nog wat ho-

ger. Het is de meest voorkomende 
reden waarom mensen bellen met 
hulpdienst Sensoor.
Om hier nog beter mee om te gaan en 
hulp te bieden, heeft de organisatie de 
GGD gevraagd een onderzoek uit te 
voeren naar het thema eenzaamheid. 
De uitkomst biedt de vrijwilligers 
en de organisatie een extra handvat. 
Sensoor hoopt met de inhoud en de 

resultaten ook andere hulpverlenings-
organisaties, gemeenten en overige 
geïnteresseerden te bereiken.

aanbevelingen
In ‘Luisteren naar eenzaamheid’ is 
het thema uitgebreid beschreven: 
soorten, oorzaken, herkenning van 
problemen, in gesprek met mensen 
die zich alleen voelen, methodieken 
en ten slotte aanbevelingen van de 
onderzoekers.
Zo krijgt Sensoor het advies de ken-
nis van de medewerkers verder uit te 

breiden en trainingen te geven aan 
andere hulporganisaties. Een belang-
rijk punt is het sociaal isolement van 
ouderen.

Meer informatie
Voor meer informatie kan men kijken 
op de website www.sensoor.nl en/of 
bellen met tel. (010) 436 23 23.

oor voor 
eenzaamheid

rotterdam heeft een jaarlijkse veiligheidsindex. 
hoe scoort het oude noorden?
• Zakkenrollerij en diefstal uit auto’s is afgenomen • Daarentegen worden meer 
fietsen gestolen • De straatroof is triest genoeg toegenomen • Mishandelingen 
en tasjesroof komen minder voor • Meer bewoners kregen te maken met een 
inbraak • Het aantal vernielingen is fors afgenomen • Er is minder burenge-
rucht en opvallend minder overlast van groepen jongeren • De factor ‘heel’ is in 
het Oude Noorden sterk verbeterd • Daarentegen heeft men meer last van vuil 
naast de container • De hondenpoep zou minder zijn, al blijft dit een hot item 
• Aanrijdingen zijn afgenomen.

Al met al kent het Oude Noorden op de veiligheidsindex een lichte vooruitgang 
van 5,6 naar 5,7. Het kan nog stukken beter.

VeiliG in noord

Voor verse 
groenten het 
dak op

Deze aanpak is zo vernieuwend, dat 
een deskundige jury de Rotterdamse 
woningcorporatie samen met Ymere 
uit Amsterdam en Kleurrijk Wonen 
uit Deil heeft genomineerd voor de 
jaarlijkse innovatieprijs voor de cor-
poratiesector: de KWH-i-opener!

Waarom genomineerd?
De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat 
meer klanten kunnen mee praten. 
Niet langer zijn het alleen kleine 
clubs van bewoners die ‘namens’ alle 
klanten zeggen wat er moet gebeu-
ren.
In de nieuwe aanpak trekt Woon-
stad de wijken in om te praten met 
de mensen die het direct aan gaat. 
Dat doen zij niet meer alleen door 
te vergaderen, maar ook door andere 
vormen (zoals speeddaten, straatont-
bijt en themabijeenkomsten) waar-
door meer mensen mee willen doen. 
Want Woonstad vindt het belangrijk 
om van àl haar klanten te horen hoe 
ze willen wonen: jong en oud, huur-
ders en kopers, mensen met een 
smalle en een dikke beurs en men-
sen met verschillende culturele ach-
tergronden en leefstijlen.

Klantenraad
Ook is er een klantenraad opgericht 
die een stevige gesprekspartner is 
voor de bestuurders en beleidsma-
kers van Woonstad Rotterdam. In 
deze klantenraad zitten allemaal 
verschillende Rotterdammers, die 

nieuWS Van WoonStad

samen een goede afspiegeling van de 
Rotterdamse bevolking vormen. Zo 
komen de verschillende wensen en 
belangen goed in de top van de orga-
nisatie terecht. Door de nieuwe aan-
pak worden meer Rotterdammers 
eerder betrokken bij de plannen van 
Woonstad en hebben zij meer in-
breng op deze plannen.
Tot slot is er ook genomineerd omdat 
de nieuwe participatieaanpak is ge-
maakt in een gelijkwaardige samen-
werking tussen bewoners en Woon-

stad; bewoners hebben dus de groots 
mogelijke stem gehad!

Stem!
Bent u als koper of als huurder en-
thousiast over de aanpak van Woon-
stad? Het publiek bepaalt uiteindelijk 
wie er wint, dus zij hebben uw stem 
nodig! U kunt hen steunen door op 
de website van KWH-i-opener op 
Woonstad Rotterdam te stemmen. 
Onder de stemmers wordt een iPad 
verloot.

Stemmen voor 
winnen innovatieprijs
Woonstad rotterdam heeft 
sinds vorig jaar een nieuwe 
Participatie aanpak om meer 
bewoners te betrekken bij de 
plannen die zij maakt.

in sommige rotterdamse restaurants staan binnenkort groen-
ten op het menu, afkomstig van het dak van het Schieblock 
aan de Schiekade. die groenten zijn dan bereid met kruiden 
van dezelfde herkomst.

Voedsel- 
bank vraagt 
hulp
het gaat niet goed met de 
Voedselbank. de vraag naar 
voedselpakketten stijgt, ter-
wijl de Voedselbank steeds 
minder krijgt. De gemeentelijke 
politiek doet daarom een dringend 
beroep op alle Rotterdammers om 
de Voedselbank te ondersteunen. U 
kunt zich bijvoorbeeld aanmelden 
als vrijwilliger of een gift geven. Ook 
kunt u zelf voedsel verzamelen, bij-
voorbeeld via uw lokale supermarkt 
of de school van uw kinderen. Op 
de website www.geefdevoedselban-
keten.nl vindt u de informatie die u 
nodig heeft om te helpen.

Voor meer informatie kan men 
bellen met tel. (010) 4254358.

online 
stamboom 
bent u op zoek naar de ge-
schiedenis van uw familie? het 
Gemeentearchief rotterdam 
heeft er een nieuwe digitale 
bron bij. Op de Digitale Stamboom 
doorzoekt en downloadt u gratis 
meer dan een half miljoen gezins-
kaarten uit de periode 1880 tot 1941.
De Digitale Stamboom maakt 
600.000 gezinskaarten online toe-
gankelijk. Daarmee zijn de gegevens 
van ruim 1,2 miljoen vooroorlogse 
Rotterdammers heel gemakkelijk te 
vinden. Gezinskaarten waren tussen 
1880 en 1941 onderdeel van de be-
volkingsregistratie. Op deze kaarten 
hield de gemeente van alle inwoners 
gegevens bij zoals naam, geboorteda-
tum, burgerlijke staat, adres, beroep 
en kerkgenootschap.
Op één gezinskaart staan de gege-
vens van alle familieleden die op het-

zelfde adres woonden. En dat maakt 
ze tot een goudmijn voor iedereen 
die onderzoek doet naar zijn voorou-
ders. Behalve de gezinskaarten vindt 
u op deze database ook uittreksels 
uit akten van de burgerlijke stand en 
doop-, trouw- en begraafboeken van 
Rotterdamse kerken.

Zie voor meer informatie de website 
www.digitalestamboom.nl..

Cineac 
noord
Cineac maakt wijkgerichte 
items waar inwoners zich in 
herkennen en die hun betrok-
kenheid bij hun wijk vergroten. 
Cineac beperkt zich niet meer tot het 
maken van televisieprogramma’s, 
maar publiceert ook op een eigen 
you-tube kanaal en op Facebook. 
Daardoor is de omloopsnelheid en 

vindbaarheid aanzienlijk toegeno-
men. Wijkbewoners worden ge-
stimuleerd nieuws over hun eigen 
buurt te verslaan, bijvoorbeeld door 

het uitlenen van camera’s en onder-
steuning bij het monteren. Cineac 
Noord werkt ook samen met redac-
ties van andere wijkmedia.

Woonstad werkt aan goede samenwerking met bewoners

 Mireille ziet met haar camera alles. Foto: Johannes Odé

Foto: Johannes Odé



De Workshops Plantaardig Koken 
in de Kookstudio van ‘Kook Met Mij 
Mee’ aan de Agniesestraat 111b on-
langs op 27 maart, 24 april en 22 mei 
waren een groot succes. Buurtbewo-
ners zijn enthousiast. Het samen 
plantaardig koken is zowel een eye 

Geïnspireerd door coördinator Ma-
rijke de Vries, die woningcorporatie 
Woonstad en de deelgemeente Noord 
met elkaar verbindt, werd rond ou-
derparticipatie een middag georgani-
seerd. Veel mensen uit de welzijnswe-
reld en de scholen waren aanwezig.
De nadruk van de conferentie lag op 

opener, als ook een ontmoetingsfeest.
De workshops zitten voor de komen-
de maanden al behoorlijk vol. Kijk 
voor deelname op de website www.
kookmetmij.nl en geef je op, het is 
vast en zeker de moeite waard.

zowel ouderparticipatie in de scholen 
(waar qua intensiviteit heel verschil-
lend over wordt gedacht), als ook op 
de betrokkenheid van ouders bij de 
beroepsoriëntatie van hun kinderen.
Vanuit het welzijn is vooral de buurt-
bemiddeling vanuit betrokken ouders 
een centraal thema.

Workshops 
Plantaardig Koken

ouderparticipatie
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Herkent u iets in dit verhaal? 
Buurtbemiddelaars kunnen buren 
helpen om met elkaar in gesprek 
te komen. Dit voorkomt veel erger-
nis!
Schroom niet en maak een vrijblij-
vende afspraak met Loes van Delft, 
de projectleider van Buurtbemid-
deling Noord. Telefoon (010) 265 
62 48 of mail naar: noord@buurt-
bemiddeling.org.

altijd gezellig op de markt. ik 
heb kaas en olijven gekocht 
en kijk bij een kraam met 
sieraden. een vrouw naast 
me laat kettingen over haar 
linkerhand glijden, terwijl ze 
met de andere hand een mo-
biel tegen haar oor klemt.

Ik hoor haar zeggen dat ze gister-
avond ruzie had met haar buren. Ge-
agiteerd vertelt ze dat de buurvrouw 
haar een grote mond gaf, toen ze 
vroeg of zij en haar visite wat rustiger 
wilden doen. “Ze hadden een tuin vol 
mensen. Je kent dat wel: hard praten, 
lachen, muziek. Ik kon niet genieten 
van de mooie zomeravond in mijn 
tuin. Om acht uur begon het en toen 
ik ze aansprak was het half elf!”
Terwijl ze luistert naar de stem in de 
telefoon, verschuift ze gedachteloos 

wat sieraden. “Ze schold me uit, ter-
wijl al die mensen in haar tuin mee 
luisterden en hard gingen lachen. Ik 
voelde me zo beledigd!”

Ik heb mijn nieuwe oorbellen uitge-
kozen en reken af, terwijl de telefo-
nerende vrouw zegt dat ze een klacht 
gaat indienen bij de huisbaas. “Ik pik 
niets meer van haar!” spuugt ze in de 
telefoon. “Met haar praten? Nee dan 
ga ik schelden en wordt het nog er-
ger.”
“Iemand erbij halen? Buurtbemidde-
ling? Wat is dat…?”
Het lucht me op te horen dat de 
degene met wie ze telefoneert een 
goed advies geeft. Met elkaar praten, 
eventueel met een onpartijdige derde 
erbij, kan erger voorkomen en de ver-
houdingen normaliseren. Ik doe de 
aankoop in mijn tas en fiets naar huis.
Dalia

buurtbeMiddelinG noord...
 ... oP de MarKt iS...

traditie in wording
De opkomst bij de snoepgoedzoekac-
tie op zondag 8 april (Eerste Paasdag) 
bleek groter dan verwacht. Een groep 
van zo’n twintig kinderen met ouders 
hadden zich ruim voor aanvangstijd 
op het plein verzameld. Normaal ge-
sproken is dat geen probleem, ware 
het niet dat de eieren nog verstopt 
moesten worden. En dat liefst zonder 
dat de kinderen het zagen. Dit werd 
opgelost door alle kinderen op de lan-
ge bank met hun gezicht van het plein 
af een rij te laten plaatsnemen en 
hardop tot driehonderd te laten tellen. 
Dit werd erg enthousiast uitgevoerd 
en zodoende konden de chocolade ei-
eren en paashazen alsnog een plekje 
krijgen. Toen de kinderen letterlijk 
uitgeteld waren mochten ze op jacht 
gaan om zoveel mogelijk verstopt 
snoepgoed te verzamelen. Door de 
grote opkomst en later gearriveerde 
kinderen moest er nog een extra ron-
de snoep verstopt worden. Al met al 
waren zo’n vijfendertig kinderen met 
de zoekactie bezig en kan gesproken 

worden van een zeer geslaagde mid-
dag. De Paaseieren kinderzoekactie is 
een traditie in wording!

“Soapaflevering”
Op de regenachtige zaterdagochtend 
van 21 april was het moment aange-
broken om het plein weer een grote 
schoonmaakbeurt te geven. Dit twee-
jaarlijkse gebeuren, dat bekend staat 
onder de naam S.O.A.P., is inmiddels 
de derde editie en begint een traditie, 
een “soapaflevering”, te worden.      
Een twaalftal enthousiaste volwas-
senen en kinderen, waaronder ook 
nieuwe vrijwilligers namen het plein-
huisje en het hele plein onder handen. 
Zo werd het plein schoongeveegd, 
de perken zwerfvuil vrij gemaakt, de  
bloempotten herbeplant, het huisje 
gesopt en het speelgoed gerepareerd .
Tussen alle bedrijven door werd er 

Parijs Montmartre, buurtbrunch 
met zang en muziek

ook een koffiepauze genomen met 
de gebruikelijke koekjes erbij. Hierna 
werd er tot 12.00 uur nog verder hard 
doorgewerkt om het schoon en netjes 
te krijgen. 4 Grote oranje Roteb zak-
ken stonden na afloop klaar om opge-
haald te worden.
Dank aan alle vrijwilligers en graag 
tot de volgende keer!

Na deze opening staat er ook in mei
weer het nodige te gebeuren, met een 
vleugje Montmartre, de traditionele 
buurtbrunch gevolgd door zang 

‘Plein du Publique’
Onder het motto ‘Kunstzinnig Mont-
martre meets Creatief Rotterdam-
Noord’ wordt op zaterdag 19 mei 
het Pijnackerplein omgetoverd tot 
‘Plein du Publique Kunst en Kurieus 
Markt’: een mix van het 19e eeuwse, 
kunstzinnige Parijse Montmartre en 
21e eeuws eigenwijs en eigentijds cre-
atief Rotterdam.
In en rondom de muziekkoepel zal 
een keur aan ongeveer 45 kunste-

naars, creatievelingen, artiesten, per-
formers, kooplui en ondernemers 
hun waren en producten aan het 
publiek presenteren. Van kunst tot 
curiosa, van straatartiest tot portret-
tekenaar, van Franse chansons tot aan 
Rotterdamse smartlap.
Bij de Parade du Moustache kunnen 
bezoekers zich een zwierige snor la-
ten aanmeten. Hiermee kunnen zij 
zich meteen laten vereeuwigen in het 
aanwezige portrethokje.
Natuurlijk kan het publiek onder het 
motto ‘Petit Voer’ ook proeven en 
genieten van Franse delicatessen en 
Hollandse lekkernijen.
De aanvang van het spektakel is om 
12.00 uur en duurt tot 19.00 uur. De 
toegang is gratis.
‘Plein du Publique’: een vleugje 
Montmartre met een vette Rotter-
damse knipoog!

expositie in Gesamt Galerie
Tijdens ‘Plein du Publique Kunst 
en Kurieus’ presenteert organisa-
tor Gesamt Galerie (gevestigd aan 
het Pijnackerplein) de klassiek ge-
inspireerde werken van de Rotter-
damse schilder Co Breukels en de 
pittig-luchtige getekende Rotter-
damse taferelen van IkRotterdam. 
Bezoekers van de markt kunnen 
in de galerie kennis maken met de 
aanwezige kunstenaars.
Verder is er een wijnproeverij, 
verzorgd door La Hollandaise, im-
porteur van wijnen afkomstig van 
kleine onafhankelijke wijnboeren 
uit onder meer de bekende Bour-
gogne of de minder bekende Ber-
geracstreek.

de eerste activiteiten van het nieuwe seizoen met een 
snoepgoedzoekactie en een schoonmaakactie op het Pijnac-
kerplein getuigden van veel enthousiasme. ook in mei staat 
er weer het nodige op het programma.

Jatten
Zijn vrienden wilden er een feestdag 
van maken en wel in de voormalige 
Openbare Bewaarschool der 2e Klas-
se aan de Pijnackerstraat 6b, de plek 
waar nu het opbouwwerk voor de Ag-
niesebuurt en het Oude Noorden is 
gevestigd.
Voor deze informele ontmoeting 
naast oude schoolkameraadjes ook 
voetbalkameraadjes van toen uitgeno-
digd. Verder waren er ook bewoners 
die verhalen vertelden over onder 
meer de Bloklandstraat, de Hoogland-
straat en de Meidoornstraat, over het 
behoud van de Rotte en het muzieki-
coon Zomermuziek aan de Rotte. De 
muzikale begeleiding gebeurde door 
Kees Corbijn, volkszanger bij uitstek.
Dichter en schrijver Jan Oudenaarden 
droeg twee gedichten voor: ‘Kuip der 

Piet van es, vrijwilliger van 
het eerste uur, werd 80 jaar. 
Zijn familie en vrienden 
vierden dit in het stemmige 
café-restaurant Galerie aan 
de bergsingel.

Piet zette zich samen met zijn vrouw 
en Corrie Ulenberg in voor het be-
houd van de Rotte en een groen 
Noordplein. Hij ondersteunde zijn 
Sjaan en Lenie Rietveld bij de onder-
tussen vermaarde braderie - met Pa-
rijse allures - op de Zaagmolenkade. 

Kuipen’ en de ‘Bakkerswagen’, waar-
in hij verhaalde hoe Van ‘t Wout als 
kleine jongen in de oorlogsjaren daar-
in zat verstopt om van de Duitsers gist 
te jatten.

Verenigd
De uitwisseling tussen bewoners die 
de cultuur van hun wijk bewaken en 
Oude Noordelingen is ontzettend be-
langrijk, vooral als deze laatsten zien 
hoe hun wijk weer opbloeit.
De opening van de Coen Moulijn-
muurschildring van kunstenaar Erik 
Zijst op de muur van de Blokland-
straat op woensdag 23 november 2011 
heeft nieuw en oud weer verenigd.
Portefeuillehouder Ahmed Harika 
feliciteerde de jarige en onderstreepte 
deze binding.

Ook bij Zomermuziek op de Rotte 
deed hij de nodige hand- en span-
diensten.
Piet was meer dan 26 jaar de sleu-
telbeheerder van het binnenterrein 
Zaagmolenkade, een openbaar ge-
bied bij een woelige winkelstraat. Hij 
was ook trouwe wijkschouwer met 
oog voor heel en veilig.
Op het binnenterrein nemen nieuwe 
actievelingen het stokje over, maar 
Piet zal het niet nalaten om de nodige 
tips te geven! Al komt Piet soms wat 
streng over, hij heeft een gouden hart. 
Gefeliciteerd!!

Het podiumprogramma gaat om 
13.00 uur van start met een optreden 
van opa Nico, gevolgd door gevari-
eerde muziek van een dj, zang van Vi-
viano en een echte karaokewedstrijd.
Om 15.00 uur treedt huistoneelver-
eniging Echte Liefde op en is er om 
half vier een open les Zumba.
Voor het vullen van de dan naar alle 
waarschijnlijkheid hongerige maag is 
er vanaf 17.00 uur een broodje worst. 
Buurttalent kan zichzelf vanaf 17.30 
uur laten zien bij het open podium, 
afgewisseld met muziek en zang van 
Jeffrey en Viviano.
Om acht uur is het helaas al weer tijd 
om op te gaan ruimen.

doorlopend activiteiten
Op het terrein zijn er doorlopend ac-
tiviteiten, zoals een rodeostier, een 

minispringkussen voor kleuters, 
schminken, een ballonnenman, kin-
dercrea voor vaderdag en voorlezen. 
Verder zijn er kraampjes met huis-
vlijt, speelgoed en spelletjes, lingerie, 
hoeden, zeepjes (met workshop) en 
een rommelmarktje.

Aan de inwendige mens wordt ook 
gedacht, zo zijn er eetkraampjes met 
poffertjes, Saoto soep, kipkerrie hap-
jes, Turkse pizzaatjes en een heerlijk 
broodje kroket.

ProGraMMa 
Op een mooie Pinksterdag
op maandag 28 mei, tweede 
Pinksterdag, is het voor de be-
wonerscommissie van het rot-
tekwartier en tal van bewo-
ners weer de hoogste tijd voor 
de traditionele viering van ‘op 
een mooie Pinksterdag’.

hij is een echte rotterdammer, liever gezegd een oude noor-
deling, geboren op 5 april 1932 in de bloklandstraat. daarbij 
is hij een bescheiden en vriendelijk persoon, die het liefst an-
dere mensen in het zonnetje zet. We hebben het over Willem 
C. van ’t Wout. deze ondernemer in ruste vierde onlangs zijn 
tachtigste verjaardag.

 Het wordt weer een heel gezellig buurtfeest

Jarige Piet 
in het zonnetje

Vergroening 
in het kader van een span-
nend bewonersinitiatief wer-
den door bewoners honder-
den handtekeningen opge-
haald om de agniesebuurt te 
vergroenen met geveltuinen 
langs de huizen en fruitbomen 
op de hoeken. Het bewonersini-
tiatief werd door de deelgemeente 
Noord gehonoreerd met steun van 
portefeuillehouder Niels Berndse, 
die een groener Noord tot topprio-
riteit maakt. In de stichting Harten 
van Noord, gekoppeld aan de kinder-
kookstudio ‘Kook Met Mij Mee’ in de 
Agniesestraat, vindt hij een praktisch 
bondgenoot. Het gevelgroen zal wor-
den onderhouden door jongeren uit 
de Agniesebuurt, gecoacht door Chris 
Ripken en onder technische begelei-
ding vanuit de kookstudio.
Verwacht wordt dat Gemeentewerken 
in mei met de aanleg gaat beginnen.

braderie
Kom op zaterdag 19 mei naar 
de braderie op de Zaagmolen-
kade, die voor alweer de zesde 
(!) keer wordt gehouden. Het 
belooft bij voorbaat een heel gezellige 
dag worden, met veel kramen met 
van alles en nog wat. Ook zijn er acti-
viteiten voor de kinderen, muziek en 
nog veel meer.
Voor meer informatie en het aanvra-
gen van een kraam kunt u bellen met 
mevrouw Van Es, via telefoonnum-
mer (010) 465 91 13.
De prachtige braderie is er tot 5 uur ‘s 
middags. Komen dus!!

buurtbrunch en zang
Op zondag 20 mei vindt in de mu-
ziekkoepel vanaf 12.00 uur de tradi-
tionele buurtbrunch plaats. De buurt-
bewoners kunnen aan lange tafels 
smullen van allerlei gerechten, die 
een groot deel van de bewoners zelf 
hebben klaargemaakt. In voorgaande 
jaren leverde dit een curieuze men-
gelmoes op van bijvoorbeeld wraps 
met roomkaas, worstenbroodjes, 
couscoussalade, kippenpootjes, qui-
ches, pannenkoeken, linzensoepen 
en Turks brood.
Na al het eten en drinken is er vanaf 
15.00 uur een optreden van de so-
praan Linde Schinkel, zij komt met 
het programma ‘Vers Hartzeer’.

hoogste Sopraan en laagste bas
Op woensdagavond 30 mei is het voor 
klassieke muziekliefhebbers genieten 
van opera. Zo vindt vanaf 20.00 uur 
in de koepel in het kader van de Rot-
terdamse Operadagen een bijzonder 
optreden plaats.
Opera Studio Nederland heeft de 
hoogste Sopraan samengevoegd met 
de laagste Bas en hebben zo met als 
titel ‘Highs and Lows’een programma 
samengesteld. Grappige arias in hoge 
of lage tonen vormen samen soms 
ook een duet. Zij brengen muziek uit 
de Toverfluit, Don Giovanni, barber 
van Seville en nog veel meer.

Patrick Zwiers

Willem C. van ’t Wout 
wordt 80

jaar

80
jaar

Je krijgt het gevoel alsof je in Parijs gezellige boekenkraampjes 
bezoekt
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   Film: ‘le grand voyage’
Op donderdag 10 mei is er om 10.00 
uur alleen voor vrouwen de film ‘Le 
grand voyage’ (Nederlands onderti-
teld), gevolgd door een discussiebij-
eenkomst over het thema ‘Emancipa-
tie en participatie’.

Samenvatting van de film:
Een moderne Marokkaanse jongen 
rijdt met zijn oude vader van Frankrijk 
naar Mekka, maar de generatiekloof 
tussen de twee lijkt wel onoverbrug-
baar. Mustapha, een oude Franse Ma-
rokkaan, voelt dat hij niet lang meer te 
leven heeft. Voor hij sterft wil hij nog 
een pelgrimstocht maken naar Mek-
ka. Hij vraagt aan zijn jongste zoon 
Reda, die in Frankrijk is opgegroeid, 
hem te brengen met de auto. Het lijkt 
een vervelende lange reis te worden, 
want de communicatie tussen de mo-

derne Reda en zijn traditionele vader 
verloopt uitermate stroef. Zelfs nu ze 
noodgedwongen de hele dag samen 
doorbrengen, slagen ze er nog niet in 
elkaar te begrijpen. De pelgrimstocht 
naar Mekka is ruim 4.500 kilometer 
lang, maar de afstand tussen vader 
en zoon lijkt nog veel groter te zijn.

Filmgegevens:
regie: Ismaël Ferroukhi; cast: Nico-
las Cazalé, Mohamed Majd, Jacky 
Nercessian, Ghina Ognianova en 
Kamel Belghazi; genre: drama; 
lengte: 108 minuten; Nederlands 
ondertiteld.
Locatie: `t Klooster, ingang Ham-
merstraat 51.

  Film ‘rabat’
Op dinsdag 15 mei is er om 
19.00 uur de film ‘Rabat’ (Ne-
derlands ondertiteld).

Samenvatting van de film:
Rabat is een roadmovie die de 
kijker meeneemt op de reis 
van de 3 vrienden Nadir (Nas-
rdin Dchar), Abdel (Achmed 
Akkabi) en Zakaria (Chico Kenzari). 
Wanneer Nadir van de ene op de an-
dere dag de oude taxi van zijn vader 
van Amsterdam naar Rabat moet rij-
den, nodigen zijn 2 beste vrienden 
zichzelf uit om met hem mee te gaan. 
De reis voert het drietal door het Euro-

pese landschap naar de Marokkaanse 
hoofdstad. Nieuwe werelden, ont-
moetingen onderweg en het geheime 
reisdoel van Nadir zetten de vriend-
schap naarmate ze dichter bij Rabat 
komen steeds verder onder druk.

de Stichting al Jisrpresenteert - in samenwerking met 
de deelgemeente noord, het Platform buitenlanders 
rijnmond, de Stichting noord Plus en opbouwwerk-
organisatie Sonor - van 8 t/m 24 mei in Wijkgebouw 
‘t Klooster `(ingangruivenstraat 81 of hammerstraat 
51) een aantal films- en discussiebijeenkomsten:

Stichting Al Jisr presenteert 
Films- en discussie bijeenkomsten

Filmgegevens:
regie: Victor Ponten, Jim Taihuttu; 
cast: Achmed Akkabi, Mohamed 
Benbrahim, Nasrdin Dchar, Marwan 
“Chico”Kenzari en Jacqueline Bir; 
genre: drama; lengte: 105 minuten; 
Nederlands ondertiteld.
Locatie: `t Klooster, ingang Ruiven-
straat 81.

  Film ‘Zaïna, 
  
cavalière de l’atlas’

Op dinsdag 22 mei is er om 19.00 
uur de film ‘Zaïna, cavalière de l’atlas’ 
(Nederlands ondertiteld).

Samenvatting van de film:
Lang geleden, in het uitgestrekte 
Noord Afrikaanse Atlasgebergte, leeft 
de elfjarige Zaïna, samen met haar 
moeder en stiefvader Omar. Als haar 
moeder onder verdachte omstandig-
heden sterft, is zij ervan overtuigd 
dat Omar hieraan schuld heeft. De 
dorpsoversten vertrouwen haar toe 
aan haar echte vader, Mustapha, die 
tot dan niet wist van haar bestaan. 
Mustapha begeleidt een karavaan 
naar de Agdal, de meest prestigieuze 
race voor volbloedpaarden.
Tijdens de moeilijke doortocht over 
het Atlasgebergte groeien vader en 
dochter stilaan naar elkaar toe. Omar 
zet de achtervolging in en probeert 
Zaïna weer voor zich te winnen.

Filmgegevens:
regie: Bourlem Guerdjou; 
cast: Sami Bouajila, Simon 
Abkarian, Aziza Nadir en 
Michel Favory; genre: avon-
turenfilm; lengte: 84 minu-
ten; Nederlands ondertiteld.
Locatie: `t Klooster, ingang 
Ruivenstraat 81.

  Film ‘Française’
Op donderdag 24 mei is er 
om 19.00 uur de film ‘Fran-
çaise’ (Nederlands onderti-
teld).

Samenvatting van de film:
De tienjarige Sofia is het mid-
delste kind van een Frans-Ma-
rokkaans gezin met drie kin-
deren. Ze heeft het prima naar 
haar zin in Frankrijk, zowel op 
school als met haar vriendinnen. 
Maar op een kwade dag verliest 
haar vader zijn baan en vertrekt 
het gezin halsoverkop naar Ma-
rokko. Dit tot grote woede van 
Sofia. Tien jaar verstrijkt en Sofia 
(Hafsia Herzi) staat op het punt 
om af te studeren. Met haar vader 
kan ze het goed vinden en samen 

werken ze in de olijfboomgaard. Met 
haar moeder botst het vaker. Sophia 
verlangt naar het moment dat ze te-
rug kan keren naar haar echte vader-
land: Frankrijk. Het Marokkaanse 
platteland is toch een beetje saai, en 
de rebelse Sofia moet vooral niet aan 
de verstikkende culturele gebruiken 
denken. Echter als het aan haar moe-
der ligt wordt er direct na het afstude-
ren getrouwd. Sofia zelf denkt eerder 
aan een enkeltje naar Frankrijk ...

Filmgegevens:
regie: Souad El-Bouhati; cast: Hafsia 
Herzi, Maher Kamoun , Farida Khel-
fa, Amal Ayouch , Aymen Saidi en Si-
hame Sani; genre: drama; lengte: 85 
minuten; Nederlands ondertiteld.
Locatie: `t Klooster, ingang Ruiven-
straat 81.

de stichting Vrienden van het 
Klooster is in april 2011 op-
gericht ter ondersteuning van 
wijkgebouw het Klooster in 
de Kloosterbuurt van het oude 
noorden.

2011 stond in het teken van de verbou-
wing van het Klooster, zodat het wijk-
gebouw een bijdrage kan leveren aan 
de talentontwikkeling van bewoners 
in de wijk. Het gebouw biedt tevens 
ruimte voor bewonersinitiatieven, 
biedt ruimte aan bewoners die voor 
elkaar van betekenis willen zijn en be-
trekt bewoners bij alles wat er in het 
gebouw gebeurt.
Vanaf maart 2012 is de stichting ver-
antwoordelijk voor het beheer en ex-
ploitatie van het wijkgebouw. Ook de 
coördinatie van de programmering 
van alle activiteiten gebeurt onder de 

vlag van de Vrienden van het Klooster.
uitbreiding bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 
twee buurtbewoners en de oud-ont-
wikkelmanager van de Kloosterbuurt. 
Het bestuur zet zich in om de doel-
stellingen van het Klooster te bewa-
ken, maar ook om een actieve bijdra-
ge te leveren aan het positioneren van 
het gebouw in de wijk en bewoners 
daarbij te betrekken.

Vanwege de uitbreiding van taken van 
de stichting is het bestuur van Vrien-
den van het Klooster op zoek naar uit-
breiding van het bestuur met een:
- secretaris
- een bestuurslid met affiniteit voor 
de programmering van culturele en 
educatieve activiteiten
- een bestuurslid met affiniteit en 
ervaring met juridische aspecten 

Stichting Vrienden van het 
Klooster zoekt bestuursleden

Het startsein wordt op zaterdag 5 
mei gegeven op het Johan Idaplein, 
met van 11.00 tot 18.00 uur een spet-
terend Wijkfeest en een spannend 
voetbaltoernooi. Een aantrekkelijk po-
diumprogramma met band en dans 
gaat gepaard met workshops, uitge-
werkt door een groep studenten in 
samenwerking met actieve bewoners. 
Het evenement gaat vergezeld met 
een hoge klimtoren.
Op woensdag 9 mei komt er op het 
braakliggend terrein bij het Zwaans-
hals weer van 12.00 tot 15.00 uur een 
voetbaltoernooi, met de drums van 
Buyakano, bekers, workshops, papier 
scheppen en een verrassende Viviano 
Jesaya uit het Rottekwartier.
Op donderdag 17 mei (Hemelvaarts-
dag) beplanten 20 jongeren van 10.00 
tot 17.00 uur de geveltuinen in de Ag-
niesebuurt en het Oude Noorden.
Kinderkookstudio ‘Kook Met Mij 
Mee’ in de Agniesestraat heeft op 
dinsdag 22 mei voor buurtbewoners 
(voor alweer de derde keer) van 17.00 
tot 21.00 uur een workshop plantaar-
dig koken. Kijk voor meer informatie 
op hun website.
Op woensdag 23 mei davert het weer 
op het schoolplein van basisschool De 

Klimop tijdens de Bruisende Woens-
dag. Het thema ‘natuur’ leidt de kids 
van 12.00 tot 15.00 uur de zomer in. 
Workshops en eigen acts van de kids 
worden afgewisseld met muzikale en 
acrobatische hoogstandjes.
Het Meiboomfeest op zaterdag 26 
mei op het Snellemanplein wordt een 
heuse buurttraditie, met van 13.00 tot 
16.00 uur o.a. ‘Tivolita’ (het kleine 
mobiele educatieve pretpark), Japans 
bloemschikken, karaoke en kinder-
dans.
Nieuw in het programma op even-
eens zaterdag 26 mei is de Miss- en 
Misterverkiezing in het Jan van der 
Ploeg-huis. Een jury van jong en oud 
beoordeelt van 13.00 tot 17.00 de 
schitterende kids, die vergezeld van 
een Antilliaanse brassband op de Bu-
rendag in de wijk gaan paraderen.
Op zondag 27 mei (Eerste Pinkster-
dag) krijgen we van 13.00 tot 20.00 
uur heel exclusief sensationele water-
spelen op het binnenterrein De Poort 
(Meester Willemplantsoen).
Op maandag 28 mei (Tweede Pink-
sterdag) wordt op het schoolplein van 
de Johan de Graafschool van 17.00 
tot 21.00 uur de grote finale van de 
Duurzame Receptenwedstrijd ge-

organiseerd. De Agniesebuurt staat 
op woensdag 30 mei op stelten met 
de Cria Familia, de verliefde Aap en 
plaatselijk zangtalent. Ook het kinder-
circus is van de partij.

Ook in de maand juni zijn er tal van 
aansprekende activiteiten.
Zo sluit basisschool De Klimop op 
vrijdag 8 juni het schoolseizoen af 
met van 12.00 tot 16.00 uur een 

de mei- (en juni-)feesten brengen kleur en sfeer op diverse 
pleinen in de agniesebuurt en het oude noorden. Zie voor ‘op 
een mooie Pinksterdag’ en de activiteiten op het Pijnackerplein 
de artikelen op respectievelijk pagina 4 en pagina 5.

Mei- (en juni-)feesten brengen 
kleur op de pleinen

Gildefeest, dat de kids stimuleert tot 
ambachtelijkheid en talentvol vak-
manschap: van pottenbakken tot 
schilderen, van papierscheppen tot 
perkamentrollen, van zaadbakken tot 
weven.
Op zaterdag 9 juni is er op het Heer 
Vrankeplein van 14.00 tot 17.00 uur 
de Streetchallenge met Sumovoetbal, 

60 meter sprint, open podium en en-
tertainment.
Tot besluit van dit overzicht is er de 
avondvierdaagse door deelgemeente 
Noord. Alle schoolkinderen stappen 
mee van maandag 4 juni tot en met 
donderdag 7 juni vanaf 19.00 uur . 
Geef je op als vrijwilliger!

Thema van de festiviteiten was na-
tuur en water. Naast het groen en een 
heemtuin rond de school zit er nu im-
mers een gigantische waterberging 
onder het oppervlak, waarin 750.000 
liter kan worden opgevangen. Deze 
unieke waterberging voorkomt bij 
zware regenval overvolle riolen.

Sfeer
Onder het geroffel van de brassband 
startten een vijftal workshops: van 
bloemschikken tot schilderen en van 
lavendelstaafjes maken tot vastleggen 
van het groeiproces. Een heus water-
project met een wel bijzonder sluissy-
steem trok de aandacht van de kids.
De Cria Familia was weer van de partij 
met ontroerende Braziliaanse muziek 
en vooral de dans- en vechtvorm ca-
poeira, waar het jonge publiek volop 
aan mee kon doen. De dames zaten te 
nippen aan een bijzondere High Tea, 
kortom de sfeer zat er goed in.

Vreemde vogels
Een enorme klimwand werd een pu-
bliekstreffer. Al omhoog klimmend 
had je zo een onverwacht uitzicht op 
het vernieuwde plein. Een opblaas-
stier kon de allerkleinsten boeien: in 
gevecht met de stier én met omstan-
ders, die je maar wat graag van de 
stier wilden laten vallen.
Dan zweefden er plots ook arenden, 
uilen en valken door de lucht, vreem-
de roofvogels in het nieuwe natuur-
gebied midden in het Kloosterbuurt. 

oplevering Johan idaplein groots spektakel

Het publiek, jong en oud, genoot van 
de onverwachte attractie met weinig 
geziene vogels.

Knap staaltje werk
De officiële opening gebeurde door 
wethouder Alexandra van Huffelen 
en portefeuillehouder Niels Bernd-
sen. De heer Berndsen benadrukte 
het vergroenen van het Oude Noor-
den, waar de deelgemeente alles op 
inzet. De wethouder opende als act 
de doos van Alexandra (Pandora), de 

‘greenman’ – een bekend stripfiguur 
– sprong eruit.
De VIPS werden rondgeleid, terwijl 
het publiek de ‘Vlinder’ bewonderde; 
van rups tot vlieg, van eitjes leggen tot 
sterven. Veel bewondering oogstte de 
acteur voor een knap staaltje werk.

Gelukkige buiteling
De kinderen/kunstenaars namen de 
directie van het Waterschap onder 

vuur en openden een schitterende 
tentoonstelling van hun eigen the-
matisch werk, mooie kleurrijke reliëf-
stukjes rond ‘natuur’.
Bewoners en kinderen beloofden 
goed voor het publiek te zorgen. De 
‘greenman’ maakte een gelukkige 
buiteling.

Het is één grote poppenkast voor klein en groot

he Johan idaplein is veran-
derd in een schitterend park, 
dat op woensdag 4 april 
feestelijk werd geopend.

 Johan Idaplein: Veel visueel spektakel bij opening 

van stichtingen en de exploitatie van 
gebouwen.
Voor alle bestuursleden geldt dat zij 
bij voorkeur woonachtig zijn in het 
Oude Noorden en over betrokkenheid 
bij hun stad en wijk beschikken.

Meer informatie
Voor meer informatie over de stich-
ting Vrienden van het Klooster en of 
de openstaande plaatsen in het be-
stuur, kunt u terecht op de website: 
www.dekloosterbuurt.nl/nl/vrienden 
van het klooster.htm.

Ook kunt u contact opnemen met 
Gerhard Hup (voorzitter van de stich-
ting, telefoonnummer 06 – 4847 
4481) of Mirjam Fokkema (penning-
meester van de stichting, telefoon-
nummer 06 – 5141 4767).

SPeeddaten
op dinsdag 8 mei wordtvanaf 

18.30 uur ‘Speeddaten over 

vooroordelen’ georganiseerd, 

incombinatie met een korte 

film.

loCatie: 
`t Klooster,

ingang ruivenstraat 81.



De nieuwe voordeur werd onthuld, 
het Fonteinlied werd gezongen en 
er werden vaantjes uitgereikt. De 
happening werd afgesloten met een 
hapje en een drankje, een prachtige 
circusact en natuurlijk kinderdisco.

bSo
De entree en hal zijn geheel ver-
nieuwd, de oude hoge plafonds zijn 
weer tevoorschijn gekomen en het 
stalen hek is vervangen door een 
stijlvolle voordeur.
De renovatie was nodig, omdat kin-

dertig leerlingen van basis-
school de Fontein deden op 
zaterdag 14 april mee aan de 
Kidsrun. Ze liepen een stuk 
van het parcours, waar een 
dag later de marathon van 
rotterdam werd gelopen.

Vijftien kinderen deden mee aan de 
1 kilometer. Van de 7 en 8-jarigen 
kwam Sam als eerste binnen. Van 
de 9 en 10-jarigen was dat Selma. 

deropvangorganisatie Kiddoozz in 
september start met BuitenSchoolse 
Opvang (BSO) in het pand. “We zijn 
supertrots op het resultaat”, zegt lo-
catieleider Marianne Verboom. “En 
heel blij dat we een BSO in ons ge-
bouw krijgen.” Tijdens de renovatie 
gingen de lessen in het schoolge-
bouw overigens gewoon door.

toekomst
Het schoolgebouw kent al een lan-
ge geschiedenis. De eerste steen 
werd gelegd op 21 februari 1923. 

En Redouan kwam van de 11 en 
12-jarigen als eerste over de streep.
De andere vijftien leerlingen deden 
mee aan de 2,5 kilometer, zij waren 
allemaal 10 tot en met 12 jaar oud. 
Deuwin was het snelst, Chris werd 
tweede en Davy derde van de Fon-
teinleerlingen. In het totale klasse-
ment eindigde Deuwin zelfs op de 
derde plaats van de 10 tot 12-jarigen 
op de 2,5 kilometer.
De leerlingen liepen natuurlijk niet 
alleen. De meesters Berend en Sjaak 

de 124 leerlingen van de Fontein heropenden op woensdagoch-
tend 25 april op feestelijke wijze hun basisschool in het oude 
noorden van rotterdam. 

De school heette toen Paul Kruger-
school. In 2000 is de naam gewij-
zigd.

De Fontein is een prettige, kleine 
buurtschool, waar een gedreven 
team juffen en meesters voor goed 
onderwijs zorgt. Het leerlingaantal 
is in zes jaar tijd verdubbeld van 60 
naar 120 leerlingen. Steeds meer 
ouders ontdekken de voordelen van 
een school dichtbij! Dankzij de ver-
bouwing is De Fontein klaar voor 
de toekomst.

Foto: Pauline Tournier

en de juffen Marianne, Juanita en 
Tessa renden mee. Langs het par-
cours stonden heel veel ouders om 
de jonge hardlopers aan te moedi-
gen.
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kinderen kent. Als er één jarig is, 
speelt hij ‘Happy birthday’ op zijn 
mondharmonica.
Herman zag als eerste de kansen 
en de positieve veranderingen in 
de wijk. Hij stond positief tegen-
over de kinderen en stimuleerde 
hun talenten.
Heel anders stond hij tegenover 
politici en diverse professionals. 

Voor het Oude Noorden gaat dat 
een groot gemis zijn. Herman was 
een soort boegbeeld. In zware tij-
den wist hij de moed erin te hou-
den, ook al stond hij met zijn rug 
tegen de muur.

Holleboom is een boom van een 
kerel met een gevoelige kant. Zijn 
kracht is dat hij alle ouders en 

WiJKtiJGerPerSbureau oude noorden 
‘de KerMiS oP het noordPlein’

herman 
holleboom’s 
afscheid

Het is feest op de kermis. 
Foto: Eveline de Vries

De Wijktijgers zijn jonge journalisten 
die op zoek gaan naar nieuws in de 
wijk. Elke woensdagmiddag komen 
we samen in het Kinderparadijs in 
de Meidoornstraat. Wij zoeken niet 
alleen leuk en gezellig nieuws, maar 
kijken ook kritisch naar de mensen en 
de omgeving om ons heen.

Zo hebben we ons begin van dit jaar 
bezig gehouden met veiligheid in de 
wijk. Ook de kindvriendelijke route in 
de wijk is een onderwerp dat wij be-
langrijk vinden.
Vorige maand zijn we begonnen met 
het laatste blok voor de zomervakan-
tie. Daarom een toepasselijk thema: 
FEEST! De komende weken gaan 
wij op zoek naar leuke activiteiten en 
feesten in de wijk om daar verslag van 
te doen. Deze maand: de kermis op 
Noordplein.

door: ali
beste lezer van de noor-
derzon, vandaag waren 
we bij de kermis. een paar 
attracties waren gesloten, 
daarom was het saai om 
er de hele tijd te lopen. er 
was een mannetje in het 
gekkenhuis en ik heb het 
casino gezien. ook heb ik 
heel veel popcorn gezien 
en suikerspinnen.

door: WaSSiMa
hallo, leuk dat je mijn 
verslag leest. ik heet Was-
sima. ik ben naar de ker-
mis geweest met de Wijk-
tijgers. ik heb superveel 
foto’s gemaakt. ik heb su-
perveel attracties gezien. 
het was superwarm.

door: Sharona
er was een loopband bij 
de kermis en die bestaat 
al 100 jaar. ik zal jullie 
vertellen wat een loop-
band is; dat is iets waar je 
bovenop mag, en bijvoor-
beeld je loopt erop en dan 
gaat het opeens bewegen 
en dan kan je vallen. er is 
ook een attractie die voor 
kleine kinderen is. dat is 
een soort van botsauto 
voor kleine kinderen en 
het lijkt op een kleine 
auto met een automerk 
erop. Wij schrijven dit om-
dat mensen die niet naar 
de kermis zijn geweest, 
ook weten hoe het bij de 
kermis was.

door: YaSMine
We zijn bij de kermis op 
noordplein geweest en 
er waren superveel at-
tracties. dit heb ik ge-
zien: popcorn, rijbaan, 
bowlingbaan, botsauto’s 
en nog veel meer, maar 
de helft was dicht want 
ze moesten het nog bou-
wen. Maar de meeste 
werkers daar waren druk 
bezig en de eerste paar 
personen waren al binnen 
en wij van de Wijktijgers 
vonden het superleuk om 
hen te interviewen. We 
gingen ook foto’s maken 
bij een attractie.

Wijktijgers is een project van Stichting Hoedje van Papier in samenwerking 
met het Kinderparadijs Meidoorn, kijk voor meer informatie op de website 
www.stichtinghoedjevanpapier.nl.
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Feestelijke heropening
van basisschool De Fontein

Fontein Spetters  
Mee doen aan de Kidsrun

Hieronder treft u de dit jaar nog volgende edities aan van de Noorderzon, te-
zamen met de bijbehorende kopijperiode en de inleverdatum voor de kopij bij 
de redactie.
Juni-nummer (noorderzon 44):
kopijperiode: za. 9 juni t/m vr. 6 juli, inleverdatum: ma. 21 mei
Juli/augustus-nummer (noorderzon 45):
kopijperiode: za. 7 juli t/m vr. 7 september, inleverdatum: ma. 18 juni
September-nummer (noorderzon 46):
kopijperiode: za. 8 september t/m vr. 5 oktober, inleverdatum: ma. 20 augustus
oktober-nummer (noorderzon 47):
kopijperiode: za. 6 oktober t/m vr. 9 november, inleverdatum: ma. 17 sep.
november-nummer (noorderzon 48):
kopijperiode: za. 10 nov. t/m vr. 7 dec., inleverdatum: ma. 22 oktober
december 2012 / januari 2013-nummer (noorderzon 49):
kopijperiode: za. 8 december 2012 t/m vr. 1 februari 2012, 
inleverdatum: ma. 19 november.

De kopij kunt u zenden naar het redactieadres: 3e Pijnackerstraat 6b, 3035 CK 
Rotterdam en/of mailen naar: hanoorderzon0@gmail.com 
(let op: niet de letter ‘o’ voor het @-teken, maar het cijfer ‘0’), t.a.v. Hans Arts.
U kunt evt. ook bellen met telefoonnummer 06 - 4572 4536 van opbouwwerker 
Ed de Meyer.

ColoFon 
noorderzon is een uitgave van sonor 
steunpunt opbouwwerk oude noorden/
agniesebuurt, welke 10x per jaar gratis 
huis aan huis wordt verspreid. oplage 
12.000 stuks. 
kopij inleveren uiterlijk 21 mei 2012
verschijnings-datum volgend nummer 
rond 9 juni 2012

redaCtieadreS
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. 010 - 443 06 06 / 06 - 4572 4536
email: hanoorderzon0@gmail.com
(let op: ‘0’ = een nul, géén ‘o’)

redaCtie
Hans arts, monique van groningen, 
ed de meijer en Johannes odé

MedeWerKerS aan dit nuMMer
Hans abelman, buurtbemiddeling noord / 
Loes van delft, piet van es, Herman 
Holleboom, gerhard Hup, Hans kervezee, 
sanne Lansdaal, paul raterman, stichting 
al Jisr, pauline tournier, debby vermeulen, 
winny vreugdenburg, eveline de vries, 
Jolina wessels, dennis westphal, 
wijktijgerpersbureau erasmusbuurt-
agniesebuurt/Hoedje van papier en 
patrick Zwiers.

oPMaaK: 
bureau404 

Cursus 
de makkelijke moestuin
De buurthuizen Mozaïek en Basta organiseren voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar de cursus ‘De makkelijke moestuin’. In 15 weken leren de kids 
alles over zaden en plantjes, hun eigen groente en fruit kweken, de seizoe-
nen en nog veel meer.

door: GhiZlane
hallo allemaal, een man 
op de kermis heet Jan 
en hij werkt hier. Zijn at-
tractie kost € 2,--. en op 
zondag 1 april is het ge-
sloten. alle attracties wa-
ren heel leuk en sommige 
waren gesloten. het loop-
huis kost ook € 2,-- en dat 
was heel erg leuk.

door: Zeinab
op 28-03-2012 zijn we 
naar de kermis geweest 
en we hebben foto’s ge-
maakt in attracties. en er 
was een mannetje in het 
gekkenhuis.

Herman, bedankt voor alles. Foto: Dennis Westphal

Hij hield niet van gepraat, ze 
moesten zich eerst bewijzen. Her-
man hield van concrete dingen: 
“geen woorden maar daden”. Dit 
ventileerde hij vaak naar de stede-
lijke problematiek.
Wie zijn bondgenoot werd in de 
strijd voor positieve verandering 
kreeg zijn volle steun en warme 
waardering. Herman vormde sa-
men met locatiemanager Maria en 
winning team dat het vertrouwen 
van de buurt kreeg.

De schooltuin en het heringerichte 
Johan Idaplein zijn eigenlijk Her-
man’s cadeau aan de wijk. De zelf-
werkzame ouders en leerlingen in 
het schoolplantsoen zullen zijn in-
zet verder zetten.

herman holleboom, directeur van de hildegardisschool, 
neemt afscheid van zijn school. op zijn 66e gaat hij met 
pensioen.

inleverdata kopij 
noorderzon
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beelden-
rondleidin-
gen
nieuwsgierig naar de beelden 
in de stad? Sculpture Internatio-
nal Rotterdam biedt vanaf 27 mei 
weer maandelijkse rondleidingen 
aan, verzorgd door beeldenkenner 
Martine Herman.
Zij heeft een nieuwe rondleiding sa-
mengesteld langs een andere serie 
beelden dan vorig jaar. Dus nieuwe 
informatie en nieuwe verhalen.
De beelden die op een toelichting 
kunnen rekenen zijn: ‘Santa Claus’ 
van Paul McCarthy, ‘Anita’ van Da-
vid Bade, ‘Qwertz’ van Franz West, 
‘Sylvette’ van Pablo Picasso en Carl 
Nesjar, ‘Elevazione’ van Giuseppe 
Penone, ‘Bloem/Vlam/Hek/IJs’ van 
Richard Artschwager, ‘The Longs 
thin Yellow legs of architecture’ van 
Coop Himmelb(l)au en tot slot ‘De 
Boeg’ van Frederico Carasso.

De rondleidingen starten vanaf 
Hotel Bilderberg aan de Westersin-
gel en vinden plaats op de laatste 
zondag van de maand, vóór de zo-
mervakantie zijn dit 27 mei en 24 
juni. Verzamelen vanaf 13.30 uur, de 
rondleiding begint om 14.00 uur en 
duurt 1,5 tot 2 uur. De rondleidingen 
zijn gratis.

tijdig aanmelden
Meldt u wel op tijd aan (mogelijk tot 
en met de woensdag voor de rond-
leiding) via de website www.sculptu-
reinternationalrotterdam.nl.

Koning van 
de toren
benieuwd naar het uitzicht 
over rotterdam vanaf de lau-
renstoren? Tot en met woensdag 
31 oktober kunt u op woensdag en 
zaterdag de toren beklimmen. Dat 
kan alleen met één van de enthousi-
aste gidsen. Hij of zij vertelt u alles 
over de toren. Eenmaal boven, kijkt 
u uit over het centrum. Met de klim, 
de rondleiding en natuurlijk het be-

wonderen van het uitzicht bent u 
ongeveer een uur bezig.
Op woensdag begint de beklimming 
om 14.00 uur en op zaterdag om 
13.00 en 15.00 uur.
Een kaartje kost € 3,50 per persoon. 
Groepen kunnen op afspraak de to-
ren beklimmen.

reserveren en meer informatie
Voor reserveren en/of meer infor-
matie kan men bellen met telefoon-
nummer (010) 413 14 94 en/of kij-
ken op de website www.laurensker-
krotterdam.nl.

boekje 
‘Smaken 
van noord’
de groepen 6 en 7 van basis-
school de Fontein werken in de 
top van noord samen met de 
mensen van Van Speyuk aan 
een uniek receptenboek. Kind- 
en Van Speyk-recepten worden 
daarin afgewisseld met kin-
dertekeningen en spetterende 
foto’s.
Om de actievelingen en superkoks 
alvast in beeld te brengen, werd op 
zaterdag 21 april in tenten bij het 
Heer Vrankepark een leuk etentje 
georganiseerd. Het was – mede 
door de neerstortende regen – echt 

uniek en idyllisch. Er was van buurt-
bewoners een heel grote opkomst, 
zij dragen de ‘Smaken van Noord’ in 
al zijn diversiteit een warm hart toe. 
Naast de gemotiveerde kids waren 
er ook veel enthousiaste leerkrach-
ten aanwezig. We kijken met span-
ning uit naar de presentatie van het 
receptenboekje

Vierkan-
te meter 
kunst
Voor de examenkandidaten 
Mediavormgeven en Fotografie 
van het Grafisch lyceum stellen 
70 winkeliers in de binnenstad 
één vierkante meter van hun 
etalage beschikbaar voor een 
creatief eindexamenwerk.

exporoute
Eind april studeerden zo’n 300 stu-
denten van het Grafisch Lyceum 
af in de vakken fotografie, grafisch 
ontwerp, art & design en illustratie. 
Hun eindexamenwerk stellen zij 
traditiegetrouw tentoon tijdens een 
grote expositie op school. Dit jaar 
duikt een deel van hun werk ook op 
in verschillende etalages in de stad.
Voor deze expositie onder de titel 
‘1M2’ hoeft u geen rekening te hou-
den met openingstijden. Hij is op 
elk moment van de dag te bezoeken. 
Op de winkelruiten treft u een kader 

Ahmed Harika, vice-voorzitter deel-
gemeente Noord, en Paul Elleswijk, 
programmamanager bij Havenste-
der, maakten onlangs samen met 
een verslaggever van RTM, het 
Relatietijdschrift van de gemeente 
Rotterdam, een rondje langs een 
aantal winkels en worden overal 
gastvrij ontvangen.

lof der Zoetheid
“Deze frisse maar mooie dag begin-
nen met een espresso is geen slecht 
idee”, lacht Ahmed Harika. Meer 
mensen denken er zo over, wat alle 
tafels bij Lof der Zoetheid zijn be-
zet. Op de hoek van het Noordplein 
hebben moeder Anastasia en doch-
ter Elena hun zaak geopend met 
zoete verleidingen voor ontbijt en 
lunch.
Paul Elleswijk wordt aangeschoten 
door een ondernemer uit de buurt. 
Of hij nog een pand rondom het 
Zwaanshals vrij heeft? “Hij ziet 
hier potentie, dat is een goed te-
ken”, concludeert Elleswijk tevre-
den.

artego Keukendesign
Op de Zaagmolenkade zijn de 
bergingen onder de huizen omge-
bouwd tot kleine bedrijfsruimten. 
“Voor de bewoners hebben we 

nieuwe bergingen gecreëerd”, ver-
telt Elleswijk. “Een aantal bedrijfs-
ruimten staat nog leeg, maar de 
meeste zijn verhuurd aan nieuwe 
ondernemers.”
We nemen een kijkje op nr. 124 bij 
Artego Keukendesign. Ahmed Ha-

hier heel wat Rotterdammers uit 
Kralingen in hun PC Hooft tractor 
een espresso drinken.”

havensteder
Elleswijk is programmamanager 
bij woningcorporatie Havensteder 
en verantwoordelijk voor het food, 

fashion en design- concept rondom 
het Zwaanshals. “Tachtig procent 
van de panden is eigendom van 
Havensteder. Voor de intensieve sa-
menwerking met de deelgemeente 
Noord, zagen veel van de voor-
oorlogse panden er verwaarloosd 
uit. Na een grondige opknapbeurt 
kwamen er prachtige gevels tevoor-
schijn. Ook de branchering hebben 
we aangepakt. Grote ketens kom 
je hier niet tegen. Veel huurders 
en bezoekers vinden dat juist de 
kracht en charme van deze buurt.”

Vintagewinkel Spam
Als je de vintagewinkel Spam bin-
nenloopt, waan je je in een mix van 
de jaren 60 tot 80. Marcel Niehoff 
en Sandra Breuer hebben hun win-
kel gevestigd in de voormalige elek-
tronicazaak op de Zaagmolendrift. 
Een wand met oude beeldbuizen 
verwijst nog naar hun voorgangers. 
Trots loopt Niehoff naar twee Char-

rika wijst naar twee olijfbomen die 
voor de ingang staan. “Kijk, deze 
ondernemer geeft zo allure aan 
deze plek. Ze trekken ook veel klan-
ten aan van buiten de stad. We ho-
pen natuurlijk dat die hier nog even 
een uitgebreider rondje lopen.”

rotabS Stylecenter
ROTABS Stylecenter is een bol-
werk voor creatieve ondernemers. 
Het prachtige industriële pand, dat 
vroeger een depot van Roteb was, 
is nu de werkplek van jonge onder-
nemers. In kleine units hebben zij 
hun winkeltje of atelier.

Initiator Paul Posse runt er onder 
meer de espressobar. “We hebben 
hier een wolwinkel voor hoge-
schoolbreien, een vintagewinkel 
met een collectie waarvoor mensen 
helemaal uit Antwerpen komen en 
nog veel meer. Op zaterdag komen 

les Eames stoelen. “Dit is de Lobby 
Chair. De Rolls Royce onder de 
stoelen.”

historische ornamentenlijsten
Na een kort bezoek aan de twee en-
thousiaste dames van Dunya Ham-
mam op de Zaagmolendrift, lopen 
de Harika en Elleswijk weer het 
Zwaanhals op.
Ze staan stil bij bakkerij al Hocei-
ma. Op de gevel ‘zit’ een meisje. 
“Samen met het Centrum Beel-
dende Kunst hebben wij negen 

kunstenaars uitgenodigd om de 
historische ornamentenlijsten bo-
ven de panden op het Zwaanshals 
een eigentijdse invulling te geven”, 
vertelt Elleswijk. “Ze horen bij de 
historie van het Oude Noorden en 
daarom hebben we ze in ere her-
steld.”

Whiskeybase.com
Het begon allemaal met een web-
site die uitgroeide tot de grootste 
whiskeydatabase van de wereld. 
Sinds kort heeft Menno Bachess 
ook zijn eigen winkel Whiskeybase.
com op het Zwaanshals. “Ik denk 
dat ik op dit moment de meest 
gefotografeerde winkel van Neder-
land ben”, vertelt hij trots. “Dagbla-

den, glossys: allemaal schrijven ze 
een artikel over mijn zaak. Via mijn 
site krijg ik orders binnen uit de 
hele wereld. Daar staat een bestel-
ling klaar voor een klant in Israël.”
Op de stoep voor vishandel Marost 
wordt intussen verse vis uitgela-
den. De eigenaar zwaait enthousi-
ast naar Harika en Elliswijk.

opknapbeurt
Het Kookpunt, ooit begonnen als 
pionier, heeft inmiddels het hele 
Noordplein in beslag genomen. 

“Steeds meer ondernemers zien 
dat deze buurt potentie heeft”, al-
dus Harika. “Onze volgende stap is 
de Noorderboulevard en de Zwart 
Janstraat. We hebben een Europese 
subsidie gekregen en hopen dat on-
dernemers daar gebruik van gaan 
maken en zo het imago van deze 
straat opkrikken. Helaas zit niet ie-
dereen te wachten op een opknap-
beurt van zijn pand. Wat dat betreft 
moeten we ze verleiden.”

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

Dit artikel verscheen eerder dit jaar 
in het maart-nummer van RTM, 
Relatietijdschrift van de Gemeente 
Rotterdam.

het oude noorden bruist als nooit tevoren. er valt van alles te doen, te ko-

pen en te proeven. Van vintage meubels tot kookspullen, van taart tot vis. 

de ondernemers aan het noordplein, de Zaagmolenkade, de Zaagmolen-

drift en het Zwaanshals hebben allemaal hun eigen verhaal.

Veel nieuwe ondernemers brengen leven in Zwaanshals. 
Foto’s: Johannes Odé

ZWaanShalS,    
 ‘the PlaCe 
 to be’

De Kunstborrel bood uitzicht op de 
zowat lege Shell-toren bij het Hof-
plein, waar op de 18e verdieping 
kunstenaar Gyz la Rivière emotio-
nele slogans op houten wanden gra-
veerde en zijn sensationele strip en 
verhalenboek Pschorry aan de man 
bracht. Het boek rekent af met het 
modernisme en wil de stad weer 

haar geschiedenis en haar hart te-
ruggeven. Het is een pleidooi voor 
het ongeregelde uitgaansleven, 
waarbinnen duizend bloemen kun-
nen bloeien.
Een creatieve uitgaansgelegenheid 
moet kunnen groeien en niet star-
ten als een veredelde apotheek met 
ingebouwde geluidsremmen.

Kunstenaar 
Gyz la rivière 
presenteert verhalenboek

de Kunstborrel, vrijdag 23 april 
op het dak van bird in de hoof-
bogen bij het hofplein, was 
één groot  ontmoetingsfeest 
tussen zowat heel cultureel 
noord. Het was een jeugdig elan 
van jewelste. Met grote fierheid en 
gefeliciteerd door portefeuillehouder 
Harika, presenteerde cultuurscout 
Sanne Lansdaal de Culturele Kaart 
van Noord met persoonsgegevens 
van de kunstenaars en spannende 
kunstroutes. Er was  leuke muziek 
en er waren veel goede gesprekken, 
kortom het bruiste weer van de nieu-
we ideeën. 

Kunstborrel op hoogte 

van één vierkante meter aan, waarin 
u het werk kunt bekijken.

Struin tot en met 6 mei aan de hand 
van een plattegrond in de folder 
langs de deelnemende winkels met 
etalagekunst. U vindt de folder op 
de website www.glr.nl.

route du 
nord ge-
nomineerd
de vermaarde route du nord, 
de kunstenaarsroute bij 
Zwaanshals en omgeving met 
expo’s en performances, is 
door nl10 genomineerd voor 
‘de Gouden Grasspriet’. de rou-
te is één van de genomineer-
den voor deze markante prijs.
De Route du Nord wordt dit jaar ge-
organiseerd van vrijdag 22 juni t/m 
zondag 24 juni. In het juni-nummer 
van de Noorderzon volgt daarover 
veel meer informatie.

Gezellig 
cultureel 
feest
de turkse vereniging Versan 
in de 3e Pijnackerstraat vierde 
een spetterend kinderfeest 
met playback en diverse volks-
spelen: van euro’s sleurpen uit 
de yoghurt tot eieren lopen in 
de lepel. De kids voerden toneel-
stukjes op, waarmee ze het talrijke 
publiek vermaakten. Heel veel ou-
ders waren aanwezig om de kinde-
ren aan te moedigen.
Het feest werd afgesloten met een 
grote groepsfoto en de uitreiking 
van de diploma’s Turkse Taal en 
Cultuur, geschiedenis van Turkije. 
De kinderen en hun ouders waren 
bijzonder trots, de scores waren 
hoog.
Lekkere hapjes werden geserveerd 
met kaasrollen, druivenbladeren en 
zoete pasteitjes. Het was een bijzon-
dere happening.

Smaken van Noord
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‘Sabine’
‘Sabine’, de eerste aflevering, werd 
op 21 en 22 april met veel succes 
gespeeld in wijkgebouw het Kloos-
ter. Geschreven en geregisseerd 
door theatermaker Jolina Wessels, 
de artistiek leider van Echte Liefde, 
ging deze aflevering over een be-
trokken en actieve bewoonster die 
niet in staat bleek een onopgeloste 
verkrachtingszaak te laten rusten. 
Echte Liefde-speelster Catherine, 
de afgelopen jaren al eerder uitblin-
kend, schitterde in haar vertolking 
van de getergde Sabine. Vrijwel 
de hele duur van het stuk stond 
zij praktisch onafgebroken op de 
speelvloer.
De door haar inlevend vertolkte 
emoties maakten indruk op het 
publiek, getuige enkele reacties: 
“Goed gespeeld”, “Zwaar thema 
luchtig gebracht”, “Ontzettend 
genoten”, ‘Herkenbaar”, “Op een 
mooie toegankelijke manier neer-
gezet”, “Emoties en humor”, “Aan-
grijpend”.
En voor alle spelers vooral mooi: 
“Volgende keer ben ik er weer bij!”

regelaar
In het april-nummer van de Noor-
derzon vertelde Jolina Wessels over 

haar inspiratie en het maakproces. 
Dit keer aandacht voor Paul Rater-
man, pr en productiemedewerker 
en regisseur binnen Echte Liefde. 
Hij schreef ‘Farida’ en ‘Henk’, de 
2e en 3e aflevering van ‘Rimpels in 
de Rotte’.
Paul over zijn betrokkenheid bij 
deze voorstelling: “Ik ben als speler 
verbonden aan de groep en al een 
aantal jaren bezig met de pr van 
onze projecten: omdat ik dat leuk 
vind én omdat dat mijn vak is. Bij 
onze vorige voorstelling ‘Luchtwor-
tels’ ben ik ook de productie gaan 
doen. Dat beviel erg goed. Als pro-
ducent ben je de regelaar achter de 
schermen: van flyer tot rekwisiet. Je 
moet ervoor zorgen dat alles er op 
tijd is.”

alle facetten
Raterman ziet voor zichzelf verdie-
pingsmogelijkheden: “Ook ben ik 
me aan het ontwikkelen als regis-
seur en doe nu de regie van afleve-
ring 2. Dat is namelijk zo bijzonder 
aan toneelvereniging Echte Liefde: 
als je wilt, kun je je op alle facetten 
van het theater maken toeleggen.”
Paul licht toe: “ Echte Liefde is een 
bijzondere en zeer uiteenlopende 
groep. Er zijn mensen van verschil-
lende culturen, leeftijden, spelers 
met veel ervaring en mensen die 
net beginnen. Iedereen die graag 
wil spelen, krijgt daartoe de kans. 
We kunnen nog wel meer mannen 
gebruiken. Er is liefde binnen de 
verenging, er zijn vriendschappen 
en sommige zijn alleen kennissen 
van elkaar. Na iedere productie slui-
ten we met een fantastisch feest af 
en jaarlijks hebben we ook altijd 
een gezamenlijk uitje. Naast het 
harde werken is er altijd tijd voor 
gezelligheid met een hapje en een 
drankje.”

levensecht
Paul Raterman wil zich ook inzet-
ten om als groep door te groeien: 
“Een van de doelstellingen is dat we 
als groep verder komen in ons spel. 
We willen niet alleen eendimensio-
naal spelen (zoals in een soap, type-
matig), maar met een onderlaag. 
Iemand kan in een scene zeggen: 
‘ik ben boos!’ Maar het wordt veel 
interessanter als iemand niet zegt 
dat hij boos is, maar dat dat aan 
zijn houding en tekstbehandeling 
wel te merken is. Die boosheid zit 
er dan onder. Dat is wat we met ons 

spel willen bereiken: levensecht, in-
voelbaar, een kijkje achter de voor-
deur bij onze eigen buren.”

Scherp
Paul in dat verband over zijn rol als 
regisseur: “Ik wil vooral een goede 
spelbegeleider zijn, die op de vloer 
het beste uit iedereen naar voren 
haalt. Bij mij gaat het niet om grote 
ideeën die ik zo nodig aan de we-
reld kwijt wil. Al moet je als regis-
seur wel goed voor ogen hebben 
wat je met je stuk wilt zeggen, wat 
je aan het publiek wilt overbrengen 
en vooral ook op welke manier je 
dat wil doen.”
“Mijn werkwijze is dat ik veel spe-
laanwijzingen geef, maar het een 
speler vooral zelf laat ontdekken. 
Ook laat ik mij graag verrassen 
door wat de spelers zelf aanbieden. 
Al heb ik oog voor detail, toch houd 
ik overzicht en vergeet nooit het 
eindresultaat. Ik weet waar ik wil 
komen, maar de reis er naar toe is 
nog onbekend. Zo werken is erg 
verfrissend, het zorgt ervoor dat ik 
scherp blijf”, zo besluit Paul Rater-
man.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Na afloop van de voorstelling is er 
een informele ontmoeting met de 
spelers en regisseur.
Op zondagmorgen kan er vooraf-
gaand aan de voorstelling kennis 
worden gemaakt met de groep tij-
dens een theaterworkshop in het 
decor. Aan deze workshop zijn 
geen extra kosten verbonden. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

toneel in het Klooster
echte liefde speelt 
 ‘riMPelS in de rotte’
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.

locatie: Kapelzaal wijkgebouw het 
Klooster/Oude Noorden, Ruiven-
straat 81, 3036 DDRotterdam
Kosten: 5 euro. Spelworkshop 
gratis.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Meer info en reserveren
www.toneelverenigingechteliefde.
nl. Of bel: 06-360.12.971. U kunt 
ook mailen naar: reserveren@to-
neelverenigingechteliefde.nl.
Volg hen op Facebook en Twitter: 
tvEchteLiefde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Deze voorstelling werd mede mo-
gelijk gemaakt door: 
Deelgemeente Noord, Cultuur-
scout Deelgemeente Noord, Dienst 
Kunst en Cultuur gemeente Rot-
terdam, VSB Fonds, Elise Mathilde 
fonds, Stichting ter bevordering 
van Volkskracht en aan iedereen 
die zijn of haar verhalen met ons 
heeft gedeeld.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

regiseur Paul Raterman in overleg met de speelsters 

‘KiJKJe aChter 
de Voordeur’
in dit ‘Feuilleton van het noor-

den’ staat t/m november in 

iedere aflevering een andere 

hoofdpersoon centraal. de af-

leveringen kunnen afzonder-

lijk van elkaar worden gezien. 

het is dus geen vervolgverhaal.

de voorstellingen gaan over 

gewone mensen uit rotter-

dam noord en de dingen die 

hen bezighouden. hun manier 

van leven, het kijken naar el-

kaar en waar we nu gelukkig 

van worden of juist niet. Wat 

is er verandert in de afgelopen 

tien jaar? heeft bijvoorbeeld 

internet nu echt voor die ‘di-

gitale revolutie’ gezorgd? de 

afleveringen zijn gebaseerd op 

verhalen van buurtbewoners. 

Zo wordt er als het ware een 

kijkje achter de voordeur ge-

nomen.

SPeelGeGeVenS ‘riMPelS in de rotte’
deel 2: ‘Farida’
over huwelijksproblemen van een Marokkaanse jonge vrouw. 

houdt 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, thea-

ter workshop in decor: 11:30 tot 13:00. Voorstelling om 14:00 uur.

deel 3: ‘henk’
over een eenzame man die zijn laatste werkzame maandenbe-

leefd als woninginspecteur en huizenhoog tegen 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, 

theater 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, the-

ater 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 no-

vember, theater workshop in decor: 11:30 tot 13:00. Voorstelling 

om 14:00 uur. Zowel deel 4 als 5 worden op dit moment nog 

geschreven.


