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Kreten van bewondering
Deelraadsvoorzitter Harlow Bram-
merloo opende op het Noordplein 
de stoet met een dankwoord aan 

mevrouw Emelina uit de Erasmus-
straat. Zij wist dit carnaval als een 
bewonersinitiatief voor elkaar te 
boksen. Dit vraagt veel inspanning, 

enthousiasme en organisatietalent!
De Noordmolenstraat stond op zijn 
kop. De brassbandleden speelden 
en dansten de sterren van de hemel 
en de kindprinsesjes uit Noord wa-
ren ontroerend. De groep Promesa 
met verentooien deed de salsa eer 
aan. De Tilburgse groep Alleyze 
wint al jaren de zomercarnavalprijs 
en is ook dit jaar genomineerd. Hun 
outfit met brede ringrokken en hun 
schitterende koningin riepen kre-
ten van bewondering op.

Carnaval du nord
Melange superieure
Langs de bewonersstraten en –
pleinen gingen ramen en deuren 
open. De stoet kreeg vele volgers en 
belandde na ruim een uur op het 
Pijnackerplein.
Na een rustpauze met Antilliaanse 
versnaperingen uit Emelina’s keu-
ken trokken ze naar NIKA koffie op 
de hoek van de Benthuizerstraat, 
waar het nieuwe culturele seizoen 
van de deelgemeente werd ingeluid. 
Het werd een dansfestijn voor de 

Een lange carnavalsstoet met de Macho brassband, DJ 
en vier kleurrijke carnavalsgroepen trok op zaterdag 
15 september vanaf het Noordplein door de Noord-
molenstraat, langs het Snellemanplein en het Bran-
coplein naar het Pijnackerplein. Het was een hartver-
warmend gebeuren.

deur, een melange superieure. Een 
passender opening leek haast niet 
denkbaar.

Dit bewonersinitiatief is overduide-
lijk voor herhaling vatbaar. En dan 
maar gelijk door de hele Zwart Jan-
straat?!
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Wonen in 130WATT
Het blijft altijd de vraag: rustig wo-
nen, of juist midden in de stad? Dicht-
bij het water of juist dichterbij groen? 
Veel ruimte of van alles te beleven?
In het nieuwbouwproject 130WATT 
kun je heerlijk stads wonen, maar 
wel helemaal privé. Wil je erop uit? Je 
woont aan een rustig gedeelte van het 
Zwaanshals, de gezelligheid begint 
letterlijk één keer oversteken verder.
Als je kiest voor wonen in het Oude 
Noorden, kies je voor wonen in één 
van de meest authentieke wijken van 
Rotterdam. Recht voor z’n raap en 
eerlijk. Direct en zonder franje. En 
dat maakt wonen hier nou zo leuk. 
En omdat je letterlijk naast de Rotte 
woont, kun je altijd het water even op-
zoeken om te ontspannen. Een aantal 
woningen heeft zelfs uitzicht op het 
water.

Keuzevrijheid
Wonen in 130WATT gaat prima al-
leen of met z’n tweeën, maar ook met 
kinderen. Alle woningen zijn eenge-
zinswoningen met een tuin of groot 
terras, zodat de kinderen lekker naar 
buiten kunnen.
Diversiteit en keuzevrijheid zijn de 
sleutelwoorden. Voor iedereen zit er 
een woning bij. Je kiest voor drie of 
vier woonlagen, een tuin of een groot 
terras. Bij een aantal woningen is bo-
vendien ruimte voor een royaal thuis-
kantoor.
Bij 130WATT draait veel om ‘zelf be-
slissen’. Veel verschillende types en 
bij iedere woning kun je binnen ook 
keuzes maken. Daarmee beslis je zelf 
hoe je jouw perfecte woning het liefst 
indeelt. Een kamer extra? Of juist een 
keuken op andere etage? Geen pro-
bleem. De woningen worden overi-
gens standaard met keuken geleverd.

Groene binnenplaats
De woningen worden gebouwd rond 
een ruime binnenplaats. Hier bevin-
den zich een aantal tuinen, maar ook 
een gemeenschappelijk groen deel 
waar je lekker kunt zitten om te ge-
nieten van de rust.
Op de binnenplaats bevinden zich 
ook de parkeerplaatsen. Je kunt de 
auto dus snel en veilig kwijt.
Het hele nieuwbouwproject 
130WATT bestaat uit ongeveer 100 
woningen. Fase 1 bestaat uit 51 wonin-
gen en is op zaterdag 16 juni onder 
grote belangstelling in de verkoop 
gegaan. Rond de 60 geïnteresseerden 
kwamen naar Grand Café Branco om 
uitgebreid met het project kennis te 
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maken. De bouw start naar verwach-
ting in het eerste kwartaal van 2013.

Van harte welkom
En nu is er dus ook aan het Zwaans-
hals 263 een informatiecentrum 
130WATT. Openingstijden zijn elke 
donderdagavond van 17.00 tot 19.00 
uur en elke 1e zaterdag van de maand 
van 11.00 tot 13.00 uur. Op de website 
www.130WATT.nl kunt u alvast met 
het project kennismaken.
Woningcorporatie Havensteder heet 
u van harte welkom!

Het eerste grote evenement was het 
Zwem-Event op zaterdag 8 septem-
ber in het Van Maanenbad. Hier 
kwamen zo’n 130 kinderen met hun 
ouders op af. Zij konden kennisma-
ken met diverse watersporten, zoals 
duiken, synchroonzwemmen en 
waterpolo. Bovendien was het stra-
lend weer, waardoor de kids een heel 
mooie dag hebben beleefd.
Eveneens succesvol waren de voor-
ronde Damtoernooi op woensdag 12 
september en de Denksportdag op 
zaterdag 22 september.

Sportentocht
De Sportentocht van maandag 17 t/m 
vrijdag 21 september ontsteeg alle 
verwachtingen.

De organisatie had gerekend op een 
aantal van 400 á 500 bezoeken (aan 
sportverenigingen) door de basis-
scholieren uit Noord. Door de on-
derlinge competitie (prijs voor de 
sportiefste leerling en de sportiefste 
school) werd dit aantal echter zelfs 
meer dan 1.000 (1.052!)
- Paardrijden bleek het meest be-

zocht, waarbij ruitersportvereni-
ging De Schanswijk Ruiters niet 
was voorbereid op 70 kinderen die 
ineens voor de poort stonden.

- Zwemmen kwam op de tweede 
plaats, waarbij Zwem & Poloclub 
Rotterdam hun handen vol hadden 
aan de 100 kinderen die het Van 
Maanenbad voor de zwemlessen 
bezochten.

Op zaterdag 29 september heeft woningcorporatie Haven-
steder aan het Zwaanshals 263 het informatiecentrum van 
nieuwbouwproject 130WATT geopend. Hier kunt u – dicht 
bij de bouwlocatie – aan de aanwezige makelaars uw vra-
gen stellen en uw verkoopinformatie ophalen.

NiEuWS VAN HAVENSTEDEr 
• Opening informatiecentrum 130WATT 
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• Doe mee aan de Familiedag 
Op zaterdag 3 november is 
het Nederlands Architectuur-
instituut (NAi) de thuishaven 
voor de huurders van woning-
corporatie Havensteder. Het 
NAi en Havensteder bieden 
de huurders van Havensteder 
en hun (klein)kinderen een 
exclusieve Familiedag aan.

Tweedagdelen
De hele familie kan meedoen aan 
(inter)actieve programma’s. Zoals 
een familielezing, een voorstelling, 
rondleidingen en workshops. Ont-
dek samen met uw (klein)kinderen 
dat architectuur overal om ons heen 
is. Niemand hoeft expert te zijn om 
actief met architectuur aan de slag te 
gaan! Meld uw gezin nu aan en ont-
werp, bouw en fantaseer mee in de 
thuishaven voor architectuur.
De Familiedag bestaat uit twee dag-
delen. U kunt kiezen of u ’s ochtends 
van 09.30 – 13.00 uur (dagdeel 1) of ’s 

Er zijn mensen die kleine en die gro-
te verschillen maken, iedereen maakt 
namelijk wel érgens het verschil in. 
Of ben je juist verschillig?! Bij test-
groepen in het voorjaar is gebleken 
dat het thema voor veel diepgang en 
tegelijk ook humor en positiviteit aan 
de tafels zorgt.

Het hele jaar door
Dit jaar is het – tijdens de landelijke 
Dialoogweken van 1 tot en met 12 
november – het streven om (net als 
in voorgaande jaren) gedurende ‘12 
dagen zo’n 2.500 Rotterdammers 
elkaar beter te laten leren kennen en 
begrijpen. Meer begrijpen leidt im-
mers tot meer begrip, als basis voor 
een prettige manier van omgaan met 
elkaar.
De ervaring heeft geleerd dat ‘dia-
logers’ de stad echt beetje-bij-beetje 
mooier maken! Het is waanzinnig 
leuk om mensen die je niet zo heel 

DAG VAN DE DiAlOOG

goed kent, maar wel beter wil leren 
kennen, eens bij je thuis, op je werk, 
op je school, etc, uit te nodigen voor 
een goed gesprek. De Dag van de 
Dialoog is daar een uitgelezen kans 
voor! Eigenlijk zouden er het hele 
jaar door mensen meer met elkaar in 
dialoog moeten zijn.

interesse? Mee doen?
De Dag van de Dialoog vindt dit jaar 
op vrijdag 9 november plaats, in de 
Agniesebuurt bij de MVCN in de Vij-
verhofstraat en in het Oude Noorden 
bij wijkgebouw ‘t Klooster en het Jan 
van der Ploeghuis.
Opgeven kan bij Monique van Gro-
ningen of Abderrahim Haddou van 
opbouwwerkorganisatie Sonor, te 
bereiken via telefoonnummer 433 06 
00 of per e-mail m.vangroningen@
sonor.nl.
U doet dit keer toch ook mee?

middags van 13.30 – 17.00 uur (dag-
deel 2) deelneemt aan het program-
ma. U kunt uw gezin voor maximaal 
één dagdeel inschrijven. Voor beide 
dagdelen is het programma gelijk.

Voor wie? Per dagdeel zijn er twee 
programma’s:
- een programma voor (groot)ouders 
en (klein)kinderen tot 7 jaar
- een programma voor (groot)ouders 
en (klein)kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Iedere volwassene kan zichzelf als 
deelnemer en begeleider van maxi-
maal twee deelnemende kinderen 
aanmelden. U doorloopt dan met el-
kaar hetzelfde programma.
Wanneer u (klein)kinderen heeft in 
beide leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld 
een dochter van 5 en twee zonen van 
7 en 10), raden wij u aan om de be-
geleiding van de kinderen te verdelen 
over twee begeleiders van 18 jaar en 
ouder. Het tijdsschema van beide pro-
gramma’s is op elkaar afgestemd.

Kosten
De Havensteder Familiedag is gratis 
voor huurders van Havensteder en 
hun (klein)kinderen.

Aanmelden
Deelname aan de Havensteder Fa-
miliedag is alleen voor huurders van 
Havensteder en hun (klein)kinderen.
Geef u en uw (klein)kinderen op 
voor één van de twee programma’s. 
Als huurder van Havensteder kunt 
u uzelf en uw (klein)kinderen aan-
melden op de website www.nai.nl/
havenstederfamiliedag. Aanmelden 
is verplicht om deel te kunnen nemen 
aan deze dag. Wees er snel bij, want 
er is een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar.

Voor meer informatie over dit pro-
gramma kunt u contact opnemen met 
het servicecentrum van het NAi, door 
te mailen met het mailadres service@
nai.nl of bellen met telefoonnummer 
(010) 440 13 58.

Het thema dat dit jaar tijdens de Dag van de Dialoog aan alle 
tafels voor inspiratie gaat zorgen is ‘Maak jij het verschil?’ Een 
onderwerp dat voor iedereen van toepassing is.

Fijn hè, plezierig wonen en met 
elkaar in contact zijn. Buurtbe-
middelaars kunnen buren helpen 
om met elkaar in gesprek te ko-
men. 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.

Mijn chef op het werk komt de laatste 
tijd vaak met een chagrijnig gezicht 
op het werk. Er wordt door collega’s 
over gepraat: ‘zou hij ruzie hebben 
met zijn vrouw?’ of ‘wilde zijn auto 
weer eens niet starten?’ Vandaag be-
sluit ik om het aan hem te vragen.

Wat blijkt? Hij heeft last van de bu-
ren! Volgens mijn chef zijn de buren 
te slap met opvoeden. Hun zoon 
draait regelmatig keiharde muziek. 
Rap en hiphop met veel gedreun 
en agressieve stemmen. Hij ergert 
zich er blauw aan. Zelfs als hij zijn 
TV harder zet, wordt het geluid over-
stemd door die muziek. Hij heeft 
zijn buren een paar keer gevraagd 
hun zoon daar op aan te spreken. 
Maar zij vinden het goed dat die jon-
gen wel eens zijn muziek hard aan 
zet. “Wel eens!”, hij lacht schamper. 
“Die jongen heeft zijn muziek vaak 
en lang snoeihard aan, vooral als zijn 
ouders niet thuis zijn.” Hij heeft een 
paar keer aangebeld op het moment 

dat het geluid weer zo hard was, 
maar de buurjongen deed niet open. 
“Hij hoort de bel natuurlijk niet door 
die pestherrie.” En als de muziek uit 
is, dan is mijn chef zo blij met de 
rust, dat hij geen zin heeft om naar 
de buren te gaan.
“Maar juist daar zit een kans” zeg ik, 
“het ‘valt’ vaak beter als je iemand er-
gens op aan spreekt als je zelf kalm 
bent en dat rustig doet. Ga maar bij 
jezelf na hoe jij je voelt als iemand 
op boze en geïrriteerde toon verhaal 
komt halen.”
Mijn chef denkt na en zegt dat hij 
dan ook boos zou worden en niet 
meer zou horen wat de ander zegt. 
Hij besluit om dezelfde avond nog 
naar de buren te gaan en hen dan 
rustig te vertellen hoe die harde mu-
ziek hem stoort. “En zeg ook maar 
niks over de, in jouw ogen, gebrek-
kige opvoeding.”
Hij lacht en begrijpt het. Als de bu-
ren zich niet ‘aangevallen’ voelen, 
heb je kans op een gesprek en kun je 

BuurTBEMiDDEliNG NOOrD... 
BEGriP

130 WATT geeft licht 
aan Oude Noorden

Het Oude Noorden moet de 
komende twee jaar schoner 
worden. Dit kan als bewoners 
zich meer betrokken en verant-
woordelijk gaan voelen voor 
de buitenruimte. De gemeente-
lijke dienst Roteb krijgt daarom van 
het bestuur van de deelgemeente 

Roteb helpt omgeving 
schoner te houden

Noord Sport!-event en Sportentocht 
groot succes

- Ook bij fitnessclub Woman’s World 
liep het storm voor de lessen Kids 
Dance en Kids Circuit.

Desalniettemin hebben alle bezoe-
kers een goede ervaring aan hun 
bezoek over gehouden, want de ver-
enigingen hebben op een heel goede 
manier op de drukte geanticipeerd.
Wat een heel grote winst bleek tijdens 
de Sportentocht bleek, was de ou-
derparticipatie. Vaders en moeders 
struinden heel de deelgemeente met 
hun kind af om kennis te maken met 
de vereniging en het stempelboekje 
vol te krijgen. De kinderen namen 
hun ouders bij de hand en zeiden: 
“Ik wil daarheen, kom mee!” Ook de 
scholen hebben heel belangrijk werk 
verricht door dit te promoten.

Prijswinnaars (Agniesebuurt en 
Oude Noorden) Sportentocht
Op woensdagavond 26 september 
vond tijdens de Ronde van Noord de 
prijsuitreiking van de Sportentocht 
plaats. Naast de overige prijswin-
naars, waren van leerlingen en basis-
scholen uit de Agniesebuurt en het 
Oude Noorden de winnaars:

• Sportiefste basisschool (beker + 
sportpakket, ingelijst)

 de Hildegardisschool (deelname 
van 143%,), gevolgd door De Fon-
tein (deelname 101%)

• Sportiefste leerlingen (bekers + ca-
deaubonnen) waren o.a.:

 groep 5/6 meisje Alysha Sobnath 
(Hildegardisschool)

Het Noord Sport event is een groot succes geworden. Het werd 
een geslaagde sportmaand, zeker als het gaat om de grote 
evenementen.

• Winnaars van de gratis lidmaat-
schappen (ingelijst) waren o.a.:

 Chaimae Abba (De Klimop): Ju-
doclub Rijnmond, Igor Betu Kay-
ember (Hildegardisschool): Di-
vine Damian Cameron Vrede (Het 
Plein): Honkbal Neptunus, Manal 
Hitli (De Fontein): Spidergym en 
Zheng Xu He (De Klimop): 21 up 
(tafeltennis)

• Winnaars van de kookworkshops 
(ingelijst) waren o.a.:

 Yousra Ghenam (Het Plein, groep 
6), Zehra Özel (De Klimop, groep 
5) en Nohayla Varol (Hildegardis-
school, groep 5).

Noord de opdracht om met voorlich-
ting en allerlei activiteiten kinderen 
en hun ouders bewust te maken van 
het belang van een schone, hele en 
veilige leefomgeving. Als bewoners 
hun wijk schoner houden is er min-
der inzet nodig van de Roteb.

Veel inzet bij het wielrennen

misschien samen een oplossing be-
denken. Hij voelt zich door dat voor-
nemen al beter en we gaan allebei 
weer aan het werk.

Dalia

Het was prijs bij de Sportentocht 
Foto’s: Johannes Odé

Foto: Johannes Odé
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Opbouwwerker Ed de Meyer, die se-
dert enige tijd ook in Zevenkamp ac-
tief is, liet hen de wijken zien waar hij 
al enkele jaren werkt en veel met de 
bewoners heeft meebeleefd.
Bedoeling van het bezoek was om in-
spiratie op te doen voor de inrichting 
van binnenterreinen en openbaar 
gebied in Zevenkamp. Deze in het 
noordoosten van Rotterdam gelegen 
wijk is veel ruimer van opzet dan het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt. 
Het oogt vooral als een groot uitge-
vallen slaapwijk, waar in de (sociale) 
interactie op de openbare (binnen)ge-
bieden nog veel kan gebeuren en valt 
te winnen.

Bewonersbeheerder
De bezoekers starten in het Oude 
Noorden bij wijkgebouw het Klooster, 
waar bewoners noodgedwongen het 
heft en de organisatie in eigen handen 
hebben genomen. Het vereist wel dat 
je als bewoner een behoorlijk cultureel 

netwerk hebt. Het gebouw is helemaal 
gerenoveerd en teruggebracht in de 
oorspronkelijke stijl met hoge pla-
fonds en rustgevende binnentuin.
Het hier tegenaan leunende Johan 
Idaplein met groene chillheuvel wekte 
ieders verbazing, vooral omdat dit 
groen plein uit de koker van de jonge-
ren zelf komt.
De Hildegardisbasisschool aan het 
plein is omringd door een heemtuin, 
die door bewoners en schoolkinderen 
is geadopteerd.
Het binnenterrein Hooglandstraat 
met natuurlijke speeltuigen en een 
pleisterplek voor ouders en senioren 
genoot veel bijval. De bezoekers zagen 
de waarde van een bewonersbeheerder 
die hier zijn hele energie in legt.

Klimgiraffe
Na een bezoek aan zowel de door kun-
stenaar Erik Zijst op de muur van de 
Bloklandstraat gemaakte reuzemuur-
schildering van Coen Moulijn als ook 

het binnenterrein Moerkapellestraat, 
ging de delegatie door naar de Eras-
musbuurt en -straat. Bij de hier ge-
legen volks- en kindertuintjes waren 
inspirerend de heuvels, de groente-
tuintjes, de mozaïekentafels (eigen 
maaksel), de muurschilderingen en 
het aanlichten van de entrees.
Ook het schoolplein vóór basisschool 
De Klimop bleek een eye opener, met 
het winnende kindergedicht in gou-
den letters op het tegelwerk. De grote 
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Pinar van de Kinderkookstu-
dio aan de Agniesestraat 111a 
constateerde dat de kinderen 
houden van knapperig voedsel 
als loempia’s en patat. Prima, 
vond ze, maar dan kan je dat 
beter thuis maken, dan weet je 
tenminste wat er in zit.

Maar wat doe je dan vervolgens met 
dat frituurvet? Je kunt dit vet maxi-
maal 7 keer gebruiken, wat doe je 
daarna?
De kids hadden gezien dat Pinar het 
frituurvet in een grote plastic ton 
goot. “Waarom gooi je dat niet in 
de gootsteen of het toilet?” was hun 
vraag.
Pinar legde daarop uit dat frituurvet 
in de gootsteen leidt tot verstoppin-
gen en bijzonder slecht voor het mi-
lieu is. Ze zag dat er voor het milieu 
meer nodig is dan vegetarisch koken 
alleen. Dit betekende de start van de 
inzamelactie.
In lege plastic flessen kan je de vui-
le olie doen en naar de kookstudio 
brengen. Het frituurvet wordt vanaf 
de Kinderkookstudio opgehaald 
door een bedrijf dat biobrandstoffen 
maakt. Uw frituurvet wordt zo dus 
weer brandstof. Als we meer van deze 
brandstoffen gebruiken, hebben we 
minder minerale brandstoffen nodig 
(zoals benzine) en produceren we 

minder CO2-uitstoot en verwarmt 
onze planeet minder. En we leven 
lang, vredig en gelukkig.

(Bij voorbaat) hartelijk dank voor uw 
moeite. Bel even aan op Agniesestraat 
111b of Agniesestraat 134 als de Kook-
studio dicht is.

Kookstudio 
wordt 
verzamelpunt 
voor frituurvet

Op dinsdag 11 september 
werd in de Agniesestraat en 
zijstraten het startschot ge-
geven voor de beplanting van 
600 strekkende meter (eet-
bare) geveltuinen met diverse 
fruithoeken.

Kruiden
Een en ander is de uitwerking van 
een bewonersinitiatief van Hans Ker-
vezee van KookMetMijMee, de kin-
derKookstudio in de Agniesestraat. 
Voor het initiatief verzamelde hij een 
vierhonderdtal handtekeningen. Het 
initiatief werd door portefeuillehou-
der Nils Berndsen warm onthaald, 
hij pootte ook de eerste kruiden in de 
grond. De tuintjes worden voorzien 

Eetbare geveltuinen 
in de Agniesebuurt

Opbouwwerkorganisatie SO-
NOr en welzijnspartners orga-
niseren in rotterdam Noord op 
diverse pleinen de Bruisende 
Woensdagen. Op basis van de 
filosofie hierachter worden 
pleinen en braakliggende ter-
reinen tot leven gewekt en 
krijgen kinderen en bewoners 
de ruimte om hun talenten te 
ontplooien. Met een Bruisende 
Woensdag is zo’n plek even 
het centrum van de buurt. in 
de Noorderzon wordt het pro-
gramma altijd aangekondigd 
en is er achteraf een verslag.

ruimschoots gehaald
Na eerder succes op pleinen in het 
Oude Noorden, is in de Agniesebuurt 
nu ook het Ammersooiseplein aan de 

beurt. De Bruisende Woensdag Ag-
niesebuurt is ingediend als een bewo-
nersinitiatief en heeft als doel het sti-
muleren van talentontwikkeling in de 
wijk, het bevorderen van ontmoeting 
en het vergroten van het activiteitaan-
bod op het plein.
Bij de eerste editie op 30 mei op het 
Ammersooiseplein zijn deze doe-
len al ruimschoots gehaald. Aan het 
plein liggen twee scholen, er is een 
Duimdrop en er zijn woningen om-
heen. Genoeg kans dus voor een pu-
bliek dat mee wilde of kon doen. De 
opkomst was divers en bleek boven 
verwachting. Dankzij een goede sa-
menwerking met verschillende orga-
nisaties in de wijk waren er veel work-
shops en acts te zien. Verder was er 
door leerlingen van de Accentschool 
een grote modeshow georganiseerd 
en was er voorlichting en informatie 
over sport en voeding. Voor jong en 
oud bleek er zo flink wat te beleven. 
De organiserende instellingen werk-
ten goed samen om een aantrekkelijk 
programma neer te zetten, vóór én 
dóór bewoners!

Vogelhuisjes
Na deze prima start volgde op 12 sep-
tember alweer de tweede Bruisende 
Woensdag. Ook nu was er op het Am-
mersooiseplein voor iedere bewoner, 
jong en oud, weer behoorlijk wat te 
beleven. Dit keer werden ook een aan-
tal nieuwe workshops aangeboden. 
Zo kregen dieren en duurzaamheid 
aandacht en was het personeel van /
met een dierenambulance uitgeno-
digd om voorlichting over hun werk 
te geven. Tevens gaven moeders van 
de Stichting Noordplus voorlichting 
over gezonde voeding. Verder wer-
den er door kinderen vogelhuisjes 
beschilderd, die later op verschillende 
plekken in de wijk zullen worden op-
gehangen. De dj kwam uit de buurt 
en zorgde voor swingende muziek, 
die vooral bij de jongeren aansloeg.

Succesvolle ontmoeting
Het Ammersooiseplein wordt wel 
eens geassocieerd met overlast van 
jongeren . Met Bruisende Woensda-
gen proberen de gezamenlijk orga-
niserende partners bij bewoners een 
ander beeld van het plein te creëren. 
Bijvoorbeeld door jongeren ook na-
drukkelijk bij de programmering en 
uitvoering te betrekken en zo te ko-
men tot een feestelijk en veilig plein. 
De succesvolle ontmoeting tussen 
Jong en Oud stimuleert nieuwe initi-
atieven en smaakt nadrukkelijk naar 
meer!

Bruisende Woensdagen 
op Ammersooiseplein

Jong en oud vermaken zich 
op het Ammersooiseplein

Foto: Johannes Odé

BEZOEK... 
uiT ZEVENKAMP

binnenterreinen in het Rottekwartier 
met de klimgiraffe (zowel speeltuig als 
beeld) waren onverwacht. De hele in-
richting van de entree met ledverlich-
ting en mozaïek sprak iedereen aan.

Geïnspireerd
Het bezoek eindigde in de Agniese-
straat bij de vegetarische kookstudio 
‘Kook met mij mee’, waar men eetpa-
tronen van kinderen en gezinnen op 
gezonde wijze wil hervormen.

Alle bezoekers waren door wat ze had-
den gezien geïnspireerd en ervan over-
tuigd dat ook in een wijk als Zeven-
kamp heel veel mogelijk is. We zullen 
er nog van horen!

Agniesebuurt Een twaalftal bewoners en ambtenaren uit de wijk Zevenkamp 
bezochten op woensdag 5 september het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt.

van de meest uiteenlopende kruiden 
en door jongeren via een zakgeldpro-
ject onderhouden.

Zakgeldproject
18 meisjes en jongens tussen de 8 en 
16 jaar hebben zich voor het zakgeld-
project gevelonderhoud opgegeven. 
De straat is sowieso hun natuurlijke 
speelomgeving, ze verfraaien is een 
mooi plusje.
De geveltuinen en fruithoeken in 
de Agniesebuurt gaan ze wieden, 
beplanten, (in oktober) water geven 
en ze gaan de eetbare dingen oogs-
ten. Buurtbewoner Daniël Ophoek, 
gespecialiseerd in permacultuur, is 
hun begeleider.

Permacultuurtuin
Inmiddels is er ook de nodige acti-
viteit in de permacultuurtuin in de 
Vijverhofstraat. Onder leiding van 
ouderconsulente Charla werkt een 
ploeg van 14 dames van de Imelda-
school een paar uur per week in de 
tuin. Ze delen de groenten- en krui-
denoogst. In oktober gaan ze zaaien. 
De vrouwen krijgen eigen groente-
bedden en bepalen in eerste instantie 
de groentekeuze.

Vergroening
De aanleg van de geveltuinen en 
fruithoeken zorgt voor een flinke 
groenslag in de Agniesebuurt waar 
weinig ruimte is voor bomen.
Vergroening vindt in heel Noord 
plaats, alle straten, pleinen en speel-
plekken die opgeknapt of heringe-
richt worden, krijgen meer groen. 
Bijvoorbeeld de hele strook langs de 
Rotte, de vier straten en speelplek-
ken in kop van het Oude Noorden, 
de Schoonoordbuurt, de omgeving 
Zwaanshalspark en de Erasmus-
buurt (kindvriendelijke wijk).

Hans Kervezee plant mee

Op vrijdag 14 september orga-
niseerde de Stichting Humani-
tas-Bergweg in samenwerking 
met de Stichting Marokkanen-
brug de Vrijdagmiddag Cous-
cous.

Verborgen ambities
Iedereen was aan het Bergwegplant-
soen 10 van harte welkom om over de 
maatschappij, de mens en de samenle-
ving een goed gesprek te voeren. En te-
gelijkertijd te smullen van een heerlijk 
bordje couscous!
Het onderwerp was de behoefte van 
Marokkaanse jongeren om hun ver-
borgen ambities te activeren. Hoe kun-
nen zij daarbij geholpen worden?
Het publiek bleek talrijk opgekomen 
en bestond uit zo’n 45 personen, waar-
van 1/3 ‘jong’, 1/3 ondernemers en 
1/3 oudere bewoners van Humanitas-
Bergweg.

Boeiende ontmoetingen
Na een inloop met Nana-thee en een 
welkomstwoord door André Jager, 
volgde een lezing door Marco Kranen-
burg, oprichter en voorzitter van de 
Marrokkanenbrug. Hij sprak over de 
kansen voor de (probleem)jeugd. Hier-
na gingen er tafelgesprekken van start 
tussen de aanwezige Rotterdamse on-
dernemers en jongeren. Dit alles vond 
plaats onder het genot van Couscous.
Het programma werd afgesloten met 
een samenvatting van de tafels en ver-
volgens was er ruim gelegenheid tot 
netwerken. Het leverde boeiende ont-
moetingen op! Het bleek dat jongere 
Marokkanen en ondernemers elkaar 
over en weer goede tips wisten geven. 
Ook de aanwezige ouderen stelden 

zich in de gesprekken open en con-
structief op. De Vrijdagmiddag Cous-
cous is een oude Marokkaanse traditie, 
waarbij de vrijdagmiddag wordt benut 
om stil te staan bij maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het is een traditie 
waarbij men elkaar inspireert en van-
uit betrokkenheid een bijdrage levert 
aan de samenleving. Dit allemaal on-
der het genot van couscous.

Maandelijkse traditie
Directeur André Jager van Humanitas-
Bergweg kijkt met veel plezier op deze 
ontmoeting terug. Het heeft hem ge-
sterkt in de gedachte dat Humanitas-
Bergweg met een open blik moet kij-
ken naar alle ontwikkelingen en dyna-
miek ‘buiten’. De woongemeenschap 
moet niet in zichzelf gekeerd zijn.
Ontmoetende activiteiten in deze zin 
vinden al enige tijd plaats in het Jan 
van der Ploeg-huis. André Jager wil in 
‘zijn’ Bergweg ook deze vrijdagmid-
dagontmoeting graag als een maan-

M25-jongeren zetten zich in 
voor bewoners Noord

Vrijdagmiddag Couscous 
in Humanitas-Bergweg

Jongeren uit heel Nederland 
kwamen op zondag 23 sep-
tember tijdens ‘M25 goes rot-
terdam’ in en om de Hildegar-
diskerk samen. Het doel: ont-
moeting, inspiratie opdoen en 
de buurtbewoners in Noord die 
wat extra’s kunnen gebruiken 
een leuke dag bezorgen.
De jongeren (met een katholieke ach-
tergrond) zijn tussen de 12 en 18 jaar 
en aangesloten bij één van de M25-
groepen in Nederland. Het doel van 
M25 is dat jongeren zich inzetten voor 
mensen die een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken en zo ervaren hoe leuk 
het is om iets voor anderen te doen.

Van bingo tot opknappen tuin 
Dit jaar waren de jongeren van M25-
Rotterdam (onderdeel van Stichting 
Mara) aan de beurt om de landelijke 
dag te organiseren.
Samen met het Bisdom Rotterdam, de 

Hildegardiskerk, wijkgebouw ‘t Kloos-
ter en Humanitas was een dag voor-
bereid vol activiteiten: een bingo voor 
de Spaantalige ouderen van Nuestra 
Casa, spelletjes doen met daklozen bij 
het CVD, bloemstukjes maken bij Pa-
meijer met mensen met een verstan-
delijke beperking, een tuin opknappen 
bij de Hildegardisschool en een maal-
tijd uitserveren voor de ouderen van 
het Jan van der Ploeghuis.

Geslaagde dag
De dag startte met een informatie-
markt in de Hildegardiskerk, waarbij 
de jongeren kennis konden maken 
met een achttal maatschappelijke or-
ganisaties uit de buurt. Op deze wijze 
konden ze inspiratie en ideeën opdoen 
voor ondersteunende activiteiten.
Wethouder Korrie Louwes verrichtte 
daarna de officiële opening en na de 
M25-Battle in ‘t Klooster (waarbij een 
aantal M25 groepen zich creatief pre-
senteren in de strijd om de M25-wis-
seltroffee), verspreidden de jongeren 
zich in de buurt.
De afsluiting vond plaats in het Jan 
van der Ploeghuis waar de jongeren, 
vrijwilligers en begeleiders samen met 
de wethouder en de bewoners van het 
huis van een maaltijd genoten. Ook al 
aten er rond de 100 mensen mee, met 
wat er overbleef werden nog ruim 30 
daklozen in Havenzicht verrast.
Het was voor zowel de buurt (bewo-
ners en organisaties) als de M25 jonge-
ren een zeer geslaagde dag.

Meer weten
Wilt u meer weten over M25 Rotter-
dam? Kijk dan op www.m25rotterdam.
nl en/of www.maraprojecten.nl.

Interculturele ontmoeting

delijkse traditie laten terugkomen, 
waarbij alle culturen van harte wel-
kom zullen zijn.

Tijd voor de inwendige mens
Foto: Johannes Odé

Lekker doen met groen
Foto’s: Johannes Odé
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De beste privémuziekscholen van 
Rotterdam hebben de handen in-
een geslagen om ook in Rotterdam-
Noord een centrale plaats te creëren. 
Hier bieden ze divers muziekonder-
wijs aan voor verschillende instru-
menten, muziekstijlen en lesvor-
men, alsmede het organiseren van 
gezamenlijke evenementen.

uit de luie luisterstoel
Tijdens het openingsconcert pre-
senteerde de Gitaaracademie de gi-
taar als instrument van klassiek tot 
rock met alles wat daartussen en 
omheen ligt zoals Latin, Blues, Fla-
menco, Pop en meer.
Erna was het tijd voor vioolmuziek: 
ensembles bestaande uit leerlingen 
van de Vioolschool Oktje Lamber-

Speeltuin Het Noorden vier-
de tijdens het weekend 
van 15 en 16 september 
zijn 75-jarig bestaan. Het 
was spectaculair.
Honderden kinderen schommel-
den, roetsjten gillend van de op-
blaasglijbaan, bedwongen het Paard 
van Troje met lasso’s en smulden 
van de poffertjes en suikerspinnen.
Op het grasveld stond de reuze cir-
custent van het Rotterdams Volks-
theater, waarin clowns het enthousi-
aste publiek vermaakten.
De bezoekers waren van alle kleu-
ren van de regenboog, een fantasti-
sche mix. Het hele speeltuingebied 
is één grote ontmoetingsplek. Op-

Op zondag 30 september vier-
de het nieuwe Muziekcentrum 
Noord een heuglijk feit: in 
Wijkaccommodatie ‘t Klooster 
aan de ruivenstraat vond een 
spetterende openingsconcert 
plaats.

Spetterend openingsconcert 
Muziekcentrum Noord

mont speelden in kamermuziekbe-
zetting.
Verder stond muziek voor piano 
door leerlingen van Jiu Qu op het 
programma, evenals zang en per-
cussie. Het bleek voor de musici van 
MC Noord een uitdaging om het 
publiek “uit de luie luisterstoel” te 
krijgen.

inspirerende omgeving
Oktje Lambermont, één van de 
initiatiefnemers van het spiksplin-
ternieuwe Muziekcentrum Noord, 
geeft uiting aan haar gevoel: “Wij 
zijn bijzonder trots om deze privé-
scholen en –docenten onder de 
naam Muziekcentrum Noord te 
hebben verenigd.”
Nathasja van Rosse, oprichter en di-
recteur van de Gitaaracademie, vult 
al even enthousiast aan: “De docen-
ten geven les op wijkaccommodatie 
het Klooster. Verschillende kamers 
zijn speciaal ingericht voor het ge-
ven van muzieklessen. Ook zijn er 
mooie zalen voor concerten en gro-
tere evenementen. We zijn erg blij, 
dat we door de bemiddeling van de 
cultuurscout in het Klooster terecht 
zijn gekomen. Het is een inspire-
rende omgeving waar veel mogelijk 
is, ook dankzij de nieuwe beheerder 
van het Klooster, Hans de Haan, 
met de bewonersorganisatie achter 
zich.”
De deelgemeente Rotterdam Noord 
en de Dienst Kunst en Cultuur heb-
ben voor de start van het Muziek-
centrum een belangrijke bijdrage 
geleverd.

Samen spelen en inspireren
Verschillende docenten op één lo-
catie heeft vele voordelen. “Je kunt 

elkaar en elkaars leerlingen inspi-
reren, er is samenspel mogelijk 
met verschillende instrumenten, 
de krachten kunnen gebundeld 
worden voor grotere evenementen. 
Zo hebben we een gezamenlijke 
agenda met evenementen, die niet 
alleen voor alle leerlingen toeganke-
lijk zijn, maar ook kunnen zorgen 
voor ontmoetingen met mensen uit 
de wijk. Wij kiezen dan ook bewust 
voor een aanbod met muziek uit 
verschillende culturen en de evene-
menten in het Klooster staan open 
voor alle geïnteresseerden”, sluit 
Oktje Lambermont af.

Voorproefje
Hier dan ook alvast een voorproefje 
uit de Agenda van Muziekcentrum 
Noord:
Za. 17 november, 20.00 uur: 
FilMAVOND MuZiEK

Zo. 25 november, 15.00 uur: 
OPEN PODiuM GiTAAr

Za. 19 januari Brussel: 
uiTSTAPJE iN DE MuZiEK-
GESCHiEDENiS

Zo. 24 maart, 15.00 uur: 
KiNDErMuZiEKFESTiVAl

Zo. 14 april, 15.00 uur: 
OPEN PODiuM (alle instrumenten)

Zo. 2 juni: 
OPEN PODiuM (gitaar)

Zo. 23 juni, 15.00 uur: 
SlOTCONCErT

 
Meer informatie
Bent u nieuwsgierig geworden of 
bent u zich aan het oriënteren om 
een muziekinstrument te leren? 
Neem dan een kijkje op de website 
www.mcnoord.nl of neem direct 
contact op met één van de docenten.

Speeltuin Het Noorden

Voor elke hoofdfilm wordt een korte 
film vertoond van een jonge Rot-
terdamse filmmaker, met een intro-
ductie door de maker zelf. Alle films 
worden (waar verkrijgbaar) in full-
HD-kwaliteit vertoond.

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 OKTOBEr

Woensdag 10 oktober:
“Les Intouchables” (regie: Nakache 
& Toledano, 2011, comedy)
Miljonair Philippe is aan een rol-
stoel gekluisterd. In hartje Parijs 
woont hij in een kast van een huis. 
Driss woont daar ver vandaan, in 

Elke woensdagavond draait er in de kapelzaal van het Klooster 
Oude Noorden aan de ruivenstraat 81 een mooie speelfilm, met 
een gevarieerd aanbod voor een breed publiek uit Noord en de 
rest van rotterdam.

PrOGrAMMA 
CiNENOOrD

een van de grimmige voorsteden. 
Verdient de jonge Senegalees zijn 
geld niet met schimmige zaakjes, 
dan trekt hij wel een uitkering. Maar 
wie bijstand wil, moet solliciteren. 
Plotseling zit Driss met een echte 
baan opgescheept, als persoonlijke 
verzorger van Philippe. Met zijn 
tomeloze energie zet hij Philippe’s 
stijve huishouden binnen de kortste 
keren op z’n kop. Maar ook Driss’ 
leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Dé verrassing van dit jaar! ‘Les In-
touchables’ schoot vanuit het niets 
naar de nummer 1 in de Franse film-
lijsten. Tien weken lang bleef het de 
meest bekeken film, en brak zo het 
record in de Franse filmgeschiede-
nis. Met: Francois Cluzet Omar Sy; 
12 jaar e.o.

Woensdag 17 oktober:
“Hugo” (regie: Martin Scorsese, 
2011, avontuur / drama)
Welkom in een magische wereld 
vol spectaculaire avonturen! Wan-

neer de gewiekste en vindingrijke 
Hugo een geheim ontdekt dat hem 
werd nagelaten door zijn vader, pro-
beert hij het mysterie te ontrafelen 
en begint hij aan een zoektocht die 

iedereen rondom hem zal transfor-
meren. Zijn reis zal hem naar een 
veilige en geborgen plaats leiden die 
hij eindelijk zijn thuis kan noemen. 
De Oscar-winnende cineast Mar-

tin Scorsese nodigt je uit om een 
adembenemende en onvergetelijke 
droomreis te ervaren.
Met: Ben Kingsley, Sacha Cohen; 12 
jaar e.o.
Het is moeilijk voor te stellen dat 
iemand zonder grote glimlach de bi-
oscoopzaal zal verlaten. Hugo is een 
prachtige allegorie voor de magi-
sche werking van film, die niemand 
die het medium een warm hart toe 
draagt, mag missen.

Woensdag 24 oktober:
“The Descendants”

Woensdag 31 oktober:
“Tinker Tailor Soldier Spy”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Voor meer informatie, (uitgebreide-
re) recensies e.d. over de voorstellin-
gen kan men terecht op de website 
van CineNoord.
Word vriend op Facebook om op de 
hoogte te blijven van de nieuwe pro-
grammering en ontwikkelingen.

Reserveren
Reserveer een kaartje door een mail 
te sturen naar cinenoord@gmail.
com o.v.v. de film en bijbehorende 
datum.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Een eigen kidsorkest, ijsjes, 
tal van spellen, een idyllische 
sfeer en de presentatie van 
een origineel kleurrijk boekje: 
‘Smaakmakers van Noord’, een 
samenwerkingsverband tussen 
kids van basisschool De Fontein 
en de daklozenopvang van 
Speijk.

De burendag Top van Noord van za-
terdag 22 september is wat een bu-
rendag moet zijn: iets van, door en 
voor de buurtbewoners. Een plein 
voor de actievelingen!

‘Smaakmakers van Noord’ 
verkrijgbaar
Het boekje: ‘Smaakmakers van 
Noord’ kan worden gekocht bij 
Wijkgebouw ‘t Klooster voor de prijs 
van € 1,--. De opbrengst gaat naar 
Kaï (KIKA, het kinderkankerfonds).

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

Burendag 
Top van Noord
idyllisch

De gevoelige snaar geraakt

vallend waren de talrijke keuvelen-
de vrouwen op de banken en de vele 
actieve vaders. De speeltuin had een 
hele schaar van vrijwilligers die het 
feest runden.
Je kon ook wat winnen in een ver-
rassende loterij en de kleintjes kon-
den grabbelen in de ton.
De viering was een topper, heel ge-
zellig en bijzonder activerend. Zo 
een speeltuin is een absolute must 
in deelgemeente Noord, een tuin 
van en voor de wijk. Een pluim voor 
de vrijwilligers!

75
jaar

De vrijdagavond vóór het bewogen 
weekend kwamen de vrijwilligers 
van vroeger en nu bijeen. Ze beke-
ken oude foto’s van de hele speel-
tuingeschiedenis. Het was ontroe-
rend en een feest van herkenning. 
Hele families worden lid van de 
speeltuin: van grootouders via ou-
ders naar (klein)kinderen. Je zou er 
weer kind voor willen worden!!

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

Voetbaltoer-
nooi weer 
verrassing
Het voetbaltoernooi van 
woensdag 19 september in 
de Zwaanshalsbuurt was weer 
een bijzondere verrassing. En-
thousiaste gedisciplineerde teams, 
karaoke door talentvolle meiden, 
een leeuw als hiphopper, beeldige 
schilderwerkjes en een wel bijzonder 

technisch en inspirerend Tivolita.
Heel belangrijk was de gemoede-
lijke sfeer en het feit dat iedereen - 
kids en ouders - een plek kreeg en 
zich kon uitleven op een sloopplek, 
getransformeerd in een groene 
oase.

De speeltuin, 
onze favoriete plek
Foto: Johannes Odé

Ik ga hem lekker poorten
Foto: Johannes Odé

Van donderdag 11 t/m zater-
dag 13 oktober begroeten we 
op het Noordplein de grote 
circustent van het rotterdams 
Volkstheater. Het wordt een spet-
terend Wereldcircus, met voor de 
schoolkinderen tal van workshops.

Op zaterdag 13 oktober is er 
vanaf 13.00 uur een echte fa-
miliedag. Om 18.00 uur wordt 
een MiNi WOrlDMiSS VErKiE-

ZiNG gehouden, waarbij vooral de 
kindertalenten centraal staan. De 
verkiezing wordt voorafgegaan door 
een ‘DuurZAAMHEiDS’OPTOCHT 
met lampions en brassband. De 
stoet vertrekt op het Eudokiaplein 
en gaat richting Noordplein.

Op zondag 14 oktober trans-
formeert de tent van het rot-
terdams Volkstheater zich 
in een rOTTErDAMSE OOGST-

Oktober op de pleinen

SPEKTAKEl, met aandacht voor de 
stadsboerderijen rond Rotterdam.

Op woensdag 17 oktober wor-
den tussen 12.15 en 13.00 uur 
op het Snellemanplein 5 nieu-
we boomspiegels beplant. De 
boomspiegels zijn onderdeel van de 
inmiddels welbekende Kindvriende-
lijke Route (KIWI-route), waar het 
kleurige hart symbool voor staat.

Op woensdag 24 oktober is 
het weer tijd voor het jaarlijk-
se festijn MOVE BABY! Centraal 
staat daarbij het talent ‘beweging’. 
Klimwand, voetbal, dans, fietsen en 
Open Podium veroveren vanaf 13.00 
uur het Johan Idaplein.

Noord got talent
 Foto’s: Johannes Odé

Het wordt in oktober weer hartverwarmend op de 
pleinen in het Oude Noorden.



12 september zijn we weer 
van start gegaan. Kinder-
paradijs de Meidoorn func-
tioneert elke woensdag-
middag als broedplaats 
voor nieuwsgierige jonge 
journalisten die in de wijk 
op zoek gaan naar nieuws. 
Hier bereiden we nieuwsi-
tems en interviewvragen 
voor om af te vuren op de 
buurtbewoners. We wil-
len namelijk graag ervaren 
hoe het voelt om journalist 
of cameraman te zijn en zo 
meer te weten te komen 
over onze buurt en wat 
mensen bijvoorbeeld zoal 
voor hun beroep doen.
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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 22 oktober 2012
Verschijnings-datum volgend nummer rond 
10 november 2012

rEDACTiEADrES
Ruivenstraat 81
3036 DD 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
Angelina Adam, Karolien Bockma, Menno 
Bruins, Pinar Coskun, Loes van Delft, Sabine 
van Dijk, Sanne Harthoorn, André Jager, Oktje 
Lambermont, Bas de Leijer, Abderrahim 
Haddou, Sanne Hartboom, Judith van der 
Heijden, Mimoun Hmoumou, Hans Kervezee, 
Paul Raterman, Karin Röling, Nathasja 
van Rosse, Daniëlle Rüngs, Celma Schakel, 
Marcel Speet, Wieneke Verweij, Floor Vierboom, 
Wouter van Welzen, Wijktijgerpersbureau 
Erasmusbuurt-Agniesebuurt/Hoedje van Papier.

OPMAAK: Bureau404 

Buurthuis Basta  
Schoterbosstraat 17  
3032 CN Rotterdam  
Tel. (010) 467 86 52  
  
Buurthuis Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34

Stichting Kinderparadijs 
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• KinderKunstClub
  Insulindestraat 248
  (do. 15.30-17.00 uur)

Wijkgebouw Klooster 
Oude Noorden  
Ruivenstraat 81  
3036 DD Rotterdam
kloosteron@senr.rotterdam.nl
contactpersoon/bedrijfsleider: 
Hans de Haan

Jongerenwerk 
Stichting Buurtwerk Alexander
Hammerstraat 51 (ingang om 
de hoek Ruivenstraat)
3036 MC Rotterdam
Tel. (010) 266 87 52
info@buurtwerk.nl (o.v.v. Oude 
Noorden)

SONOr Steunpunt Opbouwwerk 
Oude Noorden - Agniesebuurt 
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam  
Tel. (010) 443 06 00

Servicepunt Oude Noorden - 
Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44

Maatschappelijk Werk Noord
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

Stichting Ouderenwerk Noord
Eudokiaplein 33 a
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40
Inloopspreekuur: 
Ma., di. & do. van 10.00-12.00 
uur. Op dinsdag zijn Turkse & 
Marokkaanse cultuurtolken 
aanwezig.

Sociaal raadslieden
Servicepunt Oude Noorden - 
Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44 (op af-
spraak)

Stichting Havensteder 
(voorheen Com.Wonen) 
Heer Bokelweg 121  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010) 890 25 25  
 
Stichting Havensteder
(voorheen woningstichting PWS)
Schiekade 730
3032 AL Rotterdam
Tel. (010) 750 69 00

Woonstad rotterdam
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
Tel. (010) 440 88 00

Buurtbemiddeling Noord
Agniesestraat 125
3032 TH Rotterdam
Tel. (010) 265 62 48

Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 99 99

Kinderdam
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Tel. (010) 443 00 33

Gemeente  rotterdam  
Tel. 14010
Voor al uw vragen, klachten of 
andere meldingen, 24 uur /dag

Pedagoog Opvoedwinkel 
Twinkeltje Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Openingstijden:
di. 11.00-12.30 en 13.00-16.30
wo. 08.30-12.30 en 13.00-16.30
do. 08.30-14.30
Pedagogisch spreekuur:
di. 13.30-15.30 (inloop)
wo. 08.30-10.30 (inloop) en 
10.30-12.30 (op afspraak)

BASiSSCHOlEN
OBS De Klimop  
Rembrandtstraat 27  
3035 LL Rotterdam  
Tel. (010) 466 68 95  

Het Plein
Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
Tel. (010) 465 78 46

Hildegardisschool  
Verbraakstraat 7  
3036 MR Rotterdam  
Tel. (010) 465 68 40  

Combinatie ‘70
Louwerslootstraat 135
3036 PV Rotterdam
Tel. (010) 466 35 37

De Fontein   
Hoyledestraat 25  
3036 LP Rotterdam  
Tel. (010) 465 93 66  

Prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 WK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 51

VOOrTGEZET ONDErWiJS
Grafisch lyceum rotterdam 
Heer Bokelweg 255  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010)  880 25 00  

lodewijk rogier College
• vestiging Zomerhof
  Noordsingel 72
  3032 BG Rotterdam
  Tel. (010) 465 50 55
• Vestiging Hildegardis
  Walenburgerweg 35
  3039 AC Rotterdam
  Tel. (010) 465 74 38

Accent Praktijkonderwijs 
Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36

Sociaal Medisch Kinderdag-
verblijf Dikkertje Dap Noord
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
Tel. (010) 411 50 43

Tijdens de eerste les hebben de Wijk-
tijgers elkaar eerst even verkend en 
hebben 4 Wijktijgers een stukje over 
zichzelf geschreven en op papier ge-
zet waarom ze mee doen:

Hallo ik ben Wassima
en ik ben 10 jaar. Ik zit bij de Wijktij-
gers omdat ik dit heel erg leuk vind. 
Wat ik later wil worden weet ik nog 
niet. Wel weet ik dat ik een goede 
Wijktijger ben omdat ik er al veel 
over weet, ik ben namelijk al eens 
eerder een Wijktijger geweest. Ik zit 
op de C70 en ben goed in de volgen-
de dingen; voetbal, kickboksen en 
een Wijktijger zijn.

ik ben Melikenur
en ik ben een Wijktijger. Later wil 
ik graag bij de politie gaan werken 
omdat ik een paar dingen leuk vind. 
Zoals boeven vangen en orde hou-
den op straat. Ik vind sport leuk 
omdat ik rennen, voetbal, tennis en 
gym leuk vind. Dit kan ik doordat 
ik een goede conditie heb. En op de 
vraag waarom ik een goede Wijk-
tijger ben? Ik hou er van om inter-
views af te nemen.

ik ben Sofia
Later wil ik graag insecten bestude-
ren omdat het leuk is om te zien hoe 
ze bewegen. De kakkerlak vind ik 
het meest interessant want ze krie-
belen op je hand. En hun lichaam 
bestaat uit een kopstuk, borststuk 
en achterlijf. Verder ben ik goed in 
rekenen. Waarom ik mee doe met 
de Wijktijgers? Ik hou van de pers. 

Nieuw seizoen

Het is heel erg leuk om mensen te 
mogen interviewen.

Hallo mijn naam is Zeinab
en ik ben een Wijktijger. Later wil ik 
piloot worden omdat ik dan veel geld 
kan verdienen. Ik vind mezelf een 
goede Wijktijger omdat ik al bijna 2 
jaar meedoe met het persbureau en 
ik vind het superleuk omdat we naar 
leuke plekken gaan en mensen mo-

in het Oude Noorden en de 
Kloosterbuurt zijn er twee 
schoolsportverenigingen (SSV), 
waar je aan sport kunt doen. 
Onderstaand per vereniging de 
activiteiten en de contactper-
sonen. Voor meer informatie 
kun je ook kijken op 
www.schoolsportvereniging.nl

Activiteiten SSV Kloosterbuurt
• Wil je op JUDO? Op vrijdag kun je 
judoën: van 16.00 tot 17.30 uur in de 
gymzaal van basisschool De Fontein 
aan de Hoyledestraat 25.
• DANSEN kan op vrijdag van 16.15 
tot 17.45 uur in de speelzaal van basis-
school Het Plein aan de Benthuizer-
straat 101.
• Ben je meer in voor ATLETIEK? Kom 
dan op woensdagmiddag van 14.30 tot 
15.30 uur naar de gymzaal in de Mei-
doornstraat.
Voor al je vragen over SSV Klooster-
buurt kun je contact opnemen met 
mevrouw M. Willeboordse (tel. (010) 
465 68 40, e-mailadres: marleenwille-
boordse@gmail.com) en/of mevrouw 
M.F. van der Kruk (tel. (010) 466 15 
51, e-mailadres: mirjamkruk@gmail.
com). Zij zijn als vakleerkracht gym-
nastiek werkzaam op de Hildegardis-

gen interviewen. Hopelijk komen we 
u binnenkort ook tegen om er achter 
te komen wat u van het Oude Noor-
den vindt of misschien willen we wel 
weten wat u voor beroep heeft.
------------------------------------------------
Wijktijgers is een project van de Stichting 
Hoedje van Papier, in samenwerking met 
het Kinderparadijs Meidoorn. Kijk voor 
meer informatie op de website www.
stichtinghoedjevanpapier.nl.
------------------------------------------------

school en Prinses Juliana School. Je 
kunt tijdens schooltijd of in de pauzes 
bij hen altijd terecht.

Activiteiten SSV Oude Noorden
• Wil je stoeien tijdens de trainingen 
JUDO? Dat kan op maandag in de 
gymzaal van basisschool De Klimop 
aan de Erasmusstraat 26. Van 16.15 
tot 17.00 uur tot groep 4, de groepen 
5 t/m 8 kunnen er terecht vanaf 17.00 
uur.
• Je houdt van VOETBAL? In de gym-
zaal van De Klimop aan de Erasmus-
straat 26 kan je terecht van 13.00 tot 
15.00 uur.
• De TAFELTENNISSERS zijn op 
donderdagmiddag van 16.15 tot 17.45 
uur welkom in de speelzaal van basis-
school Het Plein aan de Benthuizer-
straat 101.
• DANSEN kan op vrijdag van 16.15 
tot 17.45 uur in de speelzaal van basis-
school Het Plein aan de Benthuizer-
straat 101.
Voor al je vragen over SSV Het Oude 
Noorden kun je contact opnemen met 
Daan Baecke van basisschool De Klim-
op (tel. (010) 466 68 95, e-mailadres 
lekkerfit@basisschooldeklimop.nl) 
en/of Marije van de Sande van basis-
school Het Plein (tel. (010) 465 78 46).

Vanaf nu is het weer slim om uw 
woordje klaar te hebben, want de 
kans is groot dat u de Wijktijgers 
van het Oude Noorden tegen gaat 
komen!

Wijktijgers
De kinderen van basisschool 
Combinatie 70 zijn het nieuwe 
schooljaar feestelijk gestart.
Meteen de eerste vrijdagmiddag 
was het feest op school en waren 
er allerlei activiteiten te doen. Bui-
ten op het plein was het een gezel-
lige boel, met kinderen die aan het 

sjoelen waren, zich uitleefden op 
een springkussen of hun handen 
met henna lieten versieren. Met 
een zak popcorn en een pakje drin-
ken konden ze daarna even bijko-
men van het spelen.

Creatieve lessen
Binnen kregen de kinderen een 
voorproefje van wat de samenwer-

Opening 
speel-o-theek 
in Het Klooster
Op dinsdag 4 oktober heeft 
Opvoedwinkel Twinkeltje in 
Het Klooster aan de ruiven-
straat 81 de speel-o-theek 
geopend. Bij de speel-o-theek 
kunnen ouders en verzorgers 
voor hun kinderen van 0 tot 4 jaar 
speelgoed lenen. Daarnaast kun-
nen zij informatie krijgen over 
spelgedrag, vragen stellen over 
opvoeden aan medewerkers en an-
dere ouders ontmoeten.

Waarom een speel-o-theek?
Speelgoed is kostbaar en kinderen 
spelen er soms kort mee. Door 
speelgoed bij de speel-o-theek te 
lenen, kunnen ouders inspelen op 
de verschillende leeftijdsfasen en 
ontwikkelingsgebieden van hun 
kinderen. En krijgen kinderen zo 
afwisselend materiaal aangeboden.

Hoe het werkt
Ouders en verzorgers kunnen voor 
€ 10,-- per jaar lid worden. Voor 
dit bedrag kunnen zij het hele jaar 
speelgoed lenen. Per keer kunnen 
zij voor 2 weken 2 stuks speelgoed 
lenen. De openingstijden van de 
speel-o-theek zijn op woensdag 
van 12.00 tot 13.30 uur en op don-

king met het Kinderparadijs dit 
schooljaar in petto heeft. Zo knut-
selden de kinderen fantasiepizza’s 
en droomtaarten in elkaar, in het 
kader van het Suikerfeest dat die 
week was.
Voor Combinatie 70 organiseert 
Het Kinderparadijs verschillende 

creatieve lessen, waaronder dans, 
muziek, natuur, schilderen. Deze 
lessen komen iedere week terug 
en worden door alle groepen ge-
volgd. Een bijzondere samenwer-
king die al meerdere jaren bestaat.

derdag tussen 12.00 en14.00 uur 
(op afspraak).

De speel-o-theek heeft speelgoed 
voor de verschillende ontwikke-
lingsgebieden van kinderen van 0 
tot 4 jaar. Er is houten speelgoed, 
speelgoed om mee te bouwen, cre-
atief speelgoed, puzzels en speel-
goed dat uitnodigt tot bewegen. 
Kom gerust eens kijken!

Nieuws over 
de Kindvrien-
delijke Wijk 
(KIWI)
Op de Kindvriendelijke route 
is 250 meter geveltuin aan-
gelegd. Het Bleiswijkplein en 
het Snellemanplein worden 
zo aardig vergroend.
Het gevelgroen aan de Gerard 
Scholtenstraat wordt hersteld.
Er komen 25 boomspiegeltuinen: 
14 bij het Snellemanplein, 7 bij het 
Pijnackerplein en 4 bij de Gerard 
Scholtenstraat.
Kinderen maakten tal van Vlieg-
duikers die de portiekentrees van 
de Rembrandtstraat zullen opfleu-
ren. Op 27 oktober is er op het 

De ouderkamer
Ook in de ouderkamer is het 
nieuwe schooljaar met een feest 
geopend. Onder begeleiding van 
Villa Zebra hebben ouders kleur-
rijke decoraties gefabriceerd.
De ouderkamer is een belangrijk 
element in de samenwerking tus-
sen ouders en leerkrachten op 
onze school. Iedere donderdagoch-
tend ontmoeten ouders elkaar hier 
voor een kop koffie en spreken de 
week door. Ook delen zij ervarin-
gen met elkaar en met onze ou-
derconsulent, Sakina el Kourchi. 
Leden van de directie en IB lopen 
ook regelmatig binnen om met de 
ouders van gedachten te wisselen.

Drie-eenheid
Combinatie 70 is een school die 
aandacht besteed aan de kinderen 
én de ouders. Voor ons is ouderbe-
trokkenheid, samen met de school 
en het kind zelf, een vast onder-
deel in de drie-eenheid die ervoor 
zorgt dat onze leerlingen het beste 
uit zichzelf kunnen halen.
Dat dit werkt, blijkt uit de hoge re-
sultaten die de kinderen behalen!

Meer informatie
Voor meer informatie en foto’s 
van de start van het schooljaar; 
kunt u kijken op de website www.
combinatie70.nl.

schoolplein van basisschool De 
Klimop dan ook groot feest: de Wa-
terhaas op het Snellemanplein en 
de Vliegduikers in de Rembrandt-
straat zullen worden onthuld.

Onthulling 
nieuwe
boomspiegels
Op woensdagmiddag 17 oktober 
worden tussen 12.15 en 13.00 uur 
door kinderen van de Prinses Juli-
anaschool samen met portefeuille-
houder Nils Berndsen vijf nieuwe 
boomspiegels beplant. Boomspie-
gels zijn (kleine) bloemperkjes die 
aan de voet van een boom staan. 
De deelgemeente vindt het belang-
rijk dat het Oude Noorden steeds 
groener wordt en heeft in de Woel-
wijkstraat nieuwe boomspiegels 
aangelegd.
De boomspiegels zijn onderdeel 
van de inmiddels welbekende Kind-
vriendelijke Route (KIWI-route) 
waar het kleurige hart symbool voor 
staat. Later in het seizoen zullen de 
door kinderen ontworpen kunstwer-
ken van twee nieuwe Wijkdieren 
worden onthuld: de Waterhaas en 
de Vliegduiker. Groen, kleurrijk 
en creatief is het motto!

Nieuw schooljaar 
bruisend van start!

“Goodmorning lucy”, zeggen 
de kinderen van groep 1 te-
gen de handpop.

Op basisschool Het Plein krijgen 
alle kinderen van groep 1 t/m 8 
Engelse les. The English teacher 
leert de kinderen in de onderbouw 
woorden en liedjes aan, o.a. door 
middel van een handpop die alleen 
Engels spreekt.
Ouders zijn erg enthousiast over 
de Engelse lessen. “Ik hoor mijn 
kind zingend thuis komen met 
‘Head, shoulders, knee and toe’ ... 
Het is goed voor hun toekomst dat 
ze al zo vroeg in aanraking komen 
met de Engelse taal.”

In de midden- en bovenbouw ko-
men gesprekken voeren, gramma-
tica, verhalen schrijven aan bod en 
wordt er ook gewerkt met songtek-
sten.

------------------------------------------------
Het Plein is een school met een ver-
lengd dag arrangement. Dit betekent 
dat zij naast het reguliere aanbod zes 
uur leertijdverlenging  aanbieden. 
Daarin is ruimte voor de volgende ac-
tiviteiten;  drama, muziek, beeldende 
vorming,  techniek l, studievaardig-
heden, koken en dus ook Engels. 
Kinderen krijgen op deze manier een 
goede en brede basis voor hun verde-
re schoolloopbaan.
------------------------------------------------

Engelse les 
al vanaf groep 1

Wij hebben er zin in

Klimopplein triggert de kids
Het schoolplein van basis-
school De Klimop was op 
woensdag 5 september tij-
dens de Bruisende Woens-
dag een complete bijenkorf 
met acrobatenkids, schilders, 
breakdancers en muzikanten.
Rolmodellen als de Groove Kids 
en de Jacumba-spelers en dansers 
wisten de kinderen te activeren.
Een drietal natuurworkshops slo-

ten perfect aan bij het nieuwe 
groene Oude Noorden.
Meester goochelaar Jugling Jag 
besloot de middag met een restau-
rantvoorstelling, waarbij de bor-
den, pepervaten en ingrediënten 
door de lucht vlogen en bijzonder 
handig werden opgevangen.
De sfeer was bijzonder gezellig en 
de zon was gelukkig ook van de 
partij.

Meedoen met de 
schoolsportvereniging

Wijktijgers: even voorstellen
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In het vorige september-nummer 
van de Noorderzon stond op deze 
pagina een artikel over het succes-
volle Buurtmuzikanten-fotoproject 
van buurtbewoner Marcel Speet.
Tot grote spijt van de redactie is 
hierin tijdens het ter perse maken 
van de krant last minute onbe-
doeld een zeer storende fout ge-

De Stichting Open Monumen-
tendag rotterdam heeft op 
zaterdag 8 september een ge-
slaagde editie 2012 beleefd. 
Ondanks het feit dat Monumenten-
dag dit jaar samenviel met de We-
reldhavendagen, steeg het aantal 
bezoekers van 16.000 vorig jaar 
naar ruim 19.500 dit jaar, een re-
cord.

In Rotterdam Noord waren te be-
zoeken trekpleisters onder meer:
- Diergaarde Blijdorp, de eerste 

dierentuin ter wereld die in haar 
geheeld door een architect (Van 
Ravesteyn) is ontworpen

- de beeldbepalende Bergsingel-
kerk, met als grondvorm een 
kruis met in elke kruisarm een 
galerij

- de Hildegardiskerk, ook wel be-
kend als ‘De oude dame’, thuis-
haven van de parochie Franciscus 
en Clara

- de Museumwoningen Jacob 
Catsstraat, met één pand uit 1897 

even achter je laten en in alle rust 
wandelen door het overvloedige 
groen. Daarbij niet alleen mijme-
ren over de vergankelijkheid van 
het leven, maar ook zien hoe een 
begraafplaats de samenleving weer-
spiegelt. Hoe de mode en trends uit 
het leven van alledag hier zijn door-
gedrongen, vroeger en nu.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de 
website www.openmonumenten-
dagrotterdam.nl.

slopen. Tijdens het maken van de 
foto-onderschriften is niet Marcel 
Speet als fotograaf vermeld (zoals 
in de lijn van het artikel de bedoe-
ling was), maar geheel ten onrechte 
Marcel Niehoff. Met dezelfde voor-
naam, óók buurtbewoner en óók 
fotograaf. Het is in alle drukte van 
het moment kort voor het naar de 

compleet ingericht als alkoof-
woning in de stijl van de jaren 
1930-1940. Een tweede pand is 
ingericht in de strakke jaren 50-
60 stijl.

- de Hofbogen, het in begin 20e 
eeuw dwars door bestaande 19e 
eeuwse stadswijken gebouwde 
1,9 km lange gewapend betonnen 
Hofpleinviaduct. De eerste zeven 
boogruimtes van het voormalige 
Station Hofplein zijn inmiddels 
omgetoverd tot een compacte 
shopping Mall: ‘de Mini Mall’.

Villa Oud-Walenburg aan de Wa-
lenburgerweg trok veel belang-
stelling van buurtbewoners, die 
nieuwsgierig waren naar de resul-
taten van de grootschalige restau-
ratie.

Vergankelijkheid
In Crooswijk kon de in 1832 in ge-
bruik genomen Algemene Begraaf-
plaats worden bezocht. Hier kan je 
als bezoeker de hectiek van de stad 

(Rectificatie) 
Buurtmuzikanten-fotoproject 
Marcel Speet

DEEl 4: ’ANTOiNETTE’
Een harde knal. Het licht valt uit 
en gaat dan weer aan. Bewoners 
van een flat komen één voor één de 
hal in. Ze kunnen er niet uit … Tot 
elkaar veroordeelt leren ze elkaar 
steeds beter kennen. En dan …?!
‘Antoinette’ wordt geregisseerd 
door Martine Sintmaartensdijk. Via 

een aantal vragen maakt u kennis 
met haar.

Hoe ben je met Echte liefde in 
contact gekomen?
Ik werd door vrienden meegenomen 
naar Echte Liefde in de tijd van Ho-
tel 2, zij zeiden mij een keer mee 
te doen. Met mijn eerste rol kwam 
ik meteen goed binnen met mijn 
pikante setje als prostituee die haar 
zusje en vader ontmoette.
Sindsdien ben ik mee gaan spelen 
met ‘Twee, Tapas & Tranen’ in het 
stuk ‘Pa’ en zorgde ik dat het publiek 
met de noten van mijn saxofoon 
werden verwelkomd in de Blokland-
straat.

Waar gaat Antoinette over?
De voorstelling gaat over een groep 
mensen die in de hal van hun flat op-
gesloten zijn en daardoor met elkaar 
opgescheept zitten. Door de omstan-
digheden besluiten ze elkaar te leren 
kennen en zo vertelt mevrouw Antoi-
nette de Bot haar verhaal.

Wat is jouw visie als regisseur 
op het maken van het stuk?
Ik vind het interessant om het vol-
gende te ontdekken: hoe creëer je 
naast de geschreven tekst een om-
gang tussen de personages die alle-
maal verschillend zijn? Hoe gaan ze 
met elkaar om? Hoe zorg je dat het er 
natuurlijk uit ziet wat zij elkaar ver-
tellen en vergeet je als publiek dat dit 
gespeeld wordt?

Waar ligt je grootste uitdaging 
als regisseur?
Mijn uitdaging voor dit stuk ligt in 
het werken met deze spelers die al-
lemaal continu aandacht nodig heb-
ben in hun spel omdat ze niet van 

Antoinette nieuwe aflevering feuilleton 
rimpels in de rotte

Zij pakken uit met de allure van een 
soort ‘kunstbeurs’, waarop ze laten 
zien wat ze maken: schilderijen, 
wandobjecten, sculpturen, houts-
kooltekeningen, fotografieën, aqua-
rellen, pop- & trashart. Alles tegen 
aantrekkelijke ‘anti-crisisprijzen’.

Tijdens hun tentoonstelling ’Expo 
47: een troika’s expo’ geven de drie 
Rotterdamse kunstenaar ook twee 
GRATIS kunstzinnige workshops 
voor volwassenen en kinderen: Pu-
blic Studio en Kunst & Kids:

Workshop ‘Public Studio’ 
voor volwassenen:
het schilderen met acryl op doek en 
het “pimpen” van voorwerpen, zoals 
klein meubilair of aardewerk. Neem 
je meubelstuk mee en leer marme-
ren, hout imitatie en vintage schil-
deren.
Op de zaterdagen 6, 13 en 20 okto-
ber, van 10.00 uur tot 12.00 uur

Workshop ‘Kunst & Kids’ 
voor kinderen:
ze maken objecten uit tempex (piep-
schuim) en beschilderen hun beeld. 

Je neemt het object direct mee naar 
huis! Natuurlijk kun je ook op doek 
of papier een schilderij maken.
Op de woensdagen 3, 10 en 17 okto-
ber, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

in april, mei en juni zijn de eerste drie delen opgevoerd van 
‘rimpels in de rotte, feuilleton van het Noorden’. Dit heeft 
veel enthousiaste reacties en volle zalen opgeleverd!

de vloer verdwijnen. Ook wil ik niet 
alleen een regisseur zijn die verteld 
hoe en wat de spelers moeten doen, 
maar samen met hen ideeën uitwis-
selen. Dus samen dit stuk neerzet-
ten! Het publiek zal naar iets totaal 
anders dan de vorige afleveringen 
kijken.

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.

locatie: 
Kapelzaal wijkgebouw het Klooster/
Oude Noorden, Ruivenstraat 81, 
3036 DD Rotterdam.

Kosten: 
5 euro. Spelworkshop gratis.

Gratis workshops 
De rotterdamse kunstenaars Willem van Drunen, Jan Ebeltjes 
en Hansje de reuver zijn alledrie van 1947 en vieren hun door-
startleeftijd van 65 jaar met een gezamenlijke tentoonstelling 
van hun werk.

Open Monumentendag 
Noord geslaagd

Expositie 

Meer info en reserveren
www.toneelverenigingechteliefde.nl. 
Of bel: 06-360.12.971. U kunt ook 
mailen naar: reserveren@toneelver-
enigingechteliefde.nl.
Volg hen op Facebook en Twitter: 
tvEchteLiefde.

Deze voorstelling werd mede moge-
lijk gemaakt door:
Deelgemeente Noord, Cultuurscout 
Deelgemeente Noord, Dienst Kunst 
en Cultuur gemeente Rotterdam, 
VSB Fonds, Elise Mathilde fonds, 
Stichting ter bevordering van Volks-
kracht en aan iedereen die zijn of 
haar verhalen met ons heeft gedeeld.

Fotograaf Wendy van Santen (32) 
en stylist Bibi Silver Funcke (32) 
werken vanaf 2008 regelmatig sa-
men. Een passie voor mooie beel-
den maken bracht ze bij elkaar. 
Door te spelen en te experimente-
ren met objecten en vormen zijn zij 
in staat werelden te creëren, waarin 
je makkelijk kunt wegdromen. Al-
les is zorgvuldig geconstrueerd: 
niets wordt aan het toeval overge-
laten.
Met hun beelden hopen zij de fan-
tasie van de kijker te prikkelen en 
wordt men uitgenodigd het verhaal 
bij het beeld zelf in te vullen.

Vintage meubelstukken
Naast fotografie worden ook de 
verrekijker met het thema AN-
DERS KIJKEN en FIVE COLORED 
DOGS van de Rotterdamse Heleen 
van Zantvoort getoond en een klein 
aantal vintage meubelstukken van 
Bom Design Furniture uit de Ge-
rard Scholtenstraat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De expositie Pluk & Play is nog tot 
en met zaterdag 3 november te zien 
in Gesamt Galerie op Pijnacker-
plein nr. 2b.
U bent van harte welkom om een 
kijkje te nemen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

drukker opleveren van de krant 
aan de aandacht van eindredacteur 
Hans Arts ontsnapt. Hij en de ove-
rige redactieleden hebben uiteraard 
begrip voor de geïrriteerde reactie 
bij Marcel Speet en hebben hem 
inmiddels oprechte spijt voor deze 
voor hem zo vervelende fout be-
tuigd.

Van vader op zoon of dochter
Zoals in het vorige artikel al be-
schreven, Marcel Speet fotografeert 
voor zijn project buurtmuzikanten 
uit de Agniesebuurt en het Oude 
Noorden. Al 40 muzikanten zijn 
hiertoe door hem op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Ze vertellen over 
wat hen beweegt. Wat te denken 
van een trompetvioliste, van een 
harmonicaspeelster die altijd het 
instrumentje in haar tas heeft, van 
de aardappelboer die experimen-
teert met klankemmers. De straat-
jes in het Oude Noorden krioelen 
van de muzikanten, vaak van vader 
op zoon of dochter.

Nog 20 kandidaten gezocht
Marcel zoekt nog 20 kandidaten 
om zijn geweldige unieke expo te 
completeren, het wordt fantastisch!
Geïnteresseerd geraakt, meedoen? 
U kunt Marcel op diverse manie-
ren bereiken: door te bellen met 
telefoonnummer 06 – 5389 4794, 
te mailen via contact@buurtmu-
zikanten.nl, via Facebook op face-
book.com/buurtmuzikanten of op 
Twitter via twitter.com/buurtmuzi-
kanten. U bent van harte uitgeno-
digd om mee te doen!!

Ukulele cursus 
voor beginners

Op zaterdag 6 oktober start 
een ‘ukelele cursus voor begin-
ners’.Gedurende 5 weken is er tot 
zaterdag 3 november een reeks van 
5 lessen, begeleidt door ‘The Uke 
Box’.

in Gesamt Galerie aan het Pijnackerplein nr. 2b is binnen het 
thema ‘spelen’ een expositie samengesteld met als basis het fo-
towerk van Wendy van Santen en Bibi Silver Funcke.

In deze reeks lessen leert u: rech-
ter- en linkerhand technieken, ak-
koorden spelen, solo’s spelen, ta-
blatuur lezen en een repertoire van 
+ 7 liedjes. Ook krijgt u vele speel-, 
optreed- en oefentips.
De tijden zijn van 11.00 uur tot 
12.30 uur. Het maximale aantal 
deelnemers is 15.
De kosten bedragen: € 75,--. Hier-
bij is inbegrepen een ukulele leer-
boekje met akkoorden. Indien u 
nog geen ukulele heeft, bieden wij 
ukuleles vanaf € 30,--.

Aanmelden kan door te mailen 
naar thejumpingfleamarket@
gmail.com, onder vermelding van 
‘5 weken Ukulele cursus’.

De workshops zijn gratis, maximaal 
15 personen per workshop.

Interesse? Geef je dan snel op bij 
Celma Schakel, door te mailen naar 
c.schakel@nasrotterdam.nl of te bel-
len met tel. (010) 413 39 29.

De tentoonstelling ’47: een troika’s 
expo’ van de Rotterdamse kunste-
naars Willem van Drunen, Jan Ebel-
tjes en Hansje de Reuver is nog tot 
en met zondag 21 oktober elke don-
derdag, vrijdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur te zien in het “gestreep-
te gebouw” op de Zomerhofstraat 71.

Verheffende kunst

Wisselende samenstelling
In iedere aflevering staat een an-
dere hoofdpersoon centraal. 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. De afleverin-
gen zijn gebaseerd op verhalen van 
buurtbewoners. Zo wordt er als het 
ware een kijkje achter de voordeur 
genomen.

Jolina Wessels, artistiek leider van 
toneelvereniging Echte liefde, bied 
leden de mogelijkheid zich als the-
atermaker te ontwikkelen. De afle-
veringen zijn dan ook geschreven 
en geregisseerd door verschillende 
leden van de groep. Ook het spel, 
de techniek en productie worden 
in wisselende samenstelling door 
leden van Echte Liefde verzorgd.

 Het echte leven in Noord als toneelstuk

Toneelvereniging Echte Liefde 
brengt nog twee delen uit van deze 
succesvolle reeks, waarin recente 
buurtgeschiedenis tot leven wordt 
gebracht. Op zaterdag 6 en zondag 7 
oktober is er deel 4: ‘Antoinette’. Op 
zaterdag 17 en zondag 18 november 
volgt het laatste deel 5, dit is nog ‘in 
ontwikkeling’.

Speelgegevens ‘rimpels in de 
rotte ’Deel 4,’Antoinette’
Te zien op zaterdag 6 oktober, 
20.00 uur en zondag 7 oktober, 
theater workshop in decor: 11.30 tot 
13.00 uur. 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 uur. Voorstelling om 14:00 
uur.

Foto: Marcel Speet
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Jongerenpodium
De start op donderdagavond 20 sep-
tember met het door de Jonge Hon-
den georganiseerde Jongerenpo-
dium op de Rotte bleek – net als bij 
voorgaande edities – een schot in de 
roos. Het spektakel begon met een 
veelkleurige modeshow, begeleid 
door twee Nederlandse jongens uit 
het Zwaanshals, die perfect Marok-
kaanse muziek speelden.
Jeffrey wist het publiek weer op te 
peppen. Iedereen kwam in bewe-
ging en kreeg het warm.
Fantastische rappers uit Noord van 
oud tot jong wisten de leefwereld 
van jong Noord te typeren.
De jongeren hadden met het Lu-
mumbafestival uit Crooswijk een 
deal gesloten, zij vaardigden twee 

jeugdige bands af: Speed Rotta en 
SOS Matondo and Friends. Met hun 
klankrijke en melodieuze rumba en 
souhous wisten ze het publiek te 
charmeren. Jonge meiden en zui-
delijke dansparen zochten de dans-
vloer op.
Verrassing waren de Groove Kids 
met een spectaculaire breakdance-
show. Jonge dansers uit de buurt tra-
den direct in hun kielzog op. Maton-
do, een wereldberoemd Congolees 
muzikant, feliciteerde de jongeren 
met hun opzet.
De jeugdige presentator wist alles 
goed aan elkaar te verbinden en er 
de swing in te houden.

Rowina uit de Agniesebuurt en 
haar dansmeisjes, gevolgd door een 
danskoppel van meiden, oogsten bij 
het publiek veel bijval. North got ta-
lent!!

Zomermuziek op de rotte
De dag erna was er op vrijdagavond 
de traditionele uitvoering van Zo-
mermuziek op de Rotte, het was 
enig. Voor een zeer talrijk en en-
thousiast speelden de Balconyplay-
ers met een jazzy, vrolijk en interna-
tionaal repertoire. Een tapdanseres 
vrolijkte de muzikale hoogstandjes 
op.
Waldin Roes, de operazangeres op 
stelten, gaf klasse aan de pauze. Ze 
werd begeleid door stijlvolle piano-
muziek. Waldin beet ook de spits 

van de avond af met ontroerende 
Piaff-liedjes, begeleid door het Trio 
Valster van het Rotterdams Volks-
theater.
De hoofdbrok van de avond vormde 
het optreden van Sinfonia Rotter-
dam onder leiding van dirigent Con-
rad van Alphen. Ze traden op in een 
grote bezetting van strijkinstrumen-
ten en slagwerk. Sinfonia wist jong 
talent van hoge klasse te etaleren: 
een emotievolle sopraanzangeres 
en een zestienjarige stervioliste. De 
klassieke nummers van Mozart, Vil-
la-Lobos en Piazolla oogsten bij het 
publiek veel bijval.
De sfeer en entourage waren ge-
weldig. Restaurant Branco zorgde 

voor romantische aankleding van de 
tafels en Lof der Zoetheid voor een 
smakelijke proeverij.
Klassiek op de Rotte stáát! De be-
woners initiatiefnemers van dit 
evenement werden door oud haven-
wethouder Hans Vervat nog eens 
bedankt. Klassiek op de Rotte wordt 
integraal deel van Noord Bruist.

Tango
Op zaterdagmiddag 22 september 
verwelkomde het drijvend podium 
tientallen dansparen van drie dans-

scholen, het werd een echt spekta-
kel. Ze werden begeleid door het 
duo Wim Warman en saxofonist 
Ruud Bergamin, die tango en jazz 
mixen en zo een nieuw geluid pro-
duceren.
Voor sensatie zorgden ook de Ar-
gentijnse bandeonist Santiago Ci-
madevilla en de violist Ebred Reij-
nen, beiden uit het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Ze speel-
den samen met drie internationale 
topmusici in de formatie Trasnoche. 
Hun repertoire bestond uit eigen 
composities, afgewisseld met origi-
nele arrangementen van tango en 
Argentijnse folklorestukken.

Het Gran Orquesta Típica OTRA 
van het Rotterdams Conservatorium 
met studenten uit de hele wereld be-
kroonde een heel bewogen middag 
met overvolle tribunes.
Een aantal bewoners voelde zich 
getriggerd om tangolessen te gaan 
nemen. Ze kunnen zich hiervoor 
van maandagavond 19.00 tot 22.00 
uur inschrijven in Wijkgebouw ‘t 
Klooster.

Jazz
‘s Avonds heerste de Jazz met de 
trommelaars van Batacuda, een 
energiek slagwerkenensemble ge-
vormd door studenten van Codarts. 
Zij wisten de zaal flink op te schud-
den.
Onmiddellijk daarop startte de Bra-
ziliaanse wervelwind van Quarteto 
K-choro.
Stages of Being bekroonde de avond. 
Dit internationale gezelschap van 
musici uit verschillende landen en 
verschillende achtergronden maak-
ten een muzikale reis van Rio de 
Janeiro naar Istanbul. Anna Elis de 
Jong was stimulator en nam met 
haar musici het publiek mee naar 
andere werelden.
Met de trommelaars dansten een 
honderdtal enthousiaste bewoners 
de nacht in, terug naar de Rotter-
damse jazz-glorietijden!

Vol trots
Het enthousiaste samenwerkings-
verband tussen bewoners, de Stich-
ting Noord Bruist, opbouwwerkor-
ganisatie SONOR en de Stichting 
Welzijn Noord kan vol trots terug-
kijken op een uitermate geslaagd 
meerdaags evenement. Rotterdam 
als internationale levendige stad ge-
koesterd in het Oude Noorden, aan 
die zo prachtige en volstrekt unieke 
Rotte.

Driedaags muziek- en dansfestijn 
op (ponton op) de Rotte
Van donderdag 20 t/m zaterdag 22 september was een ponton 
op de rotte bij de Noorderbrug het toneel voor een driedaags 
muziek- en dansfestijn. Jongerenmuziek, lumumbafestival, 
Klassiek, Tango en Jazz: het bleek bijzonder sfeervol en artis-
tiek. Het rotterdams Philharmonisch Orkest, Sinfonia rotter-
dam en Codarts, ze waren allen van de partij.

Ademloos genieten van gevoelige muziek en dans 
Foto’s: Johannes Odé


