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 Combinatie70 ontdekt de wereld in taal!

Heuse koe
De talentenworkshops stonden bij 
de twee scholendagen centraal. Zo 
kon je bij Guerrilla Kids, het unieke 
project van Marieke Abelman waar-
bij ze de commercie en de merkkle-

ding te lijf gaat, uit restanten van 
stof met professionele mini naaima-
chines dassen, originele jurkjes en 
kleurrijke hoedjes maken.
De Kleurbende onder leiding van 
kunstschilder Kata Nunez produ-

ceerde met de kids kleurrijke schil-
derijtjes op linnen. Hier kregen ook 
de lampionnen voor de aankomen-
de ledoptocht vorm en kleur.
Jacumba in volle bezetting met 
twee zangeressen, viool, accordeon, 
drums, contrabas en trompet ont-
roerde het publiek.
Meester poppenspeler Wim speelde 
voor joelende kinderen weer op het 
scherp van de snede.
Circus Klomp verwelkomde het 
publiek, ging jongleren met de kin-
deren en kon in de circustent de il-
lusie scheppen dat er een heuse koe 

Wereldcircus 
Volkstheater topper

achter de coulissen stond.
Uniek bleek het samenspel tussen 
de capoeiradansers van de Cria Fa-
milia en de breakdancers van de 
Groove Kids.

Lange stoet van ledlampions
Het eerder door de kids op geïnspi-
reerde wijze maken van de ledlam-
pionnen, kreeg op zaterdagavond 13 
oktober een schitterende bekroning 
met een grandioze optocht.
Aangevoerd door een brassband 
en showcorps kringelde zich een 
lange stoet van ledlampions vanaf 

Vier dagen lang stond het (jaarlijkse) Wereldcircus 
weer van woensdag 10 tot en met zondag 14 oktober 
op het Noordplein. Met een bijzonder aansprekend 
programma van twee scholendagen, een spetterend 
familiefeest en een afsluiting in de vorm van een 
latino sunday.

het startpunt aan het Noordplein 
door de straten van het Oude Noor-
den. Via de Noordmolenstraat en 
de Zwart Janstraat ging het door 
de Benthuizerstraat en de Gerard 
Scholtenstraat naar de Bergweg, 
om via de Zwart Janstraat, de Jacob 
Catstraat en de Erasmusstraat weer 
terug te keren naar het Noordplein.
Een fantastisch gezicht, wat eigen-
lijk vaker zou moeten plaatsvinden.

Lees verder op pagina 7.
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Extra bufferruimte
Het regent steeds vaker en harder in 
Nederland. De partners van Rotter-
dam Climate Initiative pakken de oor-
zaken en de gevolgen van de klimaat-
verandering aan. Het waterplein is 
een innovatie om in tijden van hevige 
regenval de voeten droog te houden 
en tegelijkertijd de stad aantrekkelij-
ker te maken.
Wanneer het erg hard regent, wordt 
het water opgevangen in speciale bas-
sins op het plein. Een verdiept sport-

gedeelte loopt pas bij extreme omstan-
digheden onder water en functioneert 
dan als extra bufferruimte. Zodra het 
droog is, wordt het water afgevoerd 
en vallen deze delen weer droog. In 
totaal kan 1.700 kubieke meter water 
tijdelijk worden opgevangen, dat zijn 
45 zeecontainers.

Het Waterplein Benthemplein is ont-
worpen door de URBANISTEN en 
onderdeel van Rotterdam Climate 
Proof. De kosten bedragen vijf mil-
joen euro. Naar verwachting is het 
vernieuwde plein in het tweede kwar-
taal van 2013 klaar.

Initiatiefnemers
De start van de werkzaamheden op 
maandag 29 oktober was spectaculair. 
Een badkuip was opgesteld boven een 
reservoir dat de hele watermassa op-

slurpte, toen symbolisch de stop door 
wethouder Alexandra van Huffelen er 
uit werd getrokken.
Muzikanten van de Popunie met 
brass en trompetten zetten het gebeu-
ren luister bij. Zij waren de allereerste 
initiatiefnemers voor het plein, sa-
men met een groep freerunners.
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In diverse speeches werd het plan 
toegelicht. Portefeuillehouder Nils 
Berndsen prees de participatie, wet-
houder Van Huffelen de innovatie en 
het Hoogheemraadschap de efficiën-
tie en de rol van de plaatselijke kerk 
met open deuren.

Internationale belangstelling
Waterplein Benthemplein is een fan-
tastisch project, dat internationale 
belangstelling wekt. Delegaties uit 
Europese steden komen naar Rotter-
dam-Noord om zich te laten informe-
ren over de nieuwe manier voor het 

Waterplein Benthemplein van start
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Nieuw webportal 
over en van het Oude Noorden
Lekker winkelen, evenemen-
ten, ondernemersmogelijk-
heden en leuk wonen. Het 
Oude Noorden biedt het al-
lemaal. Sinds 1 oktober heeft 
de gezellige stadswijk een 
nieuwe website: www.hetou-
denoorden.nl. Een webportal, 
waarop u kunt zien wat er in 
het Oude Noorden te doen is.

Eten, drinken en shoppen
“Weet je wat ik de mooiste dagen 
vindt bij Lof der Zoetheid? Dat zijn 
van die zondagmiddagen, waarbij 
iedereen hier in het Oude Noorden 
bevriend met elkaar lijkt te zijn. Dat 
is prachtig. ‘Schuif maar een tafel bij, 
we delen’ wordt er dan gezegd. Die 
sfeer is hoe wij onze plek hier aan het 
Noordplein bedoeld hebben!” Was ge-
tekend: Anastasia de Ruyter, één van 
de bijzondere ondernemers die het 
Oude Noorden te bieden heeft.
Haar verhaal en die van andere onder-
nemers en bewoners zijn te vinden 
op de website www.hetoudenoorden.
nl. Dit nieuwe webportal toont alles 
over hoe het is om te (komen) wo-
nen, werken en leven in het Oude 
Noorden. Waar je bijvoorbeeld lekker 
kunt eten, drinken en shoppen. Of 
welke nieuwbouwprojecten er zijn, 
zoals 130 WATT en Soetendaal op 
het Soetendaalseplein. Maar ook hoe 
straten verder worden opgeknapt en 
vergroend.

Uw eigen verhalen
De portal is een verzamelplek met 
weetjes, winkels, nieuwtjes, woonin-
formatie, projecten en straten. Het 
wil laten zien wat er te beleven valt in 

Achterstallig onderhoud aan 
woningen is slecht voor de 
leefomgeving. 

Het dagelijks bestuur van de deelge-
meente Noord heeft daarom een aan-
pak vastgesteld om dit tegen te gaan. 
Een belangrijk instrument is de ver-
sterking en stimulering van actieve 
verenigingen van eigenaren (VVE’s).

Actie tegen achterstallig 
woningonderhoud

Zo is bij de Noorderboulevard een 
subsidieregeling gestart om onder 
andere de uitstraling van de panden 
te verbeteren. Die aanpak is niet 
primair gericht op achterstallig on-
derhoud, maar hiermee is wel een 
stap gezet om eigenaren te bewegen 

het Oude Noorden. Van bijzondere 
ondernemers tot plezierig wonen en 
leven. Allemaal samengebracht op 
één handige locatie.
U kunt ook nieuwe informatie toevoe-
gen. Van activiteit tot levensverhaal. 
De enige voorwaarde is een relatie 
met het Oude Noorden.

Samen voor het Oude Noorden
De website www.hetoudenoorden.nl 
maakt deel uit van de samenwerking 
tussen de beide woningcorporaties 
Havensteder Rotterdam en Woon-
stad Rotterdam en de deelgemeente 
Noord. Sinds 2007 zetten zij zich 
met ondernemers en professionals 
in voor de ontwikkeling, bekendheid 
en promotie van het Oude Noorden. 
Het op de kaart zetten van het winkel-
gebied valt onder deze gezamenlijke 
aanpak. Maar ook het opknappen 
van de buitenruimte, de zogenoemde 
ISV3-projecten, waarin straten en het 
gebied langs De Rotte een metamor-
fose ondergaan.
Eén van de manieren om gezamen-
lijk te communiceren over het Oude 
Noorden is nu via de webportal. Deze 
blijft zich de komende tijd dooront-
wikkelen, onder meer door verbindin-
gen te leggen met welzijnswerk, be-
woners- en ondernemersorganisaties.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe 
webportal kan men ook terecht op de 
websites www.rotterdam.nl/oude_
noorden en/of www.130watt.nl en/of 
www.woneninsoetendaal.nl.

Fijn hè, plezierig wonen en met 
elkaar in contact zijn. Buurtbe-
middelaars kunnen buren hel-
pen om met elkaar in gesprek te 
komen als het contact moeizaam 
verloopt. Dit voorkomt veel erger-
nis!
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.

Meteen toen de nieuwe buur-
man hier kwam wonen dacht 
ik: ‘wat een rare man is dat’. 
Hij ziet er vreemd uit. Hij is 
mager, zijn haar zit gek en 
hij draagt armoedige  kleren. 
’s Avonds laat, als ik zelf naar 
bed toe ga, hoor ik vanuit zijn 
woning allerlei ondefinieerba-
re geluiden. Ik vermoedde dat 
hij aan spiritisme deed.

In gesprek met andere buren werd 
me helder dat ze hem ook een rare 
man vinden, die ze liever niet als 
buur willen. Alleen de buren die 
aan de andere kant naast hem wo-
nen,  konden goed met hem op-
schieten. Daar snapte ik niets van, 
want zij zijn mensen zoals ik.

Op een ochtend voelde ik me plot-
seling benauwd, ik kreeg geen 
lucht. Ik raakte in paniek en ging 
naar buiten, de straat op. De ‘rare’ 
buurman wilde net op zijn fiets 
stappen maar kwam meteen naar 
me toe om te helpen. Ik weet niets 
meer van wat daarna gebeurde, 
maar werd wakker in het zieken-
huis. Bleek dat de buurman me ge-
reanimeerd heeft, waardoor ik nu 
nog leef. Ik ben hem daar heel erg 
dankbaar voor.

Na mijn ziekenhuisopname ben 
ik thuis verder opgeknapt. In die 
periode heb ik veel met hem ge-
sproken. Wat had ik een totaal 
verkeerde mening over hem! Hij 
heeft jaren in het buitenland ge-

werkt voor Artsen zonder Grenzen 
en geeft niet om uiterlijkheden. ’s 
Avonds doet hij yoga oefeningen of 
speelt Afrikaanse muziek. Hij ziet 
er in mijn ogen nog steeds vreemd 
uit, maar ik weet dat het een man is 
met een gouden hart. Jammer dat 
ik een zware hartaanval nodig had 
om dat te ontdekken. Voortaan laat 
ik me niet meer door iemands ui-
terlijk beïnvloeden.

Dalia

BUUrtBEMIddELINg 
NOOrd... VErgISSEN 
IS MENSELIjk

Het vernieuwde Benthemplein na een regenbui. 
Illustraties De Urbanisten

Op zaterdag 6 oktober werd in 
het kader van de ‘Markt van de 
duurzaamheid’ door het rot-
terdams Milieucentrum op het 
Eudokiaplein een duurzaam-
heidsmarkt georganiseerd. Veel 
aandacht ging uit naar stadsboerde-
rijen, stadslandbouw en groene ver-
bindingen naar de regio. Ook kon 
het publiek kennis nemen van zon-
nepanelen en zonneboilers, geveltui-
nen, groene routes die speelplekken 
verbinden, vlinder- en vogeltuinen 
en natuurlijke speelplekken.
Het geheel werd opgeluisterd met 
muziek, straattheater, creatief herge-
bruik van kleding door de Guerrilla 
Kids, showcaravans en banieren.

Permacultuur
Een bewoner zette uiteen hoe hij zijn 
woning duurzaam verbouwde.
Het Oude Noorden pakte uit met 
de kindvriendelijke groene route, 
met het groene Johan Idaplein, met 
de heemtuin rond de aanliggende 
Hildegardisschool en de natuurlijke 
look van de speelplaats bij basis-
school Combinatie 70.

Ook de volkstuintjes bij de Rem-
brandtstraat en de weelderige tuin-
tjes langs de huizen van de Erasmus-
buurt kregen aandacht. Boeiende 
suggesties werden gegeven om je ge-
veltuin een uniek karakter te geven.
Via een Triviantspel kwamen de 
deelnemers heel wat te weten over 
water- en energiegebruik, over ver-
spilling en besparingen.

De Kinderkookstudio uit de Agniese-
straat, gecombineerd met de perma-
cultuur in de Vijverhoftuin (een mix 
van groeten en beschermende plan-
ten) tok veel aandacht.

thema duurzaamheid
De deelgemeente Noord wil naast 
Kindvriendelijke Wijk, in samenwer-
king met de woningbouwcorporaties 
en opbouwwerkorganisatie SONOR 
ook het thema duurzaamheid op-
pakken. Dit is uitermate belangrijk, 
zeker als je ziet dat de bewoner meer 
betaalt aan energie dan aan huur.

      

Meer groen, natuurlijke groe-
ne speelplekken en bewoners 
die zelf zorgen voor het groen. 

Dat zijn drie ‘groene’ ambities die 
het dagelijks bestuur van de deelge-
meente Noord heeft. Uit een over-
zichtslijst blijkt dat er tijdens deze 
bestuursperiode voor bijna 1,5 mil-
joen aan groenprojecten is ontwik-
keld of in ontwikkeling is.

Ecologische bijenroute
De projecten variëren van groot tot 
klein. Zo gaat het in de Agniesebuurt 
en het Oude Noorden bijvoorbeeld 
om de hele omvorming van het Jo-
han Idaplein tot een groen plein, 
de groene schooltuinen en de wat 
kleinere natuurspeelplekken in de 
Hooglandstraat en de Banierstraat 
welke uit bewonersinitiatieven zijn 
ontstaan.
Het gaat bij het vergroenen ook om 
extra bomen in de boomstructuur, 
het verbeteren van de standplaatsen 
van bomen en extra groen. Bijvoor-
beeld in het Oude Noorden op het 
Snellemanplein, het Bleiswijkplein 
en het Wilgenplantsoen, in de Agnie-
sebuurt in de Almondestraat en het 
Schout Heynricplein.
Op plekken waar minder ruimte is 
werken geveltuinen goed voor een 
groen beeld. Er komt bijvoorbeeld 
gevelgroen langs de Kindvriendelijke 
Route in het Oude Noorden en in de 
Raephorststraat. Daarnaast is er on-
langs in de Agniesebuurt een start 
gemaakt met de aanleg van 600 me-
ter geveltuinen en fruithoeken.

Tot de groenprojecten horen verder 
de groene loper, de inzet van een 
groene tuinman en de ecologische 
bijenroute.

Het Benthemplein gaat op de schop. Het is nu nog een stenen 
plein, maar medio volgend jaar moet het bekend staan als 
waterplein. Naast een esthetische verandering heeft de trans-
formatie ook een functionele reden: het vernieuwde plein 
moet het riool ontlasten.

hun panden grondig aan te pakken. 
Als stimulering niet werkt, volgt een 
meer dwingende aanpak.
In de tweede tranche van de stedelijke 
rotte tandenaanpak, staan in Noord 35 
panden op de lijst om aan te pakken.

Verbetering uitstraling panden Noorderboulevard. 
Foto Johannes Odé

Duurzaamheidsmarkt Extra groen

opslaan van overvloedig regenwater. 
Het vernieuwde plein bevordert zo de 
duurzaamheid in de wijk.

Voor meer informatie over de omvor-
ming van het plein kan men terecht 
op www.rotterdam.nl/benthemplein.



In de Volkskrant van zaterdag 
13 oktober verscheen een uit-
gebreid artikel over ‘het zak-
geldproject’. 
Het project in de Agniesebuurt, waar-
bij elke zaterdagochtend groepen kin-
deren, onder lijding van vrijwilligers, 
met vuilniszakken en grijpers de wijk 
intrekken om struiken, portieken en 
straten schoon te maken. Voor 2,50 
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de Leefbaarheidsgroep Blok-
landstraat e.o. boekte in sa-
menwerking met woningcor-
poratie Woonstad enige suc-
cessen:
- de gladde bordessen werden aange-
pakt en loszittende stenen weer vast-
gezet
- de Roteb inventariseert de duiven-
overlast en komt met een aanpak
- niettegenstaande een gemeenschap-
pelijke televisieschotel op het dak, zijn 
er toch bewoners die hun eigen scho-
telantenne aan de gevel schroeven. Zij 
worden door Woonstad benaderd.

Sloop acht woningen 
Zwaanshals
Het bestuur van de deelgemeente 
heeft onlangs op grond van de Huis-
vestingswet toestemming verleend om 
acht woningen aan het Zwaanshals, 
die dwars op de Bloklandstraat staan, 
te onttrekken aan de woonruimte. 

Deze woningen van Woonstad Rot-
terdam worden gesloopt om een door-
braak naar het Zwaanshals te realise-
ren. Daarmee wordt een eind gemaakt 
aan het rommelige, doodlopende stuk 
en wordt de Rotte meer bij de buurt 
betrokken. Het is onderdeel van het 
grotere plan om het hele gebied langs 
de Rotte flink te verbeteren.

‘Het Muurtje van Moulijn’
Bij de uitvoering van deze plannen 
staat ‘het Muurtje van Moulijn’ nu in 
de weg. De deelgemeente zal zich sa-
men met kunstenaar Hans Citroen 
(ontwerper van ‘het Muurtje’) en de 
bewoners buigen over de mogelijkhe-
den om deze of een ander hommage 
aan Moulijn een blijvend thuis in zijn 
geboortestraat te kunnen geven.

pagina 5              nr 48 - nov. 2012

de eetbare geveltuinen in de 
Agniesebuurt krijgen vorm. 
In het kader van een zakgeld-
project beplanten twintig kids 
de tuintjes met appelbomen, 
peren- en kersenbomen, af-
gewisseld met kleurrijke klim-
planten als clematis, rode en 
blauwe wingerds.

De actieve kids waren van 10.00 tot 
17.00 uur de hele dag hard bezig 
met graven, planten, water geven en 
niet te vergeten kruiwagens halen en 
brengen: het was één grote bijenkorf!! 
De kids werden bij al het werk geas-
sisteerd door stoere buurtbewoners.
Natuurlijk was er op het eind ook loon 
naar werken: een stapel vers door de 
moeders gebakken pannenkoeken.

Verantwoordelijk voor de organisatie 
was Kookmetmijmee, de veganis-
tische kookstudio voor kinderen in 
de Agniesestraat. De hele plantactie 
vormt onderdeel van het nieuwe pro-
ject ‘Oogst Met Mij Mee’ en bestaat 
uit vier opeenvolgende zaterdagen. 
Tegen 21 november moeten bij de 
Onthulling van de Diamant de groene 
tuintjes klaar zijn.
De redactie van de Noorderzon wenst 
het ‘winning team’ bij dit prachtige 
project alle succes.

Eten uit de
geveltuin

Op dinsdag 9 oktober werd 
Lisa Martin de winnaar van de 
duurzame receptenwedstrijd 
van kook Met Mij Mee! Een 
publieksjury verkoos uit drie 
finalisten haar recept ‘Cour-
gette-aardappel pannekoek-
jes’ als beste.

duurzaamheidmatrix
Om te bepalen of een recept duur-
zaam is klaargemaakt en lekker 
smaakt, heeft Kook Met Mij Mee! / 
de Stichting Proefhof in samenwer-
king met Stephan Stuij (student stu-
die voedingstechnologie Hogeschool 
InHolland) een zogenaamde ‘duur-
zaamheidmatrix’ ontwikkeld. Met 
deze methode kunnen recepten wor-
den beoordeeld op duurzaamheids-
aspecten als gebruik van groente en 
fruit uit het seizoen, plantaardige en 
biologische ingrediënten, energie-
verbruik bij bereiden en verspillings-
risico. Daarnaast worden ook kwali-
teiten als creativiteit, presentatie en 
smaak beoordeeld.
Stephan kon tijdens de finale haar-
fijn uitleggen hoe onze voedselkeu-
zes en ons handelen in de keuken 
kunnen bijdragen aan een beter mi-
lieu. Maar, we moeten het niet alleen 
voor het milieu doen. Ons eten moet 
ook vooral goed en lekker smaken. 
Daarom zijn de hoogscorende recep-
ten ook gekookt en geproefd.

Publieksjury
De gerechten ‘Courgette-aardappel 
pannekoekjes’, ‘courgette-preisoep’ 
en ‘boerenkoolsoep’ scoorden op al 
deze aspecten het best en werden 
daarom uitgeroepen tot de drie fina-
listen.
De finale was heel spannend en werd 
uiteindelijk een lief duelletje tussen 
Sati Yesildal met haar zeer aparte 
“Boerenkoolsoep” en het recept van 
Lisa Martin voor ‘Courgette-aardap-

Lisa winnaar 
duurzame receptenwedstrijd 
Kook Met Mij Mee!

de Agniesebuurt heeft de 
laatste jaren een complete 
transformatie ondergaan: een 
speelplek in de Agniesestraat, 
een permacultuurtuin, eetbare 
geveltuinen en de (kinder)
kookstudio kook Met Mij Mee. 
de kroon op het werk van de 
enthousiaste bewoners komt 
zeer binnenkort.

Het licht
Op woensdag 21 november vindt na-
melijk de officiële opening plaats van 

het spraakmakende kunstwerk ‘The 
Healing Christal’ van wereldberoemd 
kunstenaar Hans Bentem. Alle wijk-
bewoners zijn op de kruising van de 
Agniesestraat en de Heemsteestraat 
van harte welkom om deze bijzon-
dere gebeurtenis mee te maken. Het 
kunstwerk komt boven de kruising te 
hangen en reageert door middel van 
licht op geluid. Het feest zal daarom 
in het teken van het licht staan.

Programma
De officiële opening met toespraak 
van de kunstenaar zelf zal om 17.00 
uur beginnen.
Vóór die tijd zijn er al echter de hele 
middag volop activiteiten voor de kin-
deren, bijvoorbeeld vanaf 14.30 uur
- het maken van lampionnen, bij Post 
Office van Hans Larsson en Albert 
Richters aan de Vijverhofstraat 100
- en/of het maken van lekkere hapjes 
voor de gasten, bij Kookstudio Kook 
Met Mij Mee van Hans Kervezee aan 
de Agniesestraat 111b.
Om 16.00 uur lopen de kinderen met 
lampionnen, flyers en muziek naar de 
deelgemeente op het Eudokiaplein, 
om met een rondje met een nog 
grotere groep weer op het kruispunt 
terug te keren. Een ieder mag bij de 
tocht aansluiten en met de kinderen 
meewandelen. U kunt ook alvast op 
de kruising een kijkje nemen.
Aangekomen bij het kruispunt zal 
Hans Bentem zijn werk toelichten. 
Staand onder het kunstwerk kunt u 
genieten van het vernieuwde kruis-
punt. En de cateringservice van Kook 
met mij mee proeven!

Officiële opening 
‘The Healing Christal’

Bloklandstraat en omgeving

Agniesebuurt

pel pannekoekjes’. Beide finalisten 
werden geholpen door buurtjonge-
ren en buurtbewoners. Lisa’s team 
was sterk met Nina, al hele leven 
veganist en buurtmeisje Ilayda die 
al veel geleerd heeft tijdens het pro-
gramma Kook Met Mij Mee!
Op basis van de beoordeling van de 
publieksjury werd Lisa uitgeroepen 
tot winnaar. Behalve de titel ‘winnaar 
van het meest duurzame en lekker-
ste gerecht’ waren er voor de finalis-
ten ook een geldprijs, dinercheques 
en boodschappenpakketten.

LISA’S WINNENd rECEPt 
voor krokante courgette/
aardappel pannenkoekjes:

Ingrediënten:
2 grote aardappelen; 1 courgette; 100 
gram kikkererwtenbloem; 1 eetlepel 
arrowroot, zout en peper naar smaak; 
teen knoflook; 1 ui; verse koriander.

Bereidingswijze:
Schil de aardappelen en de courgette 
en rasp ze grof. Voeg wat zout toe. 
Spoel de rasp vervolgens onder de 
kraan goed af en laat goed uitlekken. 
Doe de rasp in een kom en voeg er 
de fijngehakte ui en knoflook, de 
bloem, peper, arrowroot en zout naar 
smaak, het water en de fijngehakte 
koriander aan toe en vermeng alles 
goed met elkaar.
Verhit wat zonnebloemolie (of olijf-
olie) in een grote koekenpan en 
schep er twee of drie bergjes van 
het aardappel/courgette-mengsel in. 
Maak die iets plat. Bak de pannen-
koekjes aan beide zijden langzaam 
gaar, goudbruin en krokant.

Lisa bleek (met hulp) de beste!! 
Foto Johannes Odé

Op het Snellemanplein komen 
15 bomen, 433 meter liguster-
haag, 111 vierkante meter gras 
en 42 vierkante meter heesters 
en struiken. daarnaast komt 
er nieuw hekwerk en nieuwe 
fietshekjes. Bewoners heb-
ben gekozen voor bloeiende 
bomen zoals de meidoorn, de 
koningslinde, de magnolia en 
fruitbomen.

Langs de Woelwijkstraat en de Gerard 
Scholtenstraat komen 25 boomspiegel-
tuintjes, die bewoners zelf gaan onder-
houden.
Op het Bleiswijkplein komen na over-
leg met bewoners 12 bomen in de 
Bleiswijkstraat en 5 in de Bergstraat, 
in plaats van de voorgestelde 25 en 10. 
Daarnaast wordt het hekwerk langs 
het plein met 105 meter aan liguster-
haag en haagbeuk vervangen. En als 
de vereniging van eigenaren akkoord 
gaat en garant staat voor het beheer, 
komt er gevelgroen langs 6 gevels aan 
het plein.

groenbeheer door bewoners
Het dagelijks bestuur van de deelge-
meente investeert in groen en vooral in 
de minst groene wijken van Noord, het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt. 
De groenbeleving is daar het laagst, 
terwijl blijkt dat groen een belangrijke 
sfeermaker in de wijk is en het boven-
dien goed is voor de luchtkwaliteit. De 
groenplannen komen altijd in nauw 
overleg met bewoners tot stand. Ook 
meer groenbeheer door bewoners is 
een bestuurlijk doel.

 

Groen 
op het Snellemanplein 
en Bleiswijkplein

Gratis cursus
Voor iedere bewoner in Noord 
start er maandelijks een gratis 
cursus thuisadministratie. deze 
cursus duurt vier weken, twee 
uur per week, steeds op maan-
dagmiddag.  Na het ontvangen van 
een ‘gratis’ ordner om al uw post in 
te bewaren, leren wij u het bijhouden 
van uw post en hoe u het beste uw in-
komsten en uitgaven op orde houdt. 
Dit alles onder het genot van een gra-
tis kopje koffie of thee.

De eerstvolgende cursus is op de lo-
catie ‘’t Klooster, aan de Ruivenstraat 
81. De cursusdagen zijn op 26 novem-
ber en 3, 10 en 17 december. Tijd: van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Deze cursus 
is bijna volgeboekt.
Zoals boven al genoemd, wij starten 
echter meerdere keren per jaar deze 
thuisadministratie cursus. Ook als 
u niet kunt op bovengenoemde data 
kunt en u wel interesse heeft, kunt 
zich aanmelden bij het CVD Noord 
via telefoonnummer (010) 443 07 00, 
dan wel bij het Ouderenwerk Noord 
via de telefoonnummer (010) 244 82 
40 of 06 - 2435 0351. We zien u graag 
verschijnen!

Leni Rollfs, 
ouderenadviseur Ouderenwerk Noord 

Bewoners-
vereniging 
bijeen
Op 30 oktober zijn bij de al-
gemene ledenvergadering 
van de bewonersvereniging 
Pijnackerplein e.o. vier nieu-
we bestuursleden gekozen en 
de plannen voor de komende 
tijd uit de doeken gedaan:

• in november worden bloembollen 
in de plantenbakken gepoot
• op zaterdag 17 november is er van 
10.00 tot 12.00 uur een SOAP: 
‘Supergezellige Opruim Actie Pijn-
ackerplein’
• op maandag 17 december worden 
om 18.00 uur de lichtjes van de 
kerstboom op het plein aangestoken, 
er wordt soep in de muziekkoepel ge-
geten en dit jaar treedt een zangkoor 
op met kerstliederen
• de nieuwjaarsbijeenkomst is op 
vrijdag 11 januari 2013 om 20.00 uur

Bernard van Verschuer

Groen? Doen! Foto Johannes Odé

Rottekwartier 
Winterfestijn 
2012
de bewonerscommissie rot-
tekwartier organiseert op 
vrijdag 14 en zaterdag 15 de-
cember een uniek kersteve-
nement.
De commissieleden willen het ou-
derwetse Kerstmarktgevoel weer 
naar boven halen door allerlei sfeer-
volle activiteiten te organiseren. Hier-
bij denken zij aan een kunstijsbaan, 
waarbij zowel jong als oud zich kun-
nen vermaken.
Naast de schaatsbaan zullen er twee 
grote parttenten worden geplaatst, 
waar de ouders overdekt van het 
mooie uitzicht op de schaatsbaan 
kunnen genieten. Ook zal er een 
Kerstman zijn, waar kinderen foto’s 
mee kunnen maken die direct wor-
den afgedrukt en als aandenken 
meegegeven.
Daarnaast creëren zij hun eigen 
skichalets door de voorzijde van de 
chalets te bevestigen aan bestaande 
kramen. Dit om het gevoel van een 
ouderwets kerststraatje zo goed mo-
gelijk te benaderen.
Om dit alles er kleurrijk en feestelijk 
uit te laten zien, heeft de bewoners-
commissie onder de bewoners een 
inzamelingsactie van oude kerstspul-
len, schaatsen en ski’s gehouden.

Wordt het monument van Coen 
verplaatst?! Foto Johannes Odé

Iedereen schoffelt mee. 
Foto Johannes Odé

Het spreekuur van wijkbe-
heerder Leo Wuisman van 
Havensteder en politie Noord 
in de Agniesebuurt wordt ver-
zet. 
Het spreekuur is bedoeld voor be-
woners met vragen en opmerkin-
gen over de veiligheid in hun wijk. 
Het spreekuur vindt eens om de 
twee weken op een dinsdag plaats. 
Het eerstvolgende spreekuur vindt 
nu plaats op dinsdag 16 oktober, van 
14.30 uur tot 15.30 uur.
De volgende spreekuren zijn dan 
op de dinsdagen van: 30 oktober, 13 
en 27 november, 11 en 25 december 
met dezelfde tijd. Locatie: Agniese-
straat 126b.

Spreekuur 
Havensteder
verzet

euro werken ze anderhalf tot twee 
uur. In het artikel waren interviews 
te lezen met de wijkbewoners Irene 
van der Eerden (73) en Ismail el Ha-
dioui (37).
Het spreekt tot de verbeelding, én 
smaakt naar meer, wanneer een 
vooraanstaande landelijke krant op 
deze manier aandacht aan een goed 
werkende lokale initiatief besteed.

‘Het zakgeldproject’ 
in de Volkskrant

Veel publiek dit jaar 
bij het Bluegrass festival. 

Foto Vincent Hammel



Oproep vrijwilligers voor service punt 
Oude Noorden/Agniesebuurt
Helpt u graag andere mensen? 
Wilt u actief betrokken zijn bij 
uw mede wijkbewoners?

Wijkgebouw ‘t Klooster aan de Rui-
venstraat 81 heeft een hele leuke ba-
lie, die bewoners efficiënt ten dienst 
staat. De baliemedewerkers kunnen 
goede informatie geven aan de be-
woners, deze doorverwijzen naar de 
juiste instelling en afspraken maken 
met de raadsvrouw, het Maatschap-
pelijke werk of de belastingsdienst.
U kunt daarbij denken aan kwijt-
schelding van gemeentelijke en 

regionale belastingen, bijzondere 
bijstandsvragen, belastingregelin-
gen van schulden, remigratie vraag-
stukken, vervroegde pensionen en 
bezwaarschriften.
Opbouwwerkorganisatie SONOR 
zoekt voor deze baliefunctie vrijwil-
ligers uit de wijk. Daarnaast zoekt 
SONOR ook vrijwilligers, die kun-
nen helpen met het invullen van 
formulieren, schrijven van brieven 
en rechtzetten van onjuiste claims.
Op al deze vrijwilligers wordt een 
beroep gedaan voor één of twee dag-
delen per week.

Spreekt u dit aan?? Dan bent u de 
vrijwilliger voor SONOR die wij zoe-
ken!
Wilt u op een andere manier vrijwil-
liger worden bij Sonor? Laat ons we-
ten wat uw talenten zijn, dan kijken 
wij naar de mogelijkheden!

U kunt hiervoor contact opnemen 
met A. Haddou, via emailadres 
a.haddou@sonor.nl en/of E. Joor-
mann, via emailadres e.joormann@
sonor.nl. U kunt ook bellen naar 
SONOR, via telefoonnummer (010) 
443 06 00.
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(ex)Dansers van Scapino zullen in 
wijkgebouw ‘t Klooster aan de Rui-
venstraat 81 diverse workshops ge-
ven, waaronder een workshop Ur-
ban en een workshop Improvisatie.
Deze workshops zijn toegankelijk 
voor alle jongeren vanaf 14 jaar uit 
Rotterdam Noord en bedoeld als 
kennismaking met verschillende 
dansstijlen.
Er zijn 4 rondes met workshops van 
75 minuten. De deelnemers kunnen 
alle 4 de workshops volgen!
Deze ‘The Course’ vindt plaats tij-
dens Rotterdams Dance Capital en 
wordt georganiseerd in samenwer-

king met de Cultuurscouts Rotter-
dam en Cultuurbuur.
Geef je zo snel mogelijk op via het 
emailadres scapinoacademy@scapi-
noballet.nl

datum: zondag 9 december
Aanvang: 10.30 uur, einde: 16.30 
uur
Leeftijd: vanaf 14 jaar
kosten: gratis.
Zorg wel dat je eten bij je hebt 
voor de lunch!

Voor elke hoofdfilm wordt een korte 
film vertoond van een jonge Rotter-
damse 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 
 14 t/M 28 NOVEMBEr

Woensdag 14 november:
“The Skin I Live In” (regie: Pedro 
Almodóvar, 2011, thriller)
Een briljant plastisch chirurg, die ge-
obsedeerd is door trauma’s uit zijn 
verleden, probeert deze te overwin-
nen met een medische uitvinding. 
Na jaren research in zijn privé la-
boratorium, heeft hij eindelijk zijn 
missie volbracht. Zijn doorbraak lijkt 

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

hem zelfs in staat te stellen zijn grote 
liefde nieuw leven in te blazen, maar 
niets is wat het lijkt ...
Met: Antonio Banderas, Elena 
Anaya, Jan Cornet; 12 jaar e.o..
Ondanks de afstandelijkheid is de 
film toch behoorlijk spannend en de 
slimme opbouw van het zo ingewik-
kelde verhaal houdt de spanning vast 
en de kijker op het verkeerde been. 
Almodóvar mag dan bovenal een fil-
misch spelletje spelen, het is fijn om 
door de meester bespeeld te worden.

Woensdag 21 november:
“Prometheus” (regie: Ridley Scott, 
2012, sci-fi)
Met de film ‘Prometheus’ creëert 
Ridley Scott een baanbrekende my-
thologie, waarin een team weten-
schappers en ontdekkingsreizigers 
aanwijzingen ontdekken vóór de 
oorsprong van de mens op aarde. Ze 
gaan naar de donkerste plekken van 
het universum, waar ze vervolgens 
in een angstaanjagende strijd moe-
ten vechten om de toekomst van de 
mensheid veilig te stellen.
Met: Noomi Rapace, Michael Fass-
bender; 16 jaar e.o..

Dertig jaar waagde Scott, maker van 
genreklassiekers als Alien en Blade 
Runner, zich niet aan een sciencefic-
tionfilm. Een gemis, want met Pro-
metheus bewijst hij het genre nog 
steeds uitstekend te beheersen

Woensdag 28 november:
“The Kids Are All Right” (regie: Lisa 
Cholodenko, 2011, comedy / drama)
Twee kinderen, die door kunstma-
tige inseminatie zijn verwekt, wonen 
bij hun lesbische moeders. Hun ech-
te vader hebben ze nooit gezien. Op 
een dag zoeken ze hun vader op. Op 
de verjaardag van de oudste brengen 

ze hun echte vader in hun gezinsle-
ven, wat voor de nodige verwikkelin-
gen zorgt.
Met: Julianne Moore, Annette Be-
ning, Mark Ruffalo; 12 jaar e.o..
‘The Kids Are all Right’ is de jaarlijk-
se feelgoodverrassing uit Amerika. 
Vergelijkingen met Juno en Little 
Miss Sunshine zijn zeker op zijn 
plaats, omdat ook deze film zware 
onderwerpen op een zeer luchtige 
toon aan de kaak stelt. Maar meer 
nog dan die twee films is The Kids 
Are All Right vooral ontzettend grap-
pig. Het scenario van Lisa Choloden-
ko en Stuart Blomberg behoort tot 
het beste dat dit jaar uit Hollywood 
is komen overwaaien en dat is met 
name te merken aan de scherpe, hi-
larische dialogen die je om de oren 
vliegen. Ook in het creëren van onge-
makkelijke situaties, bijvoorbeeld als 
Paul zijn biologische zoon voor het 
eerst ontmoet en niet goed weet hoe 
hij daarmee moet omgaan, zijn de 
twee scenaristen meesterlijk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Scapino Academy 
met dansworkshops voor jongeren

Met z’n allen genieten van dans!
Foto Scapino Academy

Op woensdag 24 oktober 
maakten de jonge Honden 
hun bij eerdere activiteiten al 
opgebouwde naam opnieuw 
waar. Zo waren er tijdens Move 
Baby op het johan Idaplein tal 
van door de jongeren zelf ge-
organiseerde workshops: van 
henna tot bloemschikken, van 
een sportieve quiz met verras-
sende prijzen tot het betere 
knutselen.

Eerbetoon
Ook buurtbewoonster Paula van Els-
hout zorgde voor een surprise met 
verrassende beweegbare poppen.
Het podium werd door de jeugd 
overrompeld: de Mechanic Comets 
waren er met robotdans, de Groove 
Kings maakten indruk en er was op-
windende kinderacrobatiek.
Buurtbewoonster Soraya Sultan 
bracht weer een schitterend eer-
betoon aan de buikdans, verassing 
bleek haar performance van een 
Shakiralied.

Fluitje
Het voetbalveld krioelde van de 
teams die met zweet en tranen 
mooie bekers en door wooncorpo-
ratie Woonstad geschonken ballen 
bevochten. Opvallend was de leuke 
sportiviteit en het enthousiasme van 
de coaches.
Tivolita, het kleine mobiele educa-
tieve pretpark, zorgde naast de in-
drukwekkende slee op rails en tal 
van behendigheidsspelen ook voor 
een elektrische ballenspuugma-
chine die de tennissers bevoorrade. 
Wat een feest! Striptekenaar Redu-
an liet wonderlijke dingen zien.
De Roteb was geïnviteerd om een 
schone wijk te promoten. Maar wat 
bleek: ook bij het opruimen was de 
jeugd al zelf van de partij: fluitje van 
een cent niet waar?!

Move Baby 
jongerenfestijn

galakledij
Weer terug in de grote tent van 
het Rotterdams Volkstheater werd 
klapper op de vuurpijl van het pro-
gramma de little miss Prinsessita 
verkiezing, de kleine kandidaten 
presenteerden zich daarbij vol jonge 
charme. Sensatie werd de galakledij, 
op wonderlijke manier tot stand ge-
komen op de naaimachine van groot 
promotor Emelina van Mira Luz uit 
de Erasmusstraat.

Zilveren speld
Het Volkstheater nam op het eind 
van de vier Wereldcircusdagen ook 
afscheid van Kata Nunez en Jaque-

line de Castro, de twee Chilenen die 
terugkeren na een bewogen en in-
spiratievol leven in het Rotterdam-
se. Hun vaderland Chili wordt voor 
beide artiesten een nieuwe levens-
periode en een avontuur. “In Neder-
land zijn we gegroeid, als vluchte-
ling kregen we kansen”, stelde een 
geroerde Jacqueline Castro.
In de grote circustent was er ook 
een expo van Kata’s werk vanaf de 
zeventiger jaren. Het getoonde werk 
werd later op een veiling onder lei-
ding van kunstpaus Hans Abelman 
te koop aangeboden. Kata gaf daarbij 
een emotionele toelichting: “Hier-
mee betaal ik de verhuiswagen.” Hij 

kreeg ook tot zijn verrassing de zil-
veren speld van het hondje Fikkie, 
gereserveerd voor originele Rotter-
dammer …!!
Tot laat op de avond werd er vervol-
gens met vrienden en sympathisan-
ten gedanst.

rotterdams Volkstheater
Bij het afscheid nemen van deze ar-
tiesten is maar weer eens gebleken 
dat het Rotterdams Volkstheater een 
noodzakelijke impuls blijft voor het 
culturele leven in Rotterdam Noord. 
Waarvan acte.

WErELdCIrCUS VOLkStHEAtEr tOPPEr
Vervolg van pagina 1

Coördinator 
SSV Het Oude 
Noorden
In het oktober-nummer is 
aandacht besteed aan de 
Schoolsportvereniging (SSV) 
Het Oude Noorden. Hierbij is 
Marije van de Sande van basis-
school Het Plein genoemd als co-
ordinator. Dit blijkt niet (meer) zo 
te zijn.
De nieuwe coördinator van SSV 
Het Oude Noorden is Berend Poot. 
Hij is bereikbaar door te bellen via 
tel. 06 - 4215 7013 en/of te mailen 
naar mailadres berendgeeftles@
gmail.com.

Circus Circusclub Noord 
leert je acrobaat worden!

Altijd al willen lopen op een 
bal of op een koord? jongle-
ren met ringen, ballen of ke-
gels? draaien met diabolo’s 
of Chinese bordjes? Optreden 
voor echt publiek?
dit, en nog veel meer, is alle-
maal mogelijk via Circus rot-
jeknor!!

Op donderdag 1 november is Cir-
cus Rotjeknor op Buurthuis ‘t Lis-
punt in het Liskwartier (achter het 
Eudokiaplein) begonnen met het 
verzorgen van circuslessen. Deze 
lessen worden tot aan de zomer-
vakantie wekelijks op donderdag 
gegeven. Door mee te doen aan de 
lessen zul je zelf kunnen ervaren 
hoe het is om een acrobaat te zijn. 
Om het allemaal echt te kunnen 
leren is het wel de bedoeling dat 
je ook echt wekelijks tot aan de zo-
mervakantie blijft komen!

Aanmelden
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en 
lijkt het je leuk om te kijken hoe 
het er aan toe gaat in de circuswe-
reld, schrijf je dan nu in.
Neem hiervoor contact op met 
Afsaneh Gomes dos Santos, door 
te mailen via zijn mailadres afsa-
neh81@hotmail.com of te bellen 
met telefoonnummer 06 – 4793 
3297, en/of via Buurthuis ‘t Lis-
punt, door te bellen met telefoon-
nummer (010) 465 71 61.

Circuslessen Circus rotjeknor
Waar? Buurthuis ‘t Lispunt (Noot-
dorpstraat 6 / Voorburgstraat 164)
Wanneer? Donderdag
Hoe laat? Van 15.30 tot 16.30 uur 
of van 16.45 tot 17.45 uur
Kosten? 50 cent per keer
Kleding? Loszittende kleding of 
gymkleding

Scapino Ballet rotterdam, hét stadsdansgezelschap van rotter-
dam, komt met iets nieuws! Op zondag 9 december organiseert 
de Scapino Academy, voor het eerst in rotterdam, ‘the Course’.

Gratis introductiecursus 
Bewegen op Muziek 55+  
Blijf fit door dans! Sportief be-
zig zijn en tegelijkertijd lekker 
dansen voor iedereen vanaf 55 
jaar. Begin december start in het 
Klooster een serie van 8 lessen 
Bewegen op Muziek.
In deze lessen werkt u onder lei-
ding van gediplomeerd dansdo-
cente Marie Louise Gilcher aan 
kracht, souplesse, een goede hou-
ding en conditie. Ervaring is niet 

nodig, iedereen boven de 55 jaar is 
van harte welkom!
De eerste les van de gratis introduc-
tiecursus is op maandag 3 december 
2012, de laatste les is op maandag 
4 februari 2013. Plaats: het Klooster 
aan de Ruivenstraat 81, tijd: maan-
dagmorgen van 10 tot 11 uur.
Informatie en opgeven kan door te 
bellen met tel. 06 -4120 6678 of te 
mailen naar gml@xs4all.nl.

Ongeveer zeventig middel-
bare scholieren uit rotterdam-
Noord spelen sinds oktober 
georganiseerd zaalvoetbal via 
een Schoolsportvereniging.
Daarmee volgen zij leeftijdsgeno-
ten, bij wie in de afgelopen twee jaar 
op Rotterdam-Zuid al is gebleken 
dat het initiatief leidt tot een flinke 
toestroom van sportende leerlingen 
en ook tot beter gedrag op school. 
Leonidas is de club die zich heeft 
verbonden aan de nieuwe stap.

2.000 jongens en meisjes
Succes smaakt naar meer. Daarom 
streeft Rotterdam Sportsupport er-
naar een groter aantal leerlingen 
van middelbare scholen te koppelen 
aan het concept Schoolsportvereni-
ging. Zowel het aantal scholen als 
de hoeveelheid sporten moet toene-
men, zo luidt de ambitie.
Via de Schoolsportvereniging ma-
ken leerlingen kennis met georga-
niseerd sporten en worden lid van 
een vereniging. Aanvankelijk paste 
Rotterdam Sportsupport de formule 
alleen toe op basisscholen, op dit 
moment zijn zo’n 2.000 jongens en 
meisjes lid, maar met middelbare 

scholen zijn inmiddels ook prima 
ervaringen opgedaan.

Convenant
Sinds twee jaar spelen teams van 
acht scholen uit Rotterdam-Zuid 
competitie bij zaalvoetbalvereniging 
TPP-Rotterdam. De 12- tot 14-jarige 
jongens mogen meedoen als zij zich 
goed gedragen op school, hetgeen 
een grote stimulans blijkt te zijn.
In Noord wordt nu hetzelfde beoogd 
voor dezelfde doelgroep. Op vrij-
dag 12 oktober sloten de betrokken 
partijen een convenant. Het gaat 
om voetbalvereniging Leonidas, de 
KNVB en zeven scholen: het Gra-
fisch Lyceum Rotterdam, het Me-
lanchthon Prinses Irene, het Cos-
micus College, de G.K. van Hogen-
dorp, het Noordrand College, het 
Thorbecke Voortgezet Onderwijs en 
het Melanchthon Kralingen.
De spelers komen uit in een tenue 
in de schoolkleuren en het tenue 
van Leonidas. Elke vrijdag worden 
in Sportcentrum De Wilgenring 
(Schiebroek) wedstrijden gespeeld, 
naast de accommodatie van Leoni-
das.

Nog meer zaalvoetballende 
middelbare scholieren

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



de jonge journalisten van Wijktijgerpersbureau Oude Noorden 
komen elke woensdagmiddag samen in het kinderparadijs, waar 
zij van echte journalisten het vak leren. Zij oefenen het stellen 
van vragen, ze leren dit vast te leggen op camera en uiteindelijk 
brengen ze zelf verslag uit van het nieuws in de wijk.
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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 19 november 2012.Verschijnings-datum 
volgend nummer rond 8 december 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, Mehmet Akbulut, Famke Blanken, 
Florian Boer (De Urbanisten), Hans Bosman, 
Margriet Brouwer, Menno Bruins, Pinar Coskun, 
Loes van Delft, Marjolein van Doorn, Renée van 
Eijk, Haadjar Fris, Afsaneh Gomes dos Santos, 
Sandra Groeneboom, Abderrahim Haddou, Vincent 
Hammel, Catelien van der Hoeven, Aysegul & 
Miranda & Leonie (Hogeschool Rotterdam), Hans 
Kervezee, Sanne Lansdaal, Bas de Leijer, Lenie 
Rollfs, Scapino Academy, Marcel Speet, Debby 
Vermeulen, Bernard van Verschuer, Floor 
Vierboom, Winny Vreugdenburg, Wil van Vugt, 
Bernadet van Winden, Wijktijgerpersbureau 
Erasmusbuurt-Agniesebuurt/Hoedje van Papier 
en Patrick Zwiers.

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

Beeldverhaal
Deze maand hebben de Wijktijgers ge-
oefend met het vertellen van verhalen 
in beeld.
We hebben op verschillende manieren 
geleerd gebeurtenissen vast te leggen, 
door bijvoorbeeld te variëren met ca-
merashots. Als je alle beelden achter 
elkaar plakt krijg je een verhaal: een 
beeldverhaal!
In groepjes zijn we aan de slag ge-

gaan en hebben we foto’s gemaakt in 
de speeltuin en in het lokaal. Om aan 
jullie te laten weten hoe zo’n beeldver-
haal eruit ziet hebben we er één uitge-
kozen. Die zie je naast deze tekst staan, 
hopelijk vindt je het leuk!!

Let op! Let op!
Binnenkort gaan wij als Wijktijgers 
de wijk weer in, dus als u ons voorbij 
ziet sluipen op jacht naar nieuws, niet 

schrikken, we vragen van alles maar 
bijten niet!
De artikelen en filmpjes die wij Wijktij-
gers maken, zullen te lezen en te zien 
zijn in deze krant, bij Cineac Noord en 
op de website www.wijktijgers.nl.

P.S. Het bloed op de foto is niet 
echt, het is ketchup!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wijktijgers is een project van de 
Stichting Hoedje van Papier, in sa-
menwerking met het Kinderparadijs 
Meidoorn. Kijk voor meer informatie 
op de website www.stichtinghoedje-
vanpapier.nl.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na een natuurles van groene 
opbouwwerkster Liesbeth 
van Wifferen en een muziek-
workshop van een beroemd-
heid als jaqueline Castro, trok 
op woensdag 17 oktober 14 
leerlingen van groep 7 van de 
Prinses julianaschool naar het 
Snellemanplein. de stoet was 
ontroerend en trok veel be-
kijks.

Natuurlied
Deze muzikale kids waren gewapend 
met trommels en allerlei slaginstru-
menten van alle formaten en werden 
bij het plein opgewacht door porte-

feuillehouder Nils Berndsen. Hij stond 
voor de jonge groene vingers klaar met 
werkhandschoenen, schepjes, viool-
tjes van diverse kleuren en bollen. Een 
achttal boomspiegels werden beplant 
of met bollen voorzien. De kinderen 
maakten er een kleurrijk feest van.
Ondertussen stroomde de school uit 

en luisterden allen naar het aangeleer-
de en uit volle borst gezongen natuur-
lied, wat de buurtbewoners zichtbaar 
ontroerde.
Daarna troepte iedereen samen rond 
het straattheater van de ‘Wereldwach-
ter’ met het milieu als thema.
“Nee, een spuitbus, pleisters, een fiets-
pomp en schaafijs helpen niet om de 
wereld te redden.” Dat hebben de over-
enthousiaste kids en hun talrijk mee-
gekomen ouders goed begrepen.

(stop)licht
Ieder ging naar huis met een bos viool-
tjes. Het Snellemanplein speelt echt de 
eerste viool!
De plantactie maakt deel uit van de 

Kindvriendelijke Route, die speelplei-
nen met elkaar verbindt. Het (stop)
licht in het Oude Noorden staat op 
groen!

Wijktijgers
twee weken lang stonden alle 
activiteiten en lessen van ba-
sisschool Combinatie ’70 in het 
teken van de kinderboeken-
week. thema hiervan was dit 
jaar ‘Hallo wereld!’

Overal naar toe
Lezen en voorlezen zijn belang-
rijke onderdelen van het (school)
leven van kinderen. Tijdens de 
Kinderboekenweek, die plaatsvond 
van woensdag 3 t/m zondag 14 ok-
tober, zijn alle leerlingen van de 
school hier op een speelse manier 
mee bezig geweest.
Kinderen ervaren dat lezen leuk 
is! De leerkrachten zijn gestart 
met een groots toneelstuk om de 
kinderen te enthousiast te maken. 
Met als boodschap: ‘In je dromen 
reis je overal naar toe!’

Voorlezen
Eén dag zijn de leerlingen in de 
klas ontvangen door een andere 
leerkracht, die geheel verkleed 
heeft voorgelezen. Ook hebben 
de leerlingen zelf meegedaan aan 
een voorleeswedstrijd. Deze is uit-
eindelijk gewonnen door Lulu uit 
groep 5! Dit is super knap, want 
het is erg spannend om in andere 
klassen voor te lezen …

tien kinderen van basisschool 
‘Het Plein’, tussen de 5 tot 11 
jaar oud, waren op woensdag 
17 oktober druk bezig met 
het aankleden van een piep-
schuimen pop. de tafels in 
het atelier van kunstenares 
Paula van den Elshout lagen 
vol met stoffen, knopen, ac-
cessoires en kopspelden. Aan 
de Vinkenstraat (b)leek plots 
een modeatelier te zijn ont-
staan.
Het was een workshop met als 
thema ‘Hoe zie jij er zelf het 
liefst uit?’ Deze doe-activiteit was 
georganiseerd in een samenwer-
king van Paula van den Elshout 
met Aysegul, Miranda en Leo-
nie, drie studentes van de Hoge-
school Rotterdam.
De workshop werd gegeven in 
opdracht van Kosmopolis, die 
zich dit jaar bezig houden met de 
400-jarige handelsbetrekkingen 
tussen Nederland en Turkije. 
Deze 400-jarige handelsbetrek-
king, die dit jaar wordt gevierd, is 
gekoppeld aan de male vintage fa-
shion van de eerste gastarbeiders 
uit de jaren 70. In de workshop 
hebben de drie studentes dit on-
derwerp niet belicht, zij hebben 
zich meer gericht op de identiteit 
van de kinderen van nu.
De kinderen van de basisschool 
‘Het plein’ toonden al werkende 
een enorme creativiteit en rijk-
heid aan fantasie. Het resultaat 
van de workshop waren een tien-
tal kleurrijke en totaal verschil-

Workshops
Bij elk groot thema in de school 
kiezen de leerlingen per bouw 
workshops. In die workshop wordt 
het thema gebruikt om taal in al-
lerlei vormen te gieten.
De oudere kinderen hebben onder 
begeleiding van een echte woord-

lende poppen. Nadat alle kinde-
ren hun pop af hadden, mochten 
zij aan de hand van de pop alle-
maal hun verhaal vertellen.
Er zijn zo uit de workshop vele 
verhalen voortgekomen. Eén 
mooie reactie was: “Dit ben ik op 
een feestje in mijn mooiste jurk 
en zo zie ik er het liefste elke dag 
uit.”

De persoonlijke poppen worden 
nog even bewaard, want deze 
zijn woensdag 12 december te 
bewonderen in Garage C. In het 
voormalige Rotabs aan de Zaag-
molenkade vindt dan de hele dag 
een ‘male vintage fashion event’ 
plaats. Hier komen de zelfont-
werpen poppen van de kinderen 
te hangen, samen met meerdere 
kunstwerken uit andere work-
shops. Schrijf deze datum alvast 
in uw agenda en mis het niet!

Aysegul, Miranda en Leonie

kunstenares uit tijdschriften ge-
dichten samengesteld, er is door 
een familielid van een leerkracht 
verteld over zijn tijd in Afrika en 
er zijn recepten gebruikt om te 
koken. De jonge kinderen hebben 
hun eigen paspoort gemaakt, een 
boek in elkaar gezet en een Bolly-

Nadat op woensdag 17 oktober rond 
het Snellemanplein door de kids de 
boomspiegels werden beplant, is nu 
het wachten op de woomomgevings-
vergunning om bij de Prinses Julia-
naschool de Waterhaas te plaatsen.
De geveltuinen in de Erasmusbuurt 
zien er dankzij de inspanningen van 
buurtbewoners Eva en Jakal en de 
inzet van jongeren van de wijkschool 
schitterend uit.
Diverse buurtbewoners krijgen er 
ook zin in om mee te doen. In de 
grote plantenbakken van de Tollens-
straat verschijnen stokrozen, gewel-
dig.

Combinatie70 ontdekt de wereld in taal!

Onthulling 
Maria Romboutsplein

Nieuws van Het Pleinwork-
shop ‘Gek op kleren!’

donderdag 4 oktober is op 
het kleuterplein van de Hilde-
gardisschool het Maria rom-
boutsplein onthuld.

Maria Rombouts is op 4 augustus 
2012 overleden. Zij is meer dan 30 
jaar op de Hildegardisschool werk-
zaam geweest.
De familie van Maria was uitgeno-
digd om met de kinderen, ouders 
en het team het plein te openen. 
Alle kinderen hadden tekeningen 
en versjes gemaakt. Dit was ver-
werkt tot een boekje per klas. Ook 
de ouders van de ouderkamer had-
den een mooi boek met prachtige 
wensen gemaakt.
Elke klas had een ballon met een 
wens eraan gemaakt. Per klas 
kwam er een kind naar voren om 

de wens op te lezen en het boek 
aan te bieden aan de familie van 
Maria.
Het naambord “Maria Rom-
boutsplein” werd onthuld door 
Herman Holleboom, de oud-direc-
teur.
Tijdens de muziek van “We are the 
World” gingen alle ballonnen met 
wens de lucht in op weg naar de 
hemel. Ondanks dat het in de och-
tend heel hard had geregend, was 
de lucht blauw en konden we de 
ballonnen tot heel ver zien.
Na de onthulling werd er nog met 
de familie nagepraat onder het ge-
not van een kopje koffie. Zij heb-
ben het heel mooi gevonden en 
waren erg blij met het naambord.

Snellemanplein speelt 
eerste viool

in woord en beeld
wood dans geleerd… Kortom: een 
leerzame en gezellige middag!

Feestelijke afsluiting
Tijdens de afsluitingsavond op 
donderdag 18 oktober waan-
den de ouders en kinderen zich 
al wandelend op avontuur in 
andere landen! De flamenco 
dansen in Spanje, tsatsiki eten 
in Griekenland, de Eiffeltoren 
beklimmen in Frankrijk, met 
ABBA meezingen in Scandina-
vië, pizza’s eten in Italië, het 
kon allemaal!
Als klap op de vuurpijl is er een 
winnaar van de vlaggenwed-
strijd gekozen. Ook de boeken-
verkoop door een grote uitgeve-
rij was een succes. Zo gaan de 
kinderen thuis nog meer lezen 
en hoeft niemand zich te verve-
len in de herfstvakantie!

Door taal in alle thema’s een 
belangrijke rol te geven gaan 
de kinderen thuis meer lezen, 
waardoor ze hun woordenschat 
vergroten en steeds meer leren 
over de wereld. De wereld de 
klas in halen, zo krijg je de kin-
deren verder in de wereld bui-
ten de klas!
Ga voor foto’s en meer informa-
tie naar de website van basis-
school Combinatie ’70: www.
combinatie70.nl.

Fontein 
Spetters  
Het begint een echte traditie 
te worden: leerlingen van ba-
sisschool de Fontein hebben 
tijdens de kinderboekenweek 
weer voorgelezen bij verschil-
lende kinderdagverblijven.
Dit keer waren ze bij de Bonte 
Specht, het Kwetternest en bij Jip 
en Janneke. De leerlingen van 
groep 6 vinden het geweldig om te 
doen en de kleintjes genieten!!

KIWI-route 
breidt uit

Met gitaar en tambourijn 
in optocht naar Snellemanplein. 

Foto Johannes Odé

Tijdens Kinderboekenweek 
gezellig samen lezen 
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Een bruggenbouwer
Mehmet Akbulut kwam als kind van 
een arbeidersfamilie op 16-jarige 
leeftijd naar Nederland. De familie 
ging in het Oude Westen wonen, in 
de Van Speijkstraat. Mehmet was 
gefascineerd door de historische ge-
vels, opgesmukt met tal van kleine 
beeldjes.
Hij wist de Sociale academie af te 
ronden, koos niet voor het welzijns-
werk, maar werd een succesvol on-
dernemer. Op dit moment runt hij 
‘Adviesburo Exire’.
Zijn grote kwaliteit is zijn interesse 
in heel diverse culturen. Mehmet is 
nieuwsgierig en een echte bruggen-
bouwer. Hij bemiddelt dan ook bij 
Nederlandse vestigingen in Turkije 
en vice versa in Nederland.

Een merkwaardig pand
Aan de Erasmusstraat 141, op de 
hoek met de Tollensstraat, staat een 
merkwaardig pand. Het historisch 
gebouw is volledig gerestaureerd en 
ziet er prachtig uit. In feite bestaat 
het complex uit twee panden. Voor-
heen waren er een pettenfabriek en 
een balletschool gevestigd. Een koe-

Prima kwaliteit
Haar man Ulrich heeft heel wat 
moeten verbouwen, met zes vin-
gers heeft hij nog steeds moeite. 
Het resultaat is bijzonder. De ver-
bouwing was nodig om een door-
kijk te krijgen van de teener- naar 
de damesmode.
Famke levert betaalbare mode 
en voor de Noordelingen is het 
op loopafstand, dicht bij huis. Je 
moet goed kunnen selecteren om 
ook prima kwaliteit aan te kopen 
en dat is haar wel toevertrouwd.

Positieve reacties
Als je binnenkomt zie je schattige 
5-delige maatpakjes naast stevige 
en laaggeprijsde spijkerbroeken. 
Het is een combi van vrije tijd-, 

en Marokkaanse jongerenkleding 
gevraagd. Hier werd snel op inge-
speeld. Modezaak ‘For Boys and 
Girls’ is een aanwinst voor het 

pelorganisatie van 150 Nederlands- 
Turkse moskeeën kocht het aan om 
er een meisjesinternaat in te vesti-
gen. Dit functioneerde 10 jaar lang 
succesvol. Toen er de klad in kwam, 
werd het pand ten dele verbouwd 
voor huisvesting van universiteits-
studenten. Tenslotte werd het de af-
gelopen twee jaar een internaat voor 
jongens.

Exploitatieplan
Voor de stichting bleef de exploita-
tie een zware dobber, vandaar dat ze 
als eigenaar besloten het gebouw te 
verpachten.
Mehmet Akbulut kwam met zijn 
Adviesburo Exire in beeld. Mehmet 
was direct verliefd op het pand en 
presenteerde een mooi exploitatie-
plan. Het gebouw krijgt 40 studen-
tenkamers, heeft in het souterrain 
een ruimte voor 200 mensen, op 
de begane grond een prachtige zaal 
voor maximaal 350 mensen en op 
de vierde verdieping nog twee grote 
zalen.

uitgaans- en feestkleding.
Bijzonder aan de winkel is dat 
de klanten kunnen adviseren. Zo 
werd om eerste communiekleding 

Hebt u ooit bedacht dat con-
certen niet alleen in de be-
kende zalen plaatsvinden, 
maar ook in de kerk bij u om 
de hoek? Of dat u met uw bu-
ren opdracht kunt geven voor 
een kunstwerk in de straat?

Door samen kunst- en cultuurpro-
jecten te organiseren, ontstaan er 
bijzondere contacten en voelen Rot-
terdammers zich meer thuis in hun 
wijk.

Met dat beeld voor ogen werd in 
2002 in de deelgemeente Charlois 
de eerste cultuurscout aangesteld.
Tien jaar later hebben twaalf deel-
gemeenten zo’n scout. Met een ste-
delijke kunstborrel in wijkgebouw ‘t 
Klooster vierden de cultuurscouts op 
donderdag 11 oktober hun tienjarig 
bestaan. Er kwamen ruim 400 man 
langs, waaronder ook wethouder 
Laan en oud-wethouder Meijer.
Men heeft kunnen genieten van 
mode van de Guerilla Kids, muziek 
van The Claxons en dans van tango-

duo Alma de Tango. In de Kapelzaal 
zat VJ Syncman achter de knoppen 
en leerlingen van de onlangs in ‘t 

Viering 10-jarig bestaan Cultuurscouts

Modezaak ‘For Boys and girls’ aanwinst

Sociaal ondernemer
In Rotterdam is een grote nood 
aan studentenkamers met inter-
netvoorziening, keuken, douche en 
chillruimte. Mehmet speelt hier op 
in. Het Oude Noorden heeft een 
schreeuwend gebrek aan zaalruimte 
voor kleine feesten en partijen: van 
bruiloften tot verlovingsfeest, vrou-
wenfeest, verjaardagen, besnijde-
nisfeest, afscheidsfeestjes, Sara en 
Abraham enz.. Ook vergaderruimte, 
ruimte voor culturele activiteiten, 
repetitieruimte en conferentieplek-
ken worden gevraagd.
Akbulut wil hier op inspelen. In de 
week gaat hij wat de prijs betreft 
speciaal voor het Oude Noorden 
erg laag zitten, in de weekends 

geldt een meer commerciële prijs. 
Mehmet wil de buurt in huis halen: 
hij blijft op de eerste plaats een so-
ciaal ondernemer. Hij is er voor ie-
dereen, alle groepen buurtbewoners 
zijn welkom. De grote diversiteit in 
Noord vindt hij schitterend en daar 
is ook zijn pand op toegesneden.

Het vóór het pand liggende speel-
pleintje van basisschool De Klimop 
vindt hij charmant. Met zijn studen-
ten en nusukgroep wil hij ook naar 
buiten in samenwerking met de 
Kindvriendelijke wijkalliantie.

Fantastische aanwinst
Mehmet Akbulut is met zijn pand 
Erasmusstraat 141 een fantastische 
aanwinst voor het Oude Noorden. 
Hebt u een zaal nodig? Bel dan naar 
telefoonnummer (010) 466 41 64: 
Exire, Mehmet Akbulut.
Hebt u nog een mooie naam voor 
het pand? Een eerste suggestie is al 
binnen: ‘Iriszalen’.

Mannen gezocht! Ben je man 
tussen de 25 en 55 jaar en kom 
je uit rotterdam Noord, meldt 
je dan aan voor het kunstpro-
ject: ‘Van afval to design’.

De Stichting Fris Projecten is op 
zoek naar mannen, die zich creatief 
willen uiten en het leuk vinden om 
andere mannen te ontmoeten en er-
varingen uit te wisselen. Na het grote 
succes van ‘Huishoudelijke schatten; 
kunstproject voor vrouwen uit Rot-
terdam Noord’ is het nu tijd voor een 
kunstproject voor mannen uit Rot-
terdam Noord!

Prullenbakken en stoelen
Met de mannen gaan we wat stoers 
maken. Prullenbakken en stoelen 
worden onder begeleiding van pro-
fessionele kunstenaars omgetoverd  
tot een nieuw design. Met stoere car-
toons van Guido de Groot en de cre-
atieve inslag van de dames Fris gaan 
de mannen aan de slag.

Tijdens de bijeenkomsten kan je 
andere mannen uit de Noord ont-
moeten en ervaringen uitwisselen. 
De nieuwe prullenbakken en stoelen 
worden tentoongesteld in scholen in 
Rotterdam Noord
De  bijeenkomsten zijn op de woens-
dagen 7, 14, 21 en 28 november in 
wijkgebouw ‘t Klooster aan de Rui-
venstraat 81. Tijd: van 19.30 tot 21.30 
uur. Kosten: 1 euro per persoon per 
keer.

Aanmelden
Aanmelden kan door te mailen naar 
mailadres haadjarfris@frisprojecten.
com of te bellen met telefoonnum-
mer 06 - 4827 1943.

Cultuur voor half geld Mannen gezocht voor kunstproject 

‘Van afval to design’Het rotterdams Uitburo en rot-
terdam.info bieden elke week 
van donderdag tot en met zon-
dag met vijftig procent korting 
een selectie entreekaartjes 
aan. Voor theater, toneel, cabaret, 
concerten en nog veel meer. Zelfs 
voor populaire voorstellingen zijn 
vaak nog Last Minute Tickets te krij-
gen. Het aanbod staat elke donder-
dag vanaf 12.00 uur op de site van 
het Rotterdams Uitburo. De kaarten 

koopt u niet online, maar op don-
derdag t/m zondag bij stadspromo-
tiecentrum Rotterdam.Info aan de 
Coolsingel.
Handig: via twitter (@rdamsuitburo) 
blijft u goed op de hoogte van het ac-
tuele culturele aanbod.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de 
website www.rotterdamsuitburo.nl/
lastminutes.

Cursus kunst 
en cultuur 
blijft populair
Wie een leuke vrijetijdsbeste-
ding zoekt, kan voor een volle-
dig aanbod terecht op de web-
site www.doedok.nl. Hier staan 
alle cursussen op cultuurgebied in 
Rotterdam op thema ingedeeld. Ook 
alle cursussen van SKVR (de Stich-
ting Kunstzinnige Vorming Rotter-
dam, met cursussen op gebied van 
beeldende kunst, dans, fotografie & 
media, muziek, schrijven en theater) 
en de Volksuniversiteit Rotterdam 
(taal, koken, kunst en cultuur, com-
municatie en ICT) staan er vermeld. 
Doedok is onder andere ontwikkeld 
door Rotterdam Festivals.
De website www.doedok.nl is ge-
linkt aan de website www.culturele-
kaartrotterdam.nl. Daarop staat per 
wijk wat er op het gebied van kunst 
en cultuur gebeurt.

Bieb 
op zondag 
open
Op zondag zin om naar de bieb 
te gaan? dat kan weer. De Cen-
trale Bibliotheek aan de Hoogstraat 
is elke zondagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur open voor het publiek. De 
zondagmiddagopenstelling geldt tot 
en met 26 mei 2013.
Kijk voor meer informatie op de web-
site www.bibliotheek.rotterdam.nl.

Veel mannencreativiteit bij 
maken nieuwe prullenbakken 

en stoelen

Een prachtig pand in de Erasmusbuurt, dat door de betrokken 
inzet van een sociaal ondernemer een nieuwe functie in de 
wijk krijgt. Onderstaand het verhaal van de turk Mehmet 
Akbulut en zijn liefde voor een uniek Nederlands pand.

Sociaal ondernemenr Mehmet Akbulut 
hoopt op veel klandizie uit de wijk.

Foto Johannes Odé 

Veel  enthousiaste aanloop bij cultuurfeest.
Foto Johannes Odé

Famke Blanken is best trots 
op haar modezaak ‘4B-g’ voor 
kids, teeners en dames, in de 
jacob Catsstraat 92b vlakbij 
de Zwart janstraat

HIStOrISCH PANd 
krIjgt 
WIjkFUNCtIE

Oude Noorden, de bewoners heb-
ben zo kort na de opening al veel 
positieve reacties gegeven.

Voor betaalbare kids-, 
teeners- en dameskleding 

helpt Famke u graag verder.
Foto Johannes Odé

Modeshow
Aanleiding om de winkel te ope-
nen waren braderieën die op zich 
succesvol verliepen, maar in de 
wintermaanden een gat achterlie-
ten.
Famke is sterk modebewust en 
wil verder gaan met leuke ideeën. 
Zo staat een modeshow op de rol, 
waarbij je waardebonnen kan win-
nen.

Uitstekende webwinkel
Stap ook eens binnen bij ‘For Boys 
and Girls’ aan de Jacob Catsstraat 
92b.
Famke heeft naast de fysieke win-
kel ook een uitstekende webwin-
kel, ga hiervoor naar de website 
www.4B-G.nl.

Klooster van start gegane muziek-
school toonde hun kunsten. De 
heerlijke hapjes werden verzorgd 
door Artifact Catering. Dit alles 
ondersteund door de vrijwilligers 
van Wilskracht Werkt en Thomas 
&Thomas.

Striptekenen
Om initiatieven uit de wijken een 
steun in de rug te geven, werd 
er een beroep gedaan op de gul-
heid van de gasten. Zij konden 
een klein bedrag doneren voor 
een wijkproject. De pot bedroeg 
uiteindelijk zo’n € 500,-- en hier-
mee kan ‘Kitocartoons’ workshops 
striptekenen verzorgen voor zowel 
kinderen als ouderen.
De cultuurscouts bedanken alle 
betrokken mensen en inspireren-
de projecten voor de afgelopen 10 
jaar. Zij staan klaar om aankomen-
de jaren hun bijdrage te blijven 
leveren om Rotterdam kunstzin-
niger en socialer te maken.

Hans Bosman & Loes Enklaar
zo 21 oktoBEr t/m zo 2 dEcEmBEr 2012

Lisplein 5 Rotterdam Bezichtiging op afspraak 010 265 25 27. of kom kijken op zo 21, 28 okt,  
4, 11, 18, 25 nov of 2 dec, 13.30 – 17.30 uur, steeds met een andere gastspreker (15.30 uur), aan-
sluitend gevolgd door de korte voorstelling Passanten, met Leo Hogenboom en matthias Quadekker. 

www.lisplein5.nl

Hans Bosman 
Loes Enklaar 

Lisplein 5 Aline de Jong en Leo Hogenboom heten je van harte welkom op het sfeer-
volle Lisplein 5 in rotterdam, een plek waar kunstenaars (acteurs, musici, beeldend 
kunstenaars) en nieuwsgierig publiek elkaar ontmoeten. www.lisplein5.nl

‘Ieder mens is een afgrond, je duizelt als je erin kijkt.’  
Uit: Woyzeck, auteur: Georg Büchner

deze expositie toont werk van twee intens 
met elkaar verbonden kunstenaars, Hans 
Bosman en Loes Enklaar. twee sterke en on-
afhankelijke persoonlijkheden, elk met een 
eigen handschrift, die tegelijkertijd bewust 
en onbewust elkaars werk beïnvloeden.  

Hoewel ze niet in een nader aangeduid decor 
fi gureren, zou je de personages van Hans 
Bosman en Loes Enklaar heel goed kunnen 
tegenkomen in een stad als rotterdam 
waar passanten als ‘de Bokser’, de ’chinese 
jongen’ of het ‘meisje in ‘t rose’ zomaar aan 
je voorbij lopen. Eenmaal betrapt door de 
kunstenaar laten zij zich uitvoerig bespieden. 
klaar om van te gaan houden, in ieder geval 
van de verhalen die zij als karakter, schilderij 
na schilderij, te vertellen hebben.

21 oktober t/m 2 december 2012
Lisplein 5, 3037 AP Rotterdam 
www.lisplein5.nl
Bezoek op afspraak - 010 265 25 27

Elke zondagmiddag open: 
• zo 21 okt
• zo 28 okt
• zo 4 nov
• zo 11 nov
• zo 18 nov
• zo 25 nov
• zo 2 dec
• 13.30 – 17.30 uur
•  15.30 uur: gastspreker (zie site) 
& de voorstelling Passanten met Leo 
Hogenboom en matthias Quadekker 
(duur: 20 minuten).
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Een nieuwe voorstelling van het the-
atergezelschap, waarin Rotterdam-
mers met wortels over de hele we-
reld hun ziel blootleggen. Vol met 
de mooiste verhalen over het ’thuis’ 
van Rotterdammers …

john gaat gepensioneerd terug 
naar Suriname, omdat hij daar 
vrij is.
Betty verlangt naar haar veranda 
in Indonesië, want hier in Neder-
land is de deur dicht en praat je 
tegen potten en pannen.
Ze zijn het er allemaal over eens: 

Na de voorstelling ‘Moeders’ regisseert Alize Zandwijk, 
artistiek leider van het welbekende rotterdamse 
ro theater, nu ‘Heimwee’.

ʻBUURTMUZIKANTEN FOTOPROJECTʼ  PARLOUR CONCERT
Een intiem parlour concert door een 
selectie muzikanten geportreteerd in 
het 'Buurtmuzikanten Fotoproject' 
van Marcel Speet.

!

“There’s always 
something Jumpin’ 

at the Flea!”

www.jumpingfleamarket.nl

Fotograaf Marcel Speet heeft een portretserie gemaakt 
van Buurtmuzikanten uit de wijken van Rotterdam 
Noord. Hierbij heeft hij de bedoeling dat bewoners met 
hun muziekinstrument door fotoportretseries en 
verhalen met elkaar in contact komen en gaan 
samenspelen. Het gaat om ontmoetingen  waarbij 
mensen hun persoonlijke verhaal vertellen aan de hand 
vanvan een muziekinstrument dat ze bespelen, voor 
amateurs zowel als professioneel. 

Wij nodigen U uit om dit intieme concert bij te wonen en 
het muzikale talent uit de buurt te bewonderen!

Beperkte ruimte, vol=vol! Dorstlessers verkrijgbaar!

Voor meer informatie:

www.buurtmuzikanten.nl
facebook.com/buurtmuzikanten

contact@buurtmuzikanten.nl

ZATERDAG•10 NOVEMBER•16UUR to t  ±18UUR
The Jumping Flea•Zaagmolenstraat 125A•3036HH Het Oude Noorden, R ʼdam

Eindjam 
sessies/start 
foto-expositie
Op dinsdag 11 december kent het 
Buurtmuzikanten Fotoproject 
nog een feestelijke bijeenkomst, 
wanneer met een kleurrijke ver-
zameling Buurtmuzikanten eind-
jam sessies zullen plaatsvinden. 
Tevens is er dan de start van de 
unieke foto-expositie.

Plaats: wijkgebouw 
‘t klooster, ruivenstraat 81, 
aanvang 20.00 uur.

The Jumping Flea 
zoekt creatievelingen
The Jumping Flea breidt zich 
steeds langzaam uit en is altijd op 
zoek naar passende kunstenaars 
en/of creatieven, die iets bijzon-
ders maken om in de winkel aan 
te bieden of een uniek intiem eve-
nement willen uitproberen in hun 
parlour. Zij staan open voor 
uw ideeën. Kom maar langs 
of stuur een mailtje naar thejum-
pingfleamarket@gmail.com.

ro theater brengt ‘Heimwee’

Met trots presenteert MAMA 
het vierdelige meidenproject 
‘All girls Street Art Collective’, 
een vernieuwend project op 
het gebied van street art, 
kunsteducatie en talentont-
wikkeling.

In dit MAMA-project wordt je door 
kunstenaars uit binnen- en buiten-
land opgeleid tot dé nieuwe gene-
ratie street artists. Centraal staat de 
samenstelling van een groep van 
twaalf meiden tussen 14 en 18 jaar, 
die een street art collectief gaan vor-
men.

Landelijke allure
In steden als Parijs, New York en 
Berlijn duikt steeds vaker lieflijke, 
‘meisjesachtige’ street art op, wat in 
schril contrast staat met de rauwere 
street art. In Nederland staat deze 
vorm nog in de kinderschoenen en 
is de mannelijke variant van street 
art dominant in het straatbeeld.
Bij MAMA is er altijd aandacht ge-
weest voor de vrouwelijke maker in 
de hedendaagse beeldcultuur. Met 
dit project heeft MAMA de ambitie 
om iets te betekenen voor de ontwik-
keling, vernieuwing en de toekomst 
van street art. ‘All Girls Street Art 
Collective’ heeft een grootstedelijk, 
krachtig, cultureel divers en Rotter-
dams karakter, maar heeft landelijke 
allure en lonkt naar de wereld.

Aanmelden
‘All Girls Street Art Collective’ is be-
doeld voor meiden tussen 14 en 18 
jaar.

Kom naar de Try Out en maak kans 
op deelname. Deze Try Out vindt 
plaats op zaterdag 17 november in 
het HipHopHuis en is een inspire-

rende dag vol workshops, meet & 
greets met kunstenaars, street art en 
jong talent.

Meld je voor de Try Out aan vóór 
dinsdag13 november via de website 
www.allgirlsstreetartcollective.nl.

MAMA-meiden project 
‘All Girls Street Art Collective’

in hun ‘thuis’ speelt het leven 
zich af aan het eind van de dag 
of op straat. Ze verlangen naar 
thuis, ver weg van hier, ze zoe-
ken naar het beste van twee we-
relden, ze dromen over vrijheid 
en de geur van daar.

De voorstelling ‘Heimwee’, gesitu-
eerd in een zeemanskroeg, wordt 
een avond vol melancholie, muziek, 
scherpe observaties en verrassende 
bekentenissen. Met onder andere 
Fania Sorel als barvrouw en live mu-
ziek door Beppe Costa.

‘Heimwee’ is te zien van donderdag 
15 november t/m zondag 2 decem-
ber in de studio van het Ro Theater 
aan de William Boothlaan 8.
Ga voor meer informatie en het be-
stellen van kaarten naar de website 
www.rotheater.nl/heimwee.


