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Stagiaire Fadua Elabbadi, genomi-
neerd voor het jongerenlintje, zat op 
de schoolbanken. Ze kreeg het knal-
len stiekem doorgemaild.

Dynamisch interactief
Het initiatief van de Noorderzon 
online maakt mogelijk wat bij de pa-
pieren Noorderzon nooit kon: veel 
meer en (‘onbeperkt’) lange teksten, 
veel meer prachtige foto’s en een dy-

namisch interactief contact met de 
lezer.
De digitale redactie wordt hierbij 
ondersteund door diverse medewer-
kers, waaronder Hans Arts (bij het 
maken van de foto ziek) en opbouw-
werker Ed de Meyer, beiden ervaren 
(eind)redacteuren van de papieren 
Noorderzon. Ook zijn er vaste bijdra-
gen van de aanstormende talenten 
van de onvergelijkbare Wijktijgers.

Actueel nieuws
De Noorderzon is nu online. Als je 
naar de website www.noorderzon-
online.nl gaat dan zie je alle actuele 
artikelen, rubrieken en foto’s. Het 
voordeel van de Noorderzon-online 
is dat het nieuws wekelijks wordt 
ververst en dat je een zee van foto’s 
te zien krijgt waarop je jezelf kunt 
herkennen.

Rubrieken
De Noorderzon-online is dus vooral 
ook interactief. Je kunt dan ook als 
bewoner reageren op artikelen of be-
richten. Bewonersgroepen, vereni-
gingen en ondernemers kunnen op 
de site hun actuele nieuws kwijt. De 
Noorderzon-online is er voor u!
De rubrieken zijn: ‘Talentvol Noord’, 
‘Cultuur in de wijk’, ‘Ondernemend 
Noord’, ‘Leren en verder leren’, 

‘Wonen in Noord’, ‘Agniesebuurt’, 
‘Groen en Duurzaam’, ‘Bewoners-
wensen’ en ‘Pleinactiviteiten’.
Van bijzondere gebeurtenissen zijn 
aantrekkelijke fotoslides gemaakt.

Ga direct naar de website 
www.noorderzon-online.nl en 
laat van u horen!!

NooRDeRzoN-oNliNe
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De champagne wordt ontkurkt bij het in de 
lucht gaan van de eerste Noorderzon online. 
op de foto drie redactieleden: de bewoners/
initiatiefnemers Cock van Krieken (opzet site), 
Johannes odé (fotografie) en Hannah Becx.



pagina 2  nr 51 - maart 2013              nr 51 - maart 2013               pagina 3

Ze mikken hierbij op een toename 
van 35% nu, naar 45% hogere- en 
middeninkomens in 2020. Om dat 
te realiseren werken ze aan:
• het bevorderen van instromen van 
nieuwe (kapitaalkrachtiger) bewo-
ners
• het stimuleren van sociale stij-
gers door talentontwikkeling van de 
jeugd en voorkomen dat zij de wijk 
verlaten.

Aantrekkelijke wijk
Met nieuwbouw, renovatie en een 
groene, kindvriendelijke inrichting 
wordt het Oude Noorden voor ge-
zinnen, starters en sociale stijgers 
steeds aantrekkelijker.

Voor hoogopgeleide starters op de 
woningmarkt en voor studenten 
zijn er speciale op hun leefstijl toe-
gesneden complexen aangewezen. 
Zij kunnen daar - buiten de normale 
woningtoewijzingen om - een huur-
woning betrekken.
Om te zorgen dat de sociale stijgers 
- als zij een gezin vormen - in de 
wijk willen blijven wonen, maken 
de partners de wijk gezins- en kind-
vriendelijk. Dit gebeurt door deze 
groener te maken, aantrekkelijke ge-
zinswoningen te bouwen, te investe-
ren in een (verkeers)veilige wijk met 
uitdagende speelmogelijkheden en 
een goed winkelaanbod voor de da-
gelijkse boodschappen.
Jonge gezinnen met wat meer te 
besteden, vinden in de Kop van het 
Oude Noorden een leuke plek om 
rustig en toch stads te wonen. Zo ko-

men er in de Soetendaelsestraat en 
Rottebocht nieuwe gezinswoningen 
en wordt de Bloklandstraat doorge-
broken, waardoor er een verbinding 
komt met de groene oever van de 
Rotte. Ook daar worden de wonin-
gen in historische stijl gerenoveerd 
en komen er tijdelijke units voor 
studenten. Andere buurten worden 
aangenamer, waardoor er een betere 
beleving van de buurt ontstaat.

Goed winkelaanbod
Het Zwaanshals wordt nog meer 
“the place to be”, met allerhande 
zaken van creatieve ondernemers-
kwalitatieve, hippe horeca. De 
Noordmolenstraat en Zwart Jan-

straat worden opgeknapt. Panden 
en gevels worden vernieuwd én 
– belangrijk – er komt een duide-
lijke branchering, die aanslaat bij 
het grote publiek. Grofweg wordt 
de Noordmolenstraat de plek voor 
funshopping en kunnen bewoners 
op de Zwart Janstraat beter terecht 
voor de dagelijkse boodschappen. 
Samen met de Rabobank investeren 
de woningbouwcorporaties en de 
deelgemeente in de kwaliteit van het 
ondernemerschap.

Recreatie aan de Rotte
Samen met de BAM en Concire 
maken ze zich sterk voor verleven-
diging van de Rotte. Er is hiertoe 
een stichting met een fonds in op-
richting: ‘Plezier rivier de Rotte’. De 
verlevendiging wordt gerealiseerd 
door onder andere kwaliteitshoreca 

aan de Rotte te situeren en bootjes te 
verhuren, welke het Oude Noorden 
met groene gebieden als de Bergse 
plas verbinden. Daarnaast krijgt 
de oever een groene inrichting en 
komt er een recreatieve route voor 
fietsers, wandelaars, hardlopers of 
skaters.

Gevangenisterrein 
herontwikkelen
Het monumentale gevangeniscom-
plex tussen de Noordsingel en de 
Zwart Janstraat is uniek in Rotter-
dam. De gevangenis gaat hier weg 
en daarmee komt het terrein vrij 
voor ontwikkeling. Het is een mooie 
kans om een nieuw stuk stad toe 
te voegen aan het dichtbebouwde 
Oude Noorden. Hier creëren de 
partners samen met HD Projectont-
wikkelingen en de BAM Woning-
bouw een aantrekkelijk leefgebied, 
waar gewoond en gewerkt wordt en 
men zich in een nieuwe stadstuin 
kan ontspannen.

Creatieve onderstroom 
versterken
Het Oude Noorden heeft in poten-
tie een sterke aantrekkingskracht 
op creatieve mensen die houden 
van kunst en cultuur. Deze kwali-
teiten van het Oude Noorden wil 
men versterken door ruimte te bie-
den aan zowel kunstenaars die hier 
hun werk kunnen doen, als ook (het 
organiseren van) voorstellingen, ex-

posities en kleinschalige evenemen-
ten. Daarbij wordt samengewerkt 
met de kunstacademies.
Een aantal grotere evenementen op 
het Noordplein en het Zwaanshals 
zullen het Oude Noorden nog beter 

op de kaart gaan zetten. Daarnaast is 
er alle ruimte voor sfeervolle plein-
activiteiten en kleine bewonersiniti-
atieven.

Goede start voor 
jeugd en jongeren
De woningcorporaties en de deelge-
meente investeren in de toekomst 
door te zorgen dat kinderen en jon-
geren hun talenten optimaal kun-

nen ontwikkelen. Dat gaat natuur-
lijk om schoolprestaties: ze streven 
ernaar dat vanaf 2012 alle scholen 
in het Oude Noorden een verlengde 
schooldag kennen.
Maar het gaat ook om kunstzinnige 

en sportieve talenten. Er wordt zo 
veel mogelijk ondersteuning gebo-
den om de jeugd een goede start te 
geven. In de vorm van niet alleen de 
twee schoolsportverenigingen SSV 
Kloosterbuurt en SSV Het Oude 
Noorden, maar ook een veelheid 
van activiteiten rond kunst en cul-
tuur op school en in de wijkcentra. 
Daarnaast is er een breed program-
ma met uitgaande activiteiten op de 
pleinen.
Veel jongeren en hun ouders in het 
Oude Noorden zijn onvoldoende 
thuis in het ingewikkelde schoolsy-
steem om tot een juiste school- of 
beroepskeuze te kunnen komen. 
Daardoor gaan er talenten en kan-
sen verloren. Samen met de scholen 
en het bedrijfsleven wordt er een 
programma ontwikkeld voor verbre-
ding van de school- en loopbaanori-
entatie. Daarnaast wordt geïnves-
teerd in stageplaatsen en mentoring 
voor jongeren die van huis uit on-
voldoende ondersteuning kunnen 
krijgen.

Interactief werken aan een beter Oude Noorden. Foto’s: Johannes Odé
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Het terrein aan het Zwaanshals is 
jarenlang onbebouwd geweest, maar 
daar komt nu dus verandering in. 
De eerste bewoners kunnen al begin 
2014 verhuizen.

Groene binnenplaats
De woningen worden gebouwd rond 
een ruime binnenplaats. Hier bevin-
den zich een aantal tuinen, maar ook 
een gemeenschappelijk groen deel 
waar bewoners lekker kunnen genie-
ten van de rust. Op de binnenplaats 
bevinden zich ook de parkeerplaat-
sen. Dus de auto staat altijd dichtbij.
In 130WATT woon je in de stad, maar 
wel helemaal privé. Het project is ge-
legen aan het rustige gedeelte van het 
Zwaanshals, maar de gezelligheid be-
gint letterlijk één keer oversteken ver-
der. En met de Rotte om de hoek, kan 
je altijd het water even opzoeken om 
te ontspannen. Een aantal woningen 
heeft zelfs uitzicht op het water!

informatiecentrum
130WATT heeft een informatiecen-
trum aan het Zwaanshals 263. Dit 
centrum is elke donderdag van 17.00 
tot 19.00 uur geopend én elke eerste 
zaterdag van de maand.
Als u meer wilt weten over dit project 
kunt u hier zonder afspraak langsko-
men. Op de website www.130WATT.
nl kunt u alvast met het project ken-
nismaken.

In een modezaak op de Zwart Jan-
straat sta ik in de rij bij de kassa. Twee 
jonge vrouwen voor me kwebbelen 
uitgebreid over de bloesjes die ze ge-
vonden hebben. Nadat ze uitgepraat 
zijn over hun aankoop, gaan ze verder 
op een ander gespreksonderwerp: de 
buren.
“Ik ben jaloers op jou, jij hebt zulke 
leuke buren”, zegt de vrouw met de 
rode bloes tegen die met de blauwge-
streepte. “Ze passen soms op je kind 
en jullie gaan samen sporten en zo. 
Terwijl ik van die snertmensen naast 
me heb wonen.”
Haar vriendin beaamt de goede band 
met haar buren en vraagt wat er mis 
is aan die van haar?
Dat legt ze met een scherpe stem uit: 
“Nou, ze zetten áltijd hun auto bij 
ons voor de deur, die pubers van haar 
stampen en gooien met de deur en tot 
‘s avonds laat hoor je geklak van hak-
ken die heen en weer gaan!”
Ze heeft er een paar keer over ge-
klaagd, maar de buren reageerden 

• Start bouw    
   130WATT
op 1 maart jl. zijn de bouwwerkzaam-
heden gestart van de 51 eengezinswo-
ningen van het project 130WAtt. 

“Met laagdrempelige activiteiten spe-
len we in op de behoefte van de buurt-
bewoners om ze daarna te triggeren 
voor een informatiebijeenkomst”, zegt 
sociaal cultureel werkster Fleur Baak.
Drie jaar geleden ontstond de profes-
sionele organisatie Noord Plus uit het 
samensmelten van drie Marokkaanse 
zelforganisaties. Van de deelgemeente 
kreeg de organisatie een opdracht 
mee: het vermengen van bevolkings-
groepen.
Noord plus richt zich voor 70 % op 
ouderbetrokkenheid en opvoedings-
ondersteuning, daarnaast richten zij 
zich op de zorg voor senioren. Met 
Welzijn Noord, dat zich voornamelijk 
richt op jeugd en jongeren, vormen zij 
een succesvolle combi. Noord Plus is 
een kleine organisatie die heel flexibel 
op zaken kan inspelen.

toegevoegde waarde
“We werken ook outreached”, be-
toogt directeur Abdel Salki. Zo zorgde 
Noord Plus voor de verkleuring van 
zowel personeel als van bezoekers van 
het Van Harte restaurant in Buurt-
centrum Mozaïek aan de Schommel-
straat. Ze geven maandelijks vorm 
aan thema’s als verborgen armoede 

Stichting Noord plus

en isolement. In de Johan de Graaf-
school aan de Vijverhofstraat leverde 
Noord Plus een belangrijke bijdrage 
aan de ouderkamer. Pijnpunt van de 
directeur is het verdwijnen van de 
ID-ers. “Zij waren zo gelukkig in hun 
werk en waren een echte toegevoegde 
waarde aan de professionele organi-
satie.” Noord Plus trekt momentaal 
heel wat vrijwilligers aan en diverse 
doelgroepen. Samenwerken vinden 
ze belangrijk, met bijvoorbeeld op-
bouwwerkorganisatie SONOR, met 
Welzijn Noord en met Humanitas.

eén van de hoofdhuurders
Een voorbeeld van zo’n mooi samen-
werkingsproject is ‘Ouders voor ou-
ders’, waar bewoners de tools krijgen 
om te communiceren over opvoeding 
en vooral om te luisteren. Na een trai-
ning smeden deze vrijwilligers een 
band met wel 40 gezinnen en dragen 
zo bij aan de verbetering van het peda-
gogisch klimaat.
Noord Plus wordt binnenkort één 
van de hoofdhuurders van De Banier, 
een wijkgebouw aan het Ammersooi-
seplein dat bewoners (na het vertrek 
van Theatergroep Siberia) zelf zullen 
gaan runnen.

BuuRtBemiDDeliNG NooRD 
JAloeRS

vrouwen stromen aan de zomerhofstraat 7 de deur uit van de 
Stichting Noord plus (SNp). ze komen van taalles en gingen 
daarna lekker kokkerellen.

Buurtbemiddeling Noord
Niet iedereen vindt het gemakke-
lijk om de buren aan te spreken. 
Een coaching door bemiddelaars 
kan je dan misschien helpen. Wat 
telt, is een oplossing die werkt: 
Buurtbemiddeling Noord, te be-
reiken door te bellen met tele-
foonnummer 06 - 4323 5167 of te 
mailen naar noord@buurtbemid-
deling.org.
let op: Buurtbemiddeling Noord 
heeft een nieuw telefoonnummer!!!!

wel over zaken die je niet prettig vindt 
of waar je last van hebt.

Dalia

chagrijnig en er veranderde niets. Ze 
baalt ervan en verwacht niet dat die 
buren rekening met haar gezin willen 
houden.
De vriendin met de rode bloes be-
denkt: “Joh, nodig ze een keer uit op 
de koffie en vertel dan waar je last van 
hebt.”
Hoewel de vriendin met blauwge-
streepte bloes haar wenkbrauwen 
fronst, gaat die met de rode bloes ver-
der: “Misschien hebben ze het niet 
goed begrepen. Ik ken jou. Wanneer 
je geïrriteerd bent, kan je wel eens ve-
nijnig uit de hoek komen …”

De vrouwen zijn aan de beurt bij de 
kassa, het gesprek stopt en na het af-
rekenen lopen ze met hun tasjes de 
winkel uit.
Ook ik betaal mijn aankoop en terwijl 
ik naar huis fiets, bedenk ik dat ik de 
suggestie van die vriendin wel een 
goeie vind. Want, als je met je buren 
kunt praten over leuke en alledaagse 
dingen, dan kun je dat meestal ook 

voor de gemeente, de deelgemeente en de 
woningcorporaties moet het oude Noorden in 
2020 een wijk zijn, die een evenwichtige be-
volkingsopbouw kent men met een goede mix 
van lage, midden en hogere inkomens.

Havensteder is vorig jaar gestart met 
een spreekuur in de Agniesebuurt. 
Bewoners zijn daar van harte wel-
kom. Op het spreekuur kunt u te-
recht met vragen over de veiligheid 
en leefbaarheid in de wijk. Maar ook 
overige vragen aan het adres van de 
woningcorporatie kunt u daar kwijt. 
Tijdens het spreekuur zijn niet al-
leen medewerkers van Havensteder 
aanwezig, maar ook de wijkagent.
Het spreekuur is inmiddels verhuisd 
naar een nieuwe locatie. Sinds 5 fe-
bruari kunt u namelijk terecht in 
wijkgebouw De Banier aan de Ba-

• Nieuwe locatie en tijdstip 
   spreekuur Agniesebuurt

nierstraat 1 (nabij het Ammersooi-
seplein). Het spreekuur is daar elke 
eerste dinsdag van de maand van 
14.30 tot 15.30 uur.
Hebt u dringende zaken die niet zo-
lang kunnen wachten, dan kunt u 
ook met Havensteder contact opne-
men via tele. (010) 890 25 25.
Wist u overigens dat u als huurder 
ook veel zaken online kunt regelen? 
Ga hiervoor naar de website www.ha-
vensteder.nl en vervolgens naar het 
kopje ‘ik ben huurder’. Hier kunt u 
zaken doorgeven als reparatieverzoe-
ken, wijziging in gegevens e.d..

Nieuws van Havensteder

Impressie 130WATT. Beeld: Havensteder



             

Nieuwe vorm van binding
Deze actievelingen maakten een 
buurtanalyse: het centrale Johan 
Idaplein werd gedomineerd door een 
paar brutale jongens, het wijkgebouw 
was geen open voorziening maar een 
versterkt fort. Kinderen verloren na de 
basisschool elke vorm van binding en 
werden hangjongeren.
De leden van de Kloosteralliantie 
slaagden erin om de politiek op zijn 
kop te zetten, niet van top down maar 
naar down top.
De Deelgemeente en de woningbouw-
corporaties maakten een fonds om 
de dromen van de alliantie waar te 
maken: een groen plein met moeders 
op de bankjes, een wijkgebouw voor 
iedereen en 250 kinderen lid van een 
vereniging als nieuwe vorm van bin-
ding.

Coach
Na zes jaar zijn de targets gehaald:
• Het Johan Idaplein is vergroend en 
een familieplein. De jongeren hebben 
hun eigen chillheuvel
• Het Klooster is verbouwd en biedt 
plaats aan tal van creatieve workshops. 
Het wijkgebouw wordt nu beheerd 
door de bewoners zelf
• Er is een schoolsportvereniging ac-
tief in de buurt die de kinderen door-
sluist naar het verenigingsleven

• Door de corporatie zijn een vijftal 
binnenterreinen met bewonersin-
spraak heringericht
• Via een 40-tal bewonersinitiatieven 
zien bewoners de buitenruimte als iets 
van henzelf
• Een kindvriendelijke route met veel 
groen (groene gevels, geveltuinen, 
meer bomen, eetbare tuintjes) ver-
bindt de diverse binnenterreinen en 
pleinen
• Op de buurtpleinen zijn wekelijks 
pleinactiviteiten (40 in totaal), gericht 
op talentvorming van kinderen. Jonge-
ren worden hierbij ingezet als coach.
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Stem op 
KlooSteR
AlliANtie

‘Kies precies’
De leden van de Kloosteralliantie 
concluderen op grond hiervan dat de 
sfeer is veranderd. Een graadmeter is 
bijvoorbeeld dat er woningen verkocht 
kunnen worden: de buurt wordt weer 
als aantrekkelijk gezien.
De alliantie wil nu met de corporaties 
en de deelgemeente een stap verder 
gaan en de sociaal economische mobi-
liteit van de kids verbeteren. Ze moe-

Het was de afgelopen weken 
geweldig in het Jan van der 
ploeghuis, waar onder de 
naam ‘Noord has talent’ oud 
en jong de sterren van de he-
mel zongen:

• Talentvolle meisjes wisten het talrijke 
publiek heel enthousiast te krijgen
• Naris Cuevas zong samen met haar 
dochter de ontroerende songs van 

Adele, Marshano was de verplette-
rende robot en Astrid bracht de 70-er 
jaren in beeld
• Zanger Rinus, compleet in Elvis 
Presley-pak. wist Frans Bauer tot leven 
te wekken
• Een ‘trouwerij’-modeshow zorgde 
voor een vleugje romantiek. Het broe-
derlijk samenzijn was ontroerend.
Wat een artiesten blijken er in Noord 
te zitten! Het hele festival bracht in elk 

zes jaar geleden streek het Sociaal platform van oud-
minister Winsemius neer in het oude Noorden. in de persoon 
van Caspar Houtman ging het Sociaal platform vervolgens 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en gemotiveerde 
beroepskrachten. zij verenigden zich in de Kloosteralliantie, 
genoemd naar de gelijknamige buurt. Het is een initiatief 
dat de samenhang en leefbaarheid in de buurt van onderaf 
versterkt.

ten kunnen klimmen op de sociale 
ladder!
Daarom werd eind januari als opstap 
naar het voortgezet onderwijs in Hu-
manitas Bergweg een grote scholen- 
en banenmarkt georganiseerd, met 
als thema ‘Kies Precies’. Niet minder 
dan 38 Voortgezet Onderwijsscholen 
presenteerden zich, naast bijvoorbeeld 
Deltalinqs (Haven) en Technicom. De 
markt richtte zich op alle basisscholen 
(de groepen 7 en 8) uit Noord, op de 
kinderen èn de ouders.
Duidelijk werd gemaakt dat er meer 
kansen op werk zaten bij techniek, 
groen en milieu en dat daar de salaris-
sen behoorlijk zijn. Ouders hebben to-
renhoge verwachtingen naar hun kin-
deren toe. Ze kiezen voor de verkeerde 
opleidingen. Als de kinderen afhaken, 
worden ze aan de kant geschoven en 
als losers gezien. Sommige kids trach-
ten het respect terug te winnen door 
straathandel in drugs.

Aan de eigen haren optrekken
De Alliantie is ontzettend belangrijk 
voor de beweging van onderop en voor 

het doorzetten van de pedagogische 
lijn van de scholen (positieve bena-
dering, talentontwikkeling) in de bui-
tenruimte. De Kloosteralliantie is een 
voorbeeld van hoe bewoners zich aan 
de eigen haren optrekken.
De Kloosteralliantie heeft een trekkers-
groep en een breder platform, waar-
mee regelmatig gecommuniceerd 
wordt en waaraan vormingssessies 
gekoppeld worden. Zowel de papieren 
versie als ook de digitale versie van de 
Noorderzon (www.noorderzon-online.
nl) brengen de bewonersacties vanuit 
de Alliantie regelmatig in beeld.

Stemmen
De Kloosteralliantie dingt mee aan de 
wedstrijd Kroonappels van het Oran-
jefonds en wel in de categorie buurt. 
Hieronder vallen initiatieven die de 
samenhang en de leefbaarheid in De 
Buurt versterken.
U kunt in het weekend van 15, 16 en 
17 maart (het NL-Doet weekend) op de 
Kloosteralliantie stemmen. Ga hier-
voor naar de website www.kroonap-
pels.nl. Steun hen!
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Agniesebuurt
Basisschool Het Spoor 
stelt zich voor

Gebeuren
Het project kadert in de vergroening 
van de buurt. Bewoners en kinde-
ren uit de Agniesebuurt adopteren 
66 tonnen, die ze naar eigen wens 
beschilderen. De tonnen worden in 
de straten van de actievelingen ge-
plaatst, die ze dan ook onderhouden.
Alle tonnen zijn nagenoeg klaar, ze 
zijn fantastisch geschilderd. Begin 
maart komen de bomen erin en wor-
den ze overal neergezet. Diverse klas-
sen van de Imelda- en Julianaschool 

Artistieke tonnen 
vergroenen Agniesebuurt

droegen hun steentje bij, zowel de 
kids als de ouders. Het was een heel 
leuk gebeuren.

prachtige creaties
De kinderen genoten van de grote 
ruimte in de Hofbogen waar de ton-
nen waren opgeslagen. De tonnen 
op zich zijn mooie Franse wijnvaten. 
De beschilderingen zijn echt prach-
tige creaties. Maak vooral een mooie 
wandeling door de groene Agniese-
buurt.

Het Nationale voorleesontbijt
Eind januari was het Nationale Voor-
leesontbijt. Ook wij deden natuurlijk 
mee! Er zijn heel veel beroemde en 
belangrijke mensen bij ons op school 
geweest. Zij kwamen met veel en-
thousiasme voorlezen.

Na een spectaculaire ontvangst over 
de rode loper, hebben zij in verschil-
lende groepen uit een grappig of 
spannend boek voorgelezen. Na het 
voorlezen hebben we gezellig samen 
ontbeten! Het was smullen!

technisch lezen
Dit schooljaar zijn we aan de hand 
van de boekjes ‘Vloeiend en Vlot’ge-
start met technisch lezen. Vloeiend 
en Vlot sluit aan bij de boekjes ‘Veilig 
en Vlot’, die we gebruiken in groep 3. 
In de boekjes staan leesmoeilijkhe-
den, bijvoorbeeld woorden met de ‘d’ 
op het einde (hond). De boekjes zijn 
op niveau. Twee keer in de week, 3 
kwartier lang, leren we kinderen hoe 
ze deze moeilijke woorden moeten le-
zen. De kinderen oefenen op hun ei-
gen niveau. Dat betekent dat sommi-
ge kinderen in een andere klas mogen 
lezen. Kinderen die lezen nog moei-
lijk vinden, hebben een leeshulp. Een 
of twee keer lezen zij met één van de 
30 vrijwilligers die werkzaam zijn bij 
de gemeente. De combinatie van het 

gebruik van ‘Vloeiend en Vlot’ en de 
leeshulpen hebben de resultaten erg 
doen verbeteren. Veel kinderen lezen 
nu (ver) boven het gemiddelde. Daar 
zijn we erg trots op. Lezen is namelijk 
erg belangrijk, ook bij andere vakken! 

Denk maar aan rekenen, geschiede-
nis en aardrijkskunde.
Volgende keer een stukje over woor-
denschat. Want ook daar zijn we heel 
erg mee bezig. En wat leren de kinde-
ren nu veel woorden! Ook deze resul-
taten gaan erg omhoog.

Sunaj en erica
Tot slot, een berichtje uit één van onze 
groepen, dit keer uit groep 8!

onder impuls van de stichting proefhof (initiatiefnemers van 
Kook met mij mee, de vijverhoftuin en de eetbare geveltuinen) 
is in de Agniesebuurt een ‘artistieke tonnen’ project gestart.

Sunaj Nuredini:
“Groep 8 is midden februari klaar 
met de Cito-toets en nu ze klaar 
zijn, moeten ze nog een school gaan 
kiezen voor het voortgezet onder-
wijs. En daarom zijn we eerst naar 
Melanchthon Schiebroek gegaan en 
daarna naar de scholenmarkt met 
allerlei scholen die ons informatie 
gaven over het voortgezet onder-
wijs. En de week erna gingen we 
naar Lucia Petrus Mavo, we moch-
ten tijdens de lessen meekijken hoe 
het later zou zijn.”

erica lopes:
“Eind januari hebben wij het Natio-
naal Voorleesontbijt gehad. We heb-
ben een mannenmodel in de klas 
gehad en een vrouw. Zij was van de 
buitenlandse zaken uit Den Haag 
en de man van het reddingsteam 

USAR. Hij vertelde over Haïti en 
over de ramp, over het eten dat ze 
hadden voor een dag en allerlei fo-
to’s van gebouwen die kapot waren 
en hun tenten waar ze sliepen enz.. 
En Brendo Festen het model/acteur 
liet ons een videoclip zien, waarin 
hij speelde met Gerard Joling. En de 
vrouw van buitenlandse zaken ver-
telde wat zij deed op haar werk.”

geval de buurt naar binnen en ook de 
senioren van het Jan van der Ploeghuis 
hadden hun antwoord klaar! Petje af 
voor de organisatoren Welzijn Noord 
en SONOR. Grote verrassing was ook 
het Pameijer orkest, met covers van 
o.a. Led Zeppelin en de Mama’s & The 
Papa’s: ‘California dreaming’!
“Noord has Talent”: wat een droom!!

eva en Dootje brachten op 
zaterdag 16 februari in het 
Klooster een schitterend ge-
heel van liefdesliedjes en 
liefdesgedichten. Dit vond 
ter gelegenheid van valen-
tijnsdag plaats tijdens het 
door de Stormfabriek en de 
Stichting loe georganiseer-
de ‘Jour d’Amour’.

Het was druk en gezellig. De maal-
tijd was verrassend en de bediening 
van de rode dames uitstekend. Ver-
rassend was Dootje als barpianiste. 
Haar steeds terugkerende intermez-
zo’s waren sfeerbepalend.
Achter in de kapelzaal stond een 
wonderlijke witte tent, de Clinique 
d’Amour met een negenkoppig me-

disch team. Je kon bij hen terecht 
met je liefdesproblemen, met je er-
varingen en ze voorzagen je van leer-
zame tips.

Technicus Nick draaide een ontroe-
rende Miles Davis. De liefde is mooi!
Het was weer een verrassende act in 
dat zo monumentale Klooster!

Noord has talent!

‘Jour d’Amour’ koestert liefde

Kloosteralliantie: niet top down, maar down top. Foto’s: Johannes Odé

Hallo! mogen wij ons even 
voorstellen? Wij zijn van Basis-
school Het Spoor en dit is onze 
eerste keer in de Noorderzon. 
onze gezellige school staat in 
Rotterdam-Noord, op het rand-
je van de Agniesebuurt/
Centrum. Wij zijn een Christe-
lijke ontmoetingsschool en 
heten iedereen welkom! 
voortaan laten wij in deze 
krant zien wat er bij ons op 
school zoal gebeurt!

Het Spoor: Samen werken aan beter leren



• Op woensdag 3 april is er van 13.00 tot 
16.00 uur op het Johan Idaplein een BRuiSeNDe 
WoeNSDAG, met de klaroenen van Manar, tech-
niekworkshops en theaterspel van de Dwerg 
die vogel wordt. Ook is er een heuse roofvogel-
show. Kom kijken naar de schitterende vogels, 
ze eten uit je hand.

• Op woensdag 3 april vindt om 20.00 uur op 
Pijnackerplein 36 De eeRSte AlGemeNe leDeN 
veRGADeRiNG van het jaar plaats. Met o.a. de 
laatste plannen van de bewonersvereniging 
op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en 
pleinactiviteiten. Lid worden kan ook op deze 
avond.

• Op woensdag 17 april is er van 13.00 tot 
16.00 uur op het braakliggende terrein Wol-
straat een BuuRtoNtmoetiNG, met tevens op-
tredens van het Jos Valster Trio en Circus Klomp. 
De kids maken kennis met techniek.

• Op woensdag 24 april krijgen we van 14.00 
tot 17.00 uur op het Noordplein het 
SpetteReND SlotFeeSt vAN De KiWi-Route. 
Het wordt spectaculair.

• Op dinsdag 30 april is de landelijke 
KRoNiNGSDAG. Dit unieke evenement zal ook 
op het Pijnackerplein niet onopgemerkt voorbij 
gaan. Houd voor de exacte programmering de 
jaarposter en de kleine posters in de gaten.
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• Op zondag 5 mei is er van 11.00 tot 18.00 
uur op het Johan Idaplein traditiegetrouw een 
groots WiJKFeeSt & StRAAtvoetBAl, met veel 
divers entertainment.

• van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 
mei komt de vReDeSFABRieK naar het Jan van 
der Ploeghuis. De groepen 7 en 8 van de basis-
scholen maken kennis met vluchtelingenpro-
blematiek, conflictoplossing en tegengaan van 
pestgedrag.

• Op woensdag 8 mei schittert het Ammer-
sooiseplein van 13.00 tot 16.00 uur in de zon 
met een opeN poDium vooR KiDS eN JoNGe-
ReN en een iNFomARKtJe oveR De ‘NieuWe 
BANieR’.

• Op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en 
vrijdag 10 mei gaan jongeren het Oude Noor-
den en de Agniestraat BeplANteN. Aandacht 
krijgen de geveltuinen en plantenbakken. Koes-
ter de natuur in onze wijk!
Op 10 mei wordt hier vanaf 18.00 uur een 
BiJzoNDeRe BuuRtAvoND aan gekoppeld met 
multiculturele keukens, crea-workshops en ro-
mantische muziek van Jos Valster.

• Op zaterdag 11 mei kan men voor de pleiN 
Du puBliQue KuNSt eN KuRieuS mARKt van 
12.00 tot 18.00 uur terecht op het Pijnacker-
plein. Lekker naar kunst kijken, maar dan wel 
met de Franse slag.

• Op woensdag 15 mei gaat alle aandacht 
naar het Benthemplein waar het GRootSte 
WAteRpleiN vAN NeDeRlAND werd gereali-
seerd. Het plein krijgt een Feestelijke Buurtintro 
met Zadkine muzikanten en skaters.

• Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) 
organiseert de huurdersvereniging Rottekwar-
tier van 12.00 tot 21.00 uur op het binnenter-
rein Hofdijk weer ‘op eeN mooie piNKSteR-
DAG’ met kindertheater, marktje, luchtkussens 
en buurtzangers.

• Op woensdag 22 mei is er van 13.00 tot 
16.00 uur op het Snellemanplein een heus 
meiBoomFeeSt, met veel kraampjes en een 
plantactie. Ook is er een optreden van poppen-
speler Wim Noordergraaff.

• Op vrijdag 24 mei organiseert de Hildegar-
disschool een veRRASSeND lANDeNFeeSt. Het 
podium is aan de kleurrijke kids en hun super-
talenten. Stichting Buurtwerk maakt dit feest 
compleet met een uniek voetbalfestijn.

• Op zondag 26 mei is er van 18.00 tot 22.00 
uur in de grote feestzaal Emre aan de Erasmus-
straat 141 een little miSS veRKieziNG. Ieder-
een is welkom om kindertalent (presentatie, 
dans, hobby, klederdracht) te bewonderen. De 
organisatie is in handen van de enthousiaste 
buurtvereniging Mira Luz.

• Op woensdag 29 mei komt van 13.00 tot 
17.00 uur de heerlijke FAmilieDAG op het 
Pijnackerplein. Kids en ouders van school Het 
Plein organiseren met hun leerkrachten weer 
een heerlijke dag.
Origineel is de ComBi met DANCe AND ARt, 
waarbij de Jonge Honden in een talentenwer-
veling van schilderen, rappen, strips tekenen, 
opmaken en dansen in hun spetterende jonge-
renprogramma de jongere broertjes en zusjes 
meetrekken.

• Op woensdag 19 juni staat van 12.30 tot 
15.00 uur het schoolplein bij basisschool De 
Klimop in rep en roer met de veRRASSeNDe 
tAleNteNJACHt, afgewisseld door het muzikale 
en acrobatische intermezzo van de Cria Familia 
en de onvolprezen Groove Kings.

• medio juni is het voor klassieke muziek-
liefhebbers op het Pijnackerplein genieten van 
opeRA. In de koepel zijn er in het kader van de 
Rotterdamse Operadagen vanaf 20.00 uur op-
tredens van diverse tenoren en sopranen. Een 
datum is nog niet bekend, dus hou de poster(s) 
in de gaten!

• Op donderdagavond 20 juni presenteert 
van 13.00 tot 22.00 uur het JoNGeReNpoDium 
op De Rotte zijn jeugdige wijktalenten: rap-
pers, zangeressen, danseressen, modeontwer-
pers, dichters en acrobaten zijn op het traditio-
nele ponton van de partij. Verrassend wordt ook 
weer de combi met het Lumumba Festival en 
het vermaarde SOS Matoyo!

• Op vrijdagavond 21 juni is er weer zomeR-
muzieK op De Rotte met Symfonia Rotterdam, 
de Tukker Connection met de Baron van Münch-
hausen en gypsy muziek als intro. Wéér op de 
traditionele plek: het ponton op de Rotte! Het 
evenement start om 15.00 uur en loopt door 
tot 22.30 uur!

• Op zaterdag 22 juni zetten diverse tango-
dansscholen van 14.00 tot 17.00 uur bij het 
Rottepodium hun beste beentje voor. Er komt 
een SpetteReND tANGo oRKeSt. Doe vooral 
mee, laat je verleiden.

• Op zondag 24 juni is er bij het Rottepodium 
van 14.00 tot 17.00 uur plek voor de JAzz lieF-
HeBBeRS. Lekker jammen in de zomerzon.

• Op zaterdag 29 juni is het de hoogste tijd 
voor de 3e editie van het piJNACKeRpleiN 
BlueGRASS FeStivAl, wereldberoemd in het 
Oude Noorden en omstreken. Vanaf 12.00 tot in 
de late avonduren zullen bands uit alle hoeken 
van de bluegrass muziek het plein omtoveren 
tot het oude zuidelijke Amerika.

2013
De diverse bewonersgroepen, jongerenwerkgroepen, welzijnsorganisaties, 
basisscholen e.d. in de Agniesebuurt en het Oude Noorden hebben voor 
dit jaar weer diverse (grote plein)activiteiten georganiseerd. Daarbij 
wordt uitgegaan van bewoners- en jongereninitiatieven. 
Onderstaand een overzicht voor de maanden maart tot en met juni, voor zover op dit 
moment bekend (wijzigingen voorbehouden).

• Op zaterdag 16 maart vindt vanaf 10.00 
uur de eerste aflevering plaats van de jaarlijkse 
SoAp: dé Supergezellige Opruim Actie Pijnac-
kerplein. Dit is de traditionele gezamenlijke be-
wonersinspanning om het plein twee keer per 
jaar voor alle bewoners en omwoners schoon 
en leefbaar te maken én te houden.

• Op woensdag 27 maart is er in de gymzaal 
van school De Fontein de hele dag door een 
spannend StReetDANCetouRNooi. Wie heeft 
de beste moves?

• Op zondag 31 maart (Eerste Paasdag) kun-
nen de kleintjes van 12.00 tot 14.00 uur op het 
Pijnackerplein pAASeieReN zoeKeN. Wie vindt 
het snelst in alle gaten en hoeken de verstopte 
chocolade paashazen en eieren?

Pleinactiviteiten

• Op zondag 2 juni is het op het Pijnacker-
plein weer de hoogste tijd voor de jaarlijkse 
BuuRtBRuNCH. De koepel biedt vanaf 12.00 
uur genieten en gezelligheid voor iedereen.

• Op zaterdag 8 juni is er na lange afwezig-
heid op het Pijnackerplein weer het SmARt-
lAppeNFeStivAl! Dit hilarische maar o zo ge-
zellige muzikaal evenement zal weer de nodige 
tranentrekkers en smart te beluisteren geven.

• Op zondag 9 juni wordt van 13.00 tot 16.00 
uur op het Heer Vrankenplein de sportieve 
NooRDCHAlleNGe georganiseerd, met sprint, 
honkbal, tennis, superkoks en straattheater.

• Op maandagavond 3 juni t/m donderdag 
6 juni trekken we vanaf 19.00 uur onze stap-
pers aan voor de NooRD vieRDAAGSe, een 
massaal sportief evenement waarbij de jonge 
wandelaars, ouders en leraren heel wat pret 
beleven!

• Op woensdag 12 juni is het van 13.00 tot 
16.00 uur weer de NAtioNAle StRAAtSpeel-
DAG. die neerstrijkt in de Kloosterbuurt en zich 
uitstrekt in de straatjes rondom het wijkge-
bouw: hockey, skiën, basketbal, ponyrijden, su-
movoetbal, BMX fietsjes. De straat is van ons!
Op hetzelfde tijdstip spettert ook op het Am-
mersooiseplein het StRAAtSpeelGeBeuReN met 
stormbaan en kooivoetbal.
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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 18 maart 2013. Verschijningsdatum 
volgend nummer rond 6 april 2013.

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,  Ed de Meijer en Alice Alkema

FotoGRAFie
Johannes Odé (en andere)

meDeWeRKeRS AAN Dit NummeR
Hanna Becx, Dalia / Buurtbemiddeling Noord, 
Chilolo, Linda Driesman, Renée van Eijk, 
Terre des Hommes Zwart Janstraat, Hans Kervezee, 
Cock van Krieken, Sanne Lansdaal, Bas de Leijer, 
Daniëlle Rüngs, De Stormfabriek / Stichting LOE, 
Pauline Tournier, Michel Uiterwijk, 
Debby Vermeulen, Wijktijgerpersbureau 
Kinderparadijs Meidoorn 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
Info@KIoosterOudeNoorden.nl
tel. 010- 467 18 23
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 afspraak)

Stichting Havensteder 
Heer Bokelweg 121  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010) 890 25 25 

Buurtbemiddeling Noord
projectleider Loes van Delft
06 - 4323 5167
noord@buurtbemiddeling.org
Postadres:
Bergsingel 299
3037 GW Rotterdam
Bezoekadres:
Agniesestraat 126 B
3032 TH Rotterdam

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

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

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

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

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

Tijdens de journalistiekles kregen de 
Wijktijgers bezoek van een echte Rot-
terdamse rapper: Mizt aan de Maas! 
De Wijktijgers voelden hem aan de 
tand en vroegen hem van alles en nog 
wat …

AAN De tAND voeleN
Wijktijgers: Wie ben je en wat doe 
je?
mizt: “Ik ben Mizt aan de Maas, ik 
ben 30 jaar. Rapper, producer, on-
dernemer. Ik ben geboren in Den 
Haag. Toen heb ik 20 jaar in Para-
maribo gewoond en nu woon ik in 
Crooswijk.”

Wijktijgers: Hoe lang rap je al en 
waarom vind je rappen leuk?
mizt:” Ik rap al sinds 1998. Toen 
waren jullie nog niet eens gebo-
ren! Rap heeft me geleerd dat je 
het kan maken ook als je maar wei-
nig hebt, je hebt evenveel kans om 
te slagen. Verder hou ik van taal en 
vind ik het heel leuk om met taal 
te spelen, om dingen net even iets 
anders te zeggen. Oh, en ik kan 
ook niet zo heel goed zingen…”
Wijktijgers: Heb je nog andere 
hobby’s?
mizt: “Ja! Leuke dingen doen met 
mijn drie kinderen, zwemmen en 
sinds kort basgitaar spelen.”
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Zo kijken Farah, Wassima en Ma-
ria terug op het voorlezen in de 
klas. Het is duidelijk: voorlezen 
is een avontuur voor kinderen! Ze 
genieten echt van de spanning, de 
grapjes of de fantasiewereld die de 
leerkracht met het lezen oproept. 
Naast het plezier dat ze er aan 
beleven, leren ze er ook nog van; 
nieuwe woorden, mooie zinnen, 
andere leefwerelden en hun fanta-
sie wordt geprikkeld.

voorlezen in de klas
Om al die redenen lezen de leer-
krachten van Combinatie ’70 ie-
dere dag in de klas voor tijdens het 
fruit eten in de ochtend. Veel kin-
deren kijken daar iedere dag weer 

De leerlingen van basisschool 
De Fontein gingen op don-
derdagochtend 21 februari in 
optocht naar school, om het 
negentigjarig bestaan van 
hun schoolgebouw aan de 
Hoyledestraat te vieren.

Op allerlei plekken in de buurt slo-
ten kinderen al muziek makend 
en zingend aan bij de zo almaar 
groeiende stoet, die even na half 
negen bij de zo geliefde school ar-
riveerde.
De rest van de dag was het groot 
feest en werd er hard gewerkt aan 
tekeningen en brieven voor in een 
‘tijdcapsule’. Deze zal bij het hon-
derdjarig bestaan van de school in 
2023 worden opgegraven.

Kroontjespen en inktpot
Groep zes hield voor ouders en me-
deleerlingen een presentatie over 
de geschiedenis van de school. Op 
21 februari 1923 legde Hillegonda 
M. van Grieken de eerste steen. De 
school was bedoeld voor “gewoon 
lager onderwijs, berekend voor 
zeven leerjaren, met Gymnastiek-
school” en kreeg de naam ‘Paul 
Krügerschool’. In 2000 is deze 
naam veranderd in De Fontein.
Een aanwezige oma vertelde dat 
ze in 1932 in de eerste klas van de 
toenmalige Paul Krugerschool zat. 
Het gebouw oogt van buiten nog 
als negentig jaar geleden, maar 

naar uit: wat zal de hoofdpersoon 
vandaag allemaal meemaken in 
het verhaal?
Logisch dus dat op Combinatie ’70 
aandacht was voor de Nationale 
Voorleesweek, die ieder jaar in de 
laatste week van januari in heel 
Nederland wordt georganiseerd.

binnen is het helemaal anders 
geworden, constateerde ze. “Er 
heerste toen een enorme discipli-
ne. We moesten buiten staan tot de 
leraar kwam. Schrijven deden we 

Nationale voorleesweek
Een informatieavond met als 
thema (voor)lezen, luidde de Na-
tionale Voorleesweek in. Ouders 
kregen tips om een prentenboek 
op boeiende wijze voor te lezen: 
je kunt met je kind de titel bespre-
ken en de plaatjes op de kaft, waar 
denkt je kind dat het boek over 

met kroontjespen en inktpot. Klas-
sen van veertig tot vijftig kinderen 
waren in die tijd geen uitzonde-
ring!”

(voor)lezen is leuk! 
lezen in alle vormen en maten op Combinatie ‘70

gaat? Waarom? Wat staat er op de 
plaatjes en wat gebeurt er? Voor 
sommige ouders ging een wereld 
open!
Om het proces van leren lezen 
en leren begrijpen wat je leest 
uit te kunnen leggen aan de ou-

ders, gaven leerkrachten een les 
begrijpend lezen. Inclusief tips 
voor thuis: je kunt omstebeurt een 
stukje lezen of je kind leest jou 
voor. Je kunt vragen stellen: Waar 
ging de hoofdpersoon naar toe? 
Wat was daar bijzonder aan? Tips 
te over!

Workshops voor de kinderen
Voor de kinderen begon de Natio-
nale Voorleesweek met een spette-
rend toneelstuk over het prenten-
boek van het jaar ‘Nog 100 nacht-
jes slapen’. Onder begeleiding 
van studentes Pedagogiek van de 
Hogeschool Rotterdam konden de 
kinderen daarna hun eigen boek, 
een puzzel of tekeningen bij een 
tekst maken of samen lezen. Een 
gezellige dag die volledig in het te-
ken stond van lezen en voorlezen.

voorlezen: leuk en belangrijk
Voorlezen en lezen is belangrijk 
voor kinderen. Voor hun taalont-
wikkeling en voor hun algemene 
kennis. Ze genieten en leren er-
van, ontspannen erdoor, vergroten 
hun wereld ermee en ontwikkelen 
hun fantasie.

over tien jaar
Anno 2013 telt de school 128 leer-
lingen, de groepen zijn klein en er 
heerst nog steeds discipline maar 
bovenal een goede sfeer en veel ge-
zelligheid.
De kinderen hebben tekeningen 
over de school, foto`s van zichzelf 
en brieven met hun toekomstver-
wachtingen in een ‘tijdcapsule’ 
gedaan en die in een luik onder 
de gymzaalvloer laten zakken. Pas 
over tien jaar, bij een grote reünie 
ter ere van het honderdjarige be-
staan, mag de capule weer open. 
Wie kan er zolang wachten?

Geen brood 
op straat 
gooien
Natuurlijk gaat er niets 
boven vers brood. leg het 
brood dat je meteen wilt 
gebruiken apart en vries 
de rest in. Doe dat direct 
en niet pas na twee dagen. 
Dan kun je dat zeker nog 
een paar weken gebruiken.

Van oud brood maak je wentel-
teefjes. Meng hiervoor melk, een 
ei, suiker en kaneel door elkaar. 
Smelt in de pan een klontje bo-
ter en leg daar de boterham in 
die je even door het beslag hebt 
gehaald. Laat die uitlekken zodat 

 Wat lees jij (voor)?!

“Als de juf voorleest, luister 
en kijk ik nergens anders naar, 
zo spannend en leuk is het. De 
juf maakt het verhaal leven-
diger door bij het voorlezen 
verschillende stemmen te ge-
bruiken. Dat doe ik nu zelf ook 
als ik mijn nichtjes en neefjes 
voorlees en dan zitten ze he-
lemaal in het verhaal, net als 
wanneer ik zelf naar de juf 
luister.”

Wijktijgers: Wat is je lievelings-
muziek?
mizt: “Momenteel luister ik heel 
veel naar jazz. Maar ik luister altijd 
ook naar hiphop, eigenlijk naar 
van alles!”
Wijktijgers: Hoeveel clips heb je 
gemaakt?
mizt: “Bij elkaar een stuk of zes, 
maar de laatste twee daar ben ik 
het meest trots op.”
Wijktijgers: We hebben net een 
clip gekeken, Je haalt nooit een 
Sranaman neer… wat betekent 
‘skeer’?
mizt: “Haha dat betekent platzak, 
blut!”

Wijktijgers 
De jonge journalisten van Wijktijgerpersbureau Kinderparadijs 
meidoorn komen elke woensdagmiddag samen in het Kinderpa-
radijs, 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. 

muzieK
De Wijktijgers hebben dit keer als thema muziek 
gekozen. Wat vinden zij zelf van muziek?

Fontein viert negentigjarig bestaan 
met optocht en ‘tijdcapsule’

Wassima
“Muziek is leuk. Bijna iedereen 
houdt van muziek. Mijn broer is DJ. 
Hij draait house en partymuziek. 
Soms maakt hij zijn eigen muziek, 
die draait hij dan ook! Zelf hou ik 
van DJ Ridiculous.”

zeinab
“Ik hou erg van popmuziek. Bijvoor-
beeld Beyoncé, Rihanna, Destiny’s 
Child en Shakira. Ik word er vrolijk 
van!

mohammed:
“Ik hou van muziek, maar ik haat 
klassieke muziek. Ik hou van rap, 
rock en Marco Borsato. Ik luister 
ook radio, naar 3FM en Sky Radio.”

ouissam
“Ik hou van muziek als ik zin heb! 
Maar ik haat pianolessen, omdat de 
noten moeilijk zijn.”

Sofia
“Ik hou van hiphop (Remix). Ik 
luister veel verschillende dingen 
en dans ook vaak. Op school heb ik 
muziekles: ik speel dwarsfluit. Met 
de klas hebben we al in de Doelen 
gespeeld!”

imane
“Ik luister naar Dynamite (Just 
Dance) want ik hou van dansen, 
en naar Aliyah (L.O.V.E.). Eigenlijk 
luister ik naar alle liedjes, want als ik 
naar een liedje luister dan blijft het 
in mijn hoofd en als ik weer een an-
der liedje luister dan blijft dat weer 
in mijn hoofd… enz!”

mohammed
“Ik hou niet zo van muziek, ik vind 
dieren veel leuker. Muziek is een 
beetje saai. Sommige liedjes zijn 
dom.”

Wijktijgers: Ben je blut? Vind je 
dat niet erg?
mizt: “Nee ik ben niet blut, maar 
ik ben ook niet rijk. Ik doe dit om-
dat ik het wil doen. Leuk als ik er 
wat geld mee kan verdienen, maar 
uiteindelijk gaat het daar niet om!”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Wijktijgers is een project van de 
Stichting Hoedje van Papier, in 
samenwerking met het Kinderpa-
radijs Meidoorn. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
stichtinghoedjevanpapier.nl.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

er geen zwembad in de pan ont-
staat.
Ook maak je van brood smakelij-
ke croutons. Snijd in blokjes en 
doe die in een plastic zakje met 
knoflook en olijfolie.

Afronding 
KIWI-route
De Kindvriendelijke Route 
wordt eind maart afgerond 
met de onthulling van de 
Bloembaars en Waterhaas, 
twee favoriete wijkdieren 
van de fantasierijke kids.
Een heel assortiment tegels 
maakt de route perfect volgbaar 
van plein naar plein.
Er komt ook een leuk boekje 
waarin de kids het hebben over 
groen, veiligheid en hun lieve-
lingsdieren.
Slotbeeld van de route wordt ‘de 
vergadering met dieren’, een 
groot paneel op een blinde gevel.

op zoek naar muziek

Foto: Johannes Odé

Foto: Pauline Tournier
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‘Chilolo’ betekent eigenlijk mooi, 
uitstraling heeft hij zeker. De zaak 
startte hij met eigen middelen: het 
werk van zijn handen. De winkel, 
gevestigd aan de Benthuizerstraat 
30c, is een kleine wereld op zich. Je 
vindt er producten uit India, Indo-
nesië, Afrika, Suriname, Pakistan, 
Portugal en Kaapverdië.
Cabo’s vinden er voor hun geliefde 

catchupa alle noodzakelijke ingre-
diënten. Kenners van het tropisch 
assortiment zien de merken Laziza, 
Skan, Fu Fu Plantair, Badia, TRS 
(India), Chan’s (India, Suriname) 
aan zich voorbij trekken. Tal van 
rijstsoorten herbergt de winkel en 
veel verschillende soorten rijstmeel, 
hetzelfde geldt voor de populaire 
bonen.
De geur van de tropen bedwelmt je 
bij het binnenkomen. Kleurrijke af-
fiches versieren de muren met held-
haftige kerels en bloedmooie mei-
den. Ze verwijzen naar populaire 
films als ‘Throne of Tears’, ‘Blood 
Game’, ‘Inter Tribal Law’, ‘True Sa-
crifice’ en ‘Beautiful Braids’.
Het oog valt op de lange reeks haar-
extensies en de schappen vol beauty 

producten, bijvoorbeeld shampoos 
en traditionele crèmes. Naast de 
bakbananen en de kousenband is er 
ook heerlijke vis te verkrijgen, van 
gezouten tot diepvries. Voor de zoe-

tekauwen zijn er daarentegen ook 
diverse smakelijke jams.

Kortom er zit in dit kleurrijke zaakje 
een hele wereld opgepakt, met op de 

achtergrond Afrikaanse muziek die 
je hart en de straat verwarmt.

Regelrechte aanrader
Chilolo is een bekend adres voor 
fijnproevers, maar nog te weinig be-
kend bij buurtbewoners en Rotter-
dammers die wat willen beleven en 
enige vernieuwing willen brengen 
in het thuismenu.
Chilolo, tropische winkel aan de 
Benthuizerstraat 30c, telefoon 06 - 
1953 3890, is echt een regelrechte 
aanrader!

in 1983 kwam de goedlachse 
Chilolo als gespecialiseerd 
lasser naar Rotterdam en gaf 
zijn bijdrage aan onze econo-
mie. vijf jaar geleden maakte 
hij zijn droom waar, een ei-
gen tropische winkel die zijn 
naam ‘Chilolo’ draagt.

tropische winkel ‘Chilolo’ verwarmt 
Benthuizerstraat

missie
Hoewel zij hun jubileum met hun 
vrijwilligers, klanten, donateurs en 
ambassadeurs pas in juni vieren, is 
het desondanks een mooi moment 
om de balans op te maken.
Wat begon als een particulier initia-
tief, ontstaan vanuit de behoefte aan 
extra middelen, is inmiddels uitge-
groeid tot een keten van meer dan 
dertig winkels door heel Nederland.
In Rotterdam is door alle vrijwilli-
gers hard gewerkt om alles zo goed 
als het kon te laten verlopen. Dank-
zij een vast vertrouwen en geloof in 

hun missie – het stoppen van kin-
deruitbuiting – kunnen zij trots zijn 
op de prestaties in dit eerste jaar.

uitdaging
Hun ambitie reikt echter verder. Zij 
willen doorgroeien naar een stabiele 
kwaliteitswinkel, met kwalitatief 
goede artikelen, een nog sneller wis-
selend assortiment, betere service 
en nog scherpere prijzen. Zij zijn 
daarbij wel volledig afhankelijk van 
uw spullen. Die ambitie valt en staat 
bij wat u hen brengt.
Intern zijn zij ook druk bezig om 
zichzelf te verbeteren en te verster-
ken. Want dat er problemen zijn on-
derkennen ze, maar daarin ligt voor 
hen juist de uitdaging!

Weeshuis in Bolivia
De werkwijze van Terre des Hom-
mes is anders dan bij de meeste 
andere humanitaire organisaties. Er 
wordt per project geld ingezameld. 
De besteding van deze gelden wordt 

nauwkeurig gemonitord, via onder 
andere regiomanagers. Er is con-
stante controle op een juiste gang 
van zaken en bijsturing is altijd 
mogelijk. Wanneer het targetbedrag 
voor een project behaald is, wordt 
een nieuw project uitgekozen.
Over hun project, een weeshuis in 
Bolivia voor misbruikte kinderen, 
kunnen zij melden dat ze het doel 
bijna bereikt hebben. Deze kinde-
ren hebben binnenkort weer kans 
op een goed leven en dat is alle 
moeite meer dan waard.
Op een feestelijke bijeenkomst me-
dio januari is door de vrijwilligers 
van Terre des Hommes Rotterdam 
een nieuw project gekozen. Zij wil-
len alle klanten en donateurs van 

zowel spullen als gelden bij deze be-
danken voor hun bijdrage en hopen 
dat ze ook het komende jaar weer op 
u kunnen rekenen.
Meer weten over Terre des Hom-
mes, de winkel in de Zwart Jan-
straat, het nieuwe project en de 
vrijwilligersvacatures, kijk dan op 
de website www.terresdeshommes-
rotterdam.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
De spreuk ‘Sterker door strijd’ is 
een bekende Rotterdamse wapen-
spreuk, die vol op het werk van Ter-
res des Hommes van toepassing is.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

terre des Hommes 
‘Sterker door strijd’
Nu er een nieuw jaar is 
begonnen en de lente voor 
de deur staat, sluit de winkel 
van terre des Hommes aan 
de zwart Janstraat (schuin 
tegenover macDonalds) haar 
eerste jaar af. De winkel 
opende op 16 februari 2012 
en is inmiddels bekend 
bij vele buurtbewoners en 
andere geïnteresseerden.

Unieke (winkel)formule draagt bij aan stoppen kinderuitbuiting 
Foto’s: Johannes Odé

Elke film wordt ingeleid door een 
spreker en voor (bijna) elke hoofd-
film wordt een korte voorfilm ver-
toond van een Rotterdamse film-
maker, met een introductie door de 
maker zelf.

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 € 4,-- per voorstelling, 
65+ € 3,50 / Rotterdam-pas € 3,--.
Zaal/bar open om 19:30 uur, start 
filmavond om 20:00 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.

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.

  pRoGRAmmeRiNG 
  6 t/m 20 mAARt

Woensdag 6 maart
‘the King’s Speech’ 
(regie: Tom Hooper, 2011, drama)

The King’s Speech is het waarge-
beurde verhaal over Koning George 
VI, die om zijn stotterproblemen te 
overwinnen les kreeg van de eigen-
zinnige logopedist Lionel Logue. Di-
rect na het overlijden van zijn vader 
en het oneervolle aftreden van zijn 
broer Edward, wordt Bertie gekroond 
tot Koning George VI van Engeland. 
Zijn vrouw Elizabeth besluit contact 
te zoeken met de excentrieke Lionel. 
Ondanks een wat moeilijke start lijkt 
Lionel’s onothodoxe methode zijn 
vruchten af te werpen: de Koning 
ontwikkelt niet alleen het vertrouwen 
in zijn stem om het volk toe te spre-
ken, ook ontstaat er een onverwach-
te, maar hechte vriendschap tussen 
George en Lionel.
Met: Colin Firth, Geoffrey Rush 
e.a.;a.l..
‘The King’s Speech’ leunt zwaar op 
het articulerend vermogen van de 
cast. Colin Firth valt direct op, maar 
de rest van de cast doet niet voor hem 
onder.

Woensdag 13 maart
‘to Rome With love’ 
(regie: Woody Allen, 2013, comedy)

Een verhaal dat bestaat uit vier karak-
terschetsen. De gepensioneerde Jerry 
en zijn vrouw bezoeken Rome om de 
aanstaande man van hun dochter te 
ontmoeten. Ondertussen krijgen de 
jonge Amerikaanse architect Jack en 
zijn vriendin bezoek van Monica en 
Jack doet zijn uiterste best niet ver-
liefd te worden op deze mooie dame. 
Tegelijkertijd wil een jongeman zijn 
nieuwe vrouw voorstellen aan zijn 

familie, maar zij raakt verdwaald in 
de stad en hij moet nu een alterna-
tief bedenken. En als laatste wordt de 
doodnormale Leopoldo van de één 
op de andere dag ineens wereldbe-
roemd en heeft hij geen idee hoe hij 
hier mee om moet gaan.
Met: Penelope Cruz, Ellen Page, 
Woody Allen e.a.;6 jaar e.o..
‘To Rome with Love’ is een uiterst 
charmant plaatje met leuke, vrolijke 
momenten vol bekende gezichten, 
maar komt helaas niet in de buurt 
van ‘Midnight in Paris’ of ‘Vicky 

Christina Barcelona’. Daarvoor mist 
de film wat eigengereidheid. Woody 
Allen zelf zal er waarschijnlijk niet 
van wakker liggen dat dit project wat 
minder uit de verf is gekomen.

Woensdag 20 maart
‘the Return’ 
(regie: Andrej Zvjagintsev, 2003, 
drama)

Het verhaal van twee broertjes van 13 
en 15, wiens vader thuiskomt na 12 
jaar weg te zijn geweest. Ze benade-
ren hem logischerwijs enigszins te-
rughoudend, maar de vader wekt de 
indruk de gemiste tijd goed te willen 
maken. Hij neemt hen mee op reis 
en leert hen onderweg allerlei levens-
lessen. Helaas doet hij dit op een 
nogal harde manier, en de kinderen 
begrijpen niet waarom.
Met: Vladimir Garin, Konstantin La-
vronenko en Natalya Vdovina; 12 jaar 
e.o..
Een intrigerende film uit de (Rus-
sische) Wereldcinema over coming 
of age en onbegrepen familieban-
den. Genomineerd voor een Golden 
Globe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Voor meer informatie, (uitgebrei-
dere) recensies e.d. over de voorstel-
lingen 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.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Als eigenaar van Bed and 
Breakfast Rotterdam Noord 
krijgt michel uiterwijk wel 
vaker de vraag wat er in de 
buurt leuk is om te bekijken? 
Het antwoord daarop is voor 
de meeste klanten te veel om 
te onthouden en zelfs een A4-
tje vol dekt niet de volledige 
lading. Hieruit  is het idee van 
een Shopping-gids voor Rot-
terdam Noord uit geboren.

Kaartje
Het handzame gidsje laat niet al-
leen aan toeristen zien dat Noord 
andere soort winkels te bieden heeft 
dan het Centrum, het laat ook aan 
de lokale bevolking zien waar leuke 
winkels te vinden zijn. Deze ken-
nen één of twee winkels en worden 
positief verrast door het andere aan-
bod. “Ik vind het leuk mensen Rot-

terdam Noord te laten ontdekken’, 
zegt Michel Uiterwijk van Miesman 
Design. Als vormgever is hij er trots 
op dat hij mensen met de gids in de 
hand, met veel plezier door de wijk 
ziet rondlopen. Hierbij zorgt het 
handige kaartje voor de wegbewij-
zering.

CineNoord
Zo kom je bijvoorbeeld diverse uit-
stekende eetgelegenheden met zeer 
uiteenlopende keukens tegen. Ook 
culturele aanvullingen vindt je in 
dit boekje: twee muurschilderingen, 
een theater aan de Bergweg, een 
museum in de vorm van een wo-
ning in de stijl van de jaren ‘30 en 
de jaren ‘60 en de geweldige CineN-
oord bioscoop, waar veel mensen 
positief van opkijken. Elke woens-
dagavond worden hier leuke films 
vertoond, vaak met een voorfilm en 
praatje van een Rotterdamse maker.

Aanrader
Noord is echt een buurt om te ont-
dekken en het mag zelfs laat wor-
den, want er zijn genoeg Bed & 
Breakfasts om te blijven overnach-
ten.
“Ik ben erg trots op Noord en wil dat 
met zoveel mogelijk mensen delen, 
dat moge duidelijk zijn”, aldus een 
enthousiaste Michel Uiterwijk. Zijn 
‘Shopping Gids’ is een aanrader en 
is te verkrijgen bij de deelnemende 
winkels, bij de deelgemeente aan 
het Eudokiaplein, in wijkgebouw 
Het Klooster en bij de bibliotheek.
Het gaat zo hard met de positieve 
ontwikkelingen in Noord, dat er 
mogelijk al in de loop van 2013 een 
nieuwe Shopping Gids van de pers 
rolt.
Nog leuke ideeën? Michel Uiterwijk 
is te bereiken door te bellen met te-
lefoonnummer 06 - 1135 5477 en/of 
te mailen met info@miesman.com.

ontdek Noord met 
‘Shopping Gids’

Chilolo is trots op zijn kleurrijke zaak
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voor één dag museumdirec-
teur zijn. een tentoonstel-
ling maken met uw favo-
riete Rotterdamse museum. 
De dingen laten zien en de 
verhalen vertellen die ge-
hoord mogen worden!

Dat kan nu in het echt gebeuren als 
u meedoet met het project ‘Muse-
umstraat’. U richt dan in uw eigen 
huis samen met het museum een 
tentoonstelling in.

Wanneer is het?
Op 1 juni vindt de ‘Museumstraat’ 
in het Oude Noorden plaats in 
de Jacob Catsstraat/Burgmeester 
Roosstraat. De dag zelf is van 12.00 
tot 17.00 uur.

voor wie is het?
U nodigt zelf uw vrienden, familie, 
buren, collega’s en clubgenoten uit. 
‘Museumstraat’ organiseert flyers 
en posters en zorgt voor berichtge-
ving in de media.

Welke musea doen mee?
Deelnemende Musea in 2013 zijn 
het Museum Rotterdam (het his-
torische museum in het Schieland-
huis), het Maritiem Museum Rot-
terdam, het Chabot Museum, het 
Archief Rotterdam, het OorlogsVer-
zetsmuseum en het Belasting en 

Straatcultuur, vakmanschap 
en haute couture
Provocatief en gedurfd treedt Gaul-
tier al meer dan drie decennia bui-
ten de gebaande paden. Hij tast met 
lef en engagement voortdurend de 
grenzen af van wat ‘normaal’ en ‘af-
wijkend’ is. Met een feilloos gevoel 

Douane Museum. Gesprekken met 
een zevende museum lopen.

Wat kost het?
Deelnemen aan ‘Museumstraat’ is 
gratis.

is het veilig om mee te doen?
Alle bezoekers krijgen een badge, als 
ze zich op de dag zelf persoonlijk bij 
de organisatie hebben ingeschreven 
(uitgezonderd een zeer beperkt en 
gecontroleerd aantal, dat voor vooraf 
familieleden beschikbaar is). Bij elk 

voor de tijdgeest haakt hij aan bij be-
staande (sub)culturen, zoals de we-
reld van matrozen, punk, Glam Rock 
en graffiti.
Voor zijn collecties laat hij inspireren 
door wereldculturen, van Afrika en 
India tot aan Rusland en Grieken-
land.

Museumstraathuis staat een sup-
poost die ervoor zorgt dat alleen gere-
gistreerde bezoekers binnen komen 
en niet meer dan het afgesproken 
aantal tegelijkertijd.
Vooraf worden afspraken over 
schoonmaak en bezoekersaantallen 
gemaakt, in alles wordt met de bewo-
ners rekening gehouden. De muse-
umobjecten en de tentoonstellings-
ruimte zijn verzekerd voor schade 
tijdens het evenement. Uiteraard is 

Schoonheid kent bij Gaultier vele 
vormen, onafhankelijk van sekse, 
geaardheid of culturele achtergrond.

Kleurrijke wereld
Een wervelende, multimediale show 
in de Kunsthal Rotterdam toont ruim 
honderd en veertig originele creaties, 

er iemand met BHV diploma op de 
dag aanwezig.

Wie doet museumstraat?
‘Museumstraat’ is een stichting. De 
dagelijkse organisatie is in handen 
van Marieke Stein en Gudrun Feld-
kamp. ‘Museumstraat’ wordt mede 
door de cultuurscout van de deelge-
meente georganiseerd.

vanaf de vroege jaren zeventig tot 
nu, van zowel zijn haute couture col-
lecties als zijn pret-á-porter-lijn. Het 
merendeel van deze werken is nooit 
eerder tentoongesteld. Interactieve 
mannequins maken samen met 
registraties van modeshows, films, 
videoclips, schetsen, foto’s van toon-

aangevend fotografen en lifestyle 
producten de kleurrijke wereld van 
Jean Paul Gaultier compleet.
De Modewereld van Jean Paul Gaul-
tier is nog tot 12 mei te zien in De 
Kunsthal. Voor basisscholen zijn er 
speciale workshops, voor informatie 
kijk op www.kunsthal.nl.

‘museumstraat’ zoekt museumdirecteur!

De modewereld van 
Jean paul Gaultier

Jacob Catsstraat promoveert tot
 ‘Museumstraat’. Foto: Johannes Odé

Jean paul Gaultier is één van de meest invloedrijke en vooruit-
strevende modeontwerpers van de afgelopen vijfendertig jaar. 
Hij is bekend van de Bretonse streep en de beroemde korsetten 
met puntige behacups die hij ontwierp voor grootheden als 
madonna en lady Gaga. De eerste internationale tentoonstel-
ling van de veelzijdige Franse couturier in De Kunsthal biedt 
een spectaculair overzicht van zijn uitgebreide oeuvre.

‘museumstraat’ 2013
In’t kort: 5 Rotterdamse musea 
gaan op reis en strijken neer bij 
mensen in heel gewone straten. 
De bewoners van de gasthuizen 
worden voor één dag museumdi-
recteur. Samen met het museum 
naar hun keuze richten ze een 
tentoonstelling in. ‘Museumstraat’ 
levert tentoonstellingen op zoals je 
ze nooit in een gewoon museum 
zou zien. Hartverwarmend, intiem 
en hoogstpersoonlijk. Iedereen 
is uitgenodigd: familie, vrienden, 
collega’s, buurtgenoten en kunst-
liefhebbers.

meer weten of meedoen?
Zie voor meer informatie de web-
sites www.museumstraat.nl en/of 
http://vimeo.com/49987920, of 
bel met Gudrun Feldkamp en/of 
Sanne Lansdaal, de Cultuurscout 
Noord, te bereiken via telefoon-
nummer 06 - 2300 4502 en/of 
mailadres cultuurscoutnoord@
sbaw.nl.
Woont u in de Jacob Catsstraat of 
de Burgemeester Roosstraat en 
wilt u voor één dag museum di-
recteur zijn meldt u dan nu aan bij 
Sanne Lansdaal, de cultuurscout 
Noord, via mail cultuurscout-
noord@sbaw.nl of bel met tele-
foonnummer 06 - 2300 4502.

Foto’s: Johannes Odé


