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 Doe mee aan de noord4daagse! 

De vaten werden naar buiten ge-
rold, de fruitbomen(appels,prui
men,kersen) erbij geplaatst. Een 
lange dubbele rij wachtte om ge-
vuld te worden. 
Daar kwam de eerste van de drie 
vrachtwagens aarde aan met een 

grote slurf, een soort transport-
band die de aarde in de vaten goot. 
Een bewoner klom dan in de ton 
en als een ouderwetse druiven-
stamper zorgde hij voor een ste-
vige laag boven de stenen en het 
worteldoek. De boom kwam erin 

en dan werd de ton tot boven toe 
gevuld.
Het was ondertussen 11.00 uur en 
een hele hoop kinderen arriveerde 
met kruiwagens en schoppen. 
Met de portefeuillehouder Niels 
Berndsen vulden ze samen een vat 

Grootscheepse verGroeninG 
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 nieuwe spoor 
 in nieuw jasje
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tachtig reusachtige wijnvaten werden op initiatief 

van stichting proefhof en Kook met Mij Mee, in 

diverse straten van de Agniesebuurt neergezet. een 

15-tal vrijwilligers ging al vanaf 8.00 uur ’s ochtends 

aan de slag. De hele operatie duurde 9 uur. 

Lees verder op pagina 4

2013

agniesebuurt en oude noordenPleinactiviteiten

en plaatsten een boom, een sym-
bolische  start van de fruitroute die 
door de aanwezige fotograaf en Ci-
neac Noord op de gevoelige plaat 
werd vastgelegd. Enthousiast werd 
‘Jan Huygen in de ton met een 
hoepeltje erom’ gezongen.

Een vrachtwagen met knijper 
kwam aan. Met een vorkheftruck 
werden de vaten erop getild. 
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“Eigenlijk heb ik spijt dat ik zelf niet 
aan de bel heb getrokken bij buurtbe-
middeling”. 
Mijn vriendin, die ik al vanaf de ba-
sisschool ken,  neemt een slokje van 
haar wijn. We zijn een avondje uit 
en hebben de onderwerpen ‘ vroeger, 
mannen, kinderen, werk en kleding’ 
al besproken. 
Ze vertelt verder dat ze onenigheid 

heeft gehad met haar buren. “Eerst 
gingen we goed met elkaar om”, zegt 
ze. “Totdat er door allerlei misverstan-
den en ergernissen de klad in geko-
men is.”  Ze vond het erg vervelend, 
en het leek ook steeds grimmiger te 
worden tussen hen. Tot op een avond 
twee mensen voor de deur stonden 
die vertelden dat ze van buurtbemid-
deling waren. Zij kwamen op verzoek 
van de buren, en daar hadden ze zo-
juist een gesprek mee gehad. De bu-
ren wilden graag, met hulp van buurt-
bemiddeling, de verstandhouding 

BuurtBeMiDDelinG noorD 
- opluchtinG -

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!!!!

Ze had zelfs een beetje gehuild van 
opluchting, zegt ze. Sindsdien groe-
ten ze mekaar weer en maken ze een 
praatje.  “Echt! Zonder buurtbemid-
deling hadden we dit niet bereikt!” 

Ook in Noord zijn vrijwilligers actief 
om u te helpen het contact met de bu-
ren te herstellen. Buurtbemiddeling 
Noord heeft een nieuw telefoonnum-
mer en een nieuwe locatie voor de be-
middelingsgesprekken: Agniesestraat 
126B. Bel 06-43235167 of mail naar 
noord@buurtbemiddeling.org

Dalia

verbeteren, en met mijn vriendin 
en haar man praten. Mijn vriendin 
had er mee ingestemd en ook aan de 
buurtbemiddelaars hun ervaringen 
en hun gevoelens eerlijk verteld. Aan 
het eind van dat gesprek besloten 
ze om, onder leiding van de bemid-
delaars, het gesprek met hun buren 
aan te gaan. “Dat viel niet mee”, zegt 
mijn vriendin heel eerlijk, “ Ook wij 

hadden vervelende dingen gezegd 
en gedaan”. Maar toen de buren hun 
aandeel in het conflict toegaven, ver-
dween de spanning. 

“Hoe ging dat dan in zijn werk?”, 
vroeg ik. Volgens mijn vriendin lei-
den de bemiddelaars het gesprek heel 
behendig. Iedereen kreeg voldoende 
gelegenheid om te spreken en bijna 
ongemerkt  verliep het gesprek van 
verongelijkt en boos naar luisteren en 
meegeven tot het samen praten over 
wederzijdse wensen en oplossingen. 

Wandelen 
voor Water

Wat: 
The New Forest is een grootschalig 
project van acteursgroep Wunder-
baum, waarbij vier jaar gebouwd 
wordt aan een toekomstige samenle-
ving, zowel virtueel als op locatie. 
Voor de komende voorstelling The 
New Forest – De komst van Xia zoe-
ken we enthousiaste mensen die de 
inwoners van deze nieuwe samenle-
ving willen spelen.

Wanneer:
- Een voorlichtingsavond op woens-

dag 3 of woensdag 17 april van 
19.00-20.00

- Repetities op maandagavond 29 
april, zaterdag 4 mei en donderdag 
9 mei (Hemelvaart)

- De voorstelling speelt in de periode 
van 13 mei tot en met 30 juni. 

Het aantal speelbeurten is in overleg.

Wie:
Het initiatief ligt in handen van 
Wunderbaum. Coproducenten van 
de voorstelling zijn de Rotterdamse 
Schouwburg, het Ro Theater en Ope-
radagen Rotterdam.
Maar The New Forest is veel breder 
dan een kunstproject. Iedereen kan 
inwoner worden.
De komst van Xia gaat over een sa-
menleving waarin macht opnieuw 
wordt uitgevonden. Daarom zoeken 

Ontwikkelingsorganisatie Simavi 
werkt in Oeganda en Kenia aan het 
verbeteren van de toegang tot veilig 
drinkwater en schone wc’s. Zo kun-
nen gevaarlijke en besmettelijke ziek-
tes als cholera worden voorkomen. 
Meer dan 700 kinderen zullen aan-
dacht vragen voor dit goede doel door 
met 6 liter water in hun rugzak 6 km 
lopend af te leggen door de deelge-
meente. Voor deze wandeling zoeken 
de kinderen sponsors uit hun buurt 
of vriendenkring. Het Pijnackerplein 

in het Oude Noorden is het eindsta-
tion van de route. Hier zal er een 
eindmanifestatie gehouden worden 
waarbij alle kinderen een ingestu-
deerde dans tegelijkertijd uitvoeren. 
Daarnaast wordt de opbrengst van de 
grote sponsorloop door middel van 
een cheque overhandigd aan Simavi. 
Deze sponsorloop is een initiatief 
van Lekker Fit! in samenwerking met 
Sportstimulering en Simavi. De scho-
len hebben elk hun eigen route en ko-
men naar verwachting om 10:50 uur 
aan op het Pijnackerplein. De eind-
manifestatie duurt van 11:00 uur tot 
11:30 uur. Na afloop gaan de kinderen 
weer gezamenlijk terug naar school.

tijdens de lekker Fit!-week 
zal vrijdag 26 april a.s. in het 
teken staan van de Konings-
spelen en het goede doel si-
mavi. Acht lekker Fit!-scholen 
uit deelgemeente noord 
organiseren op deze dag een 
sponsorloop in het kader van 
“Wandelen voor Water”. 

Gezocht:
 inwoners/figuranten  
 voor voorstelling 
 Wunderbaum

Nationale 
Straatvoetbaldag/
Wijkfeest

we mensen die in de huidige samen-
leving een machtspositie bekleden. 
Onderaan deze oproep staan voor-
beelden van wie we zoeken. 
Herkent u zich hierin: doe dan mee! 
Herkent u een ander hierin: zou u de 
oproep dan door willen sturen? 
Herkent u zich er niet in, maar lijkt 
meespelen in The New Forest u een 
goede ervaring: doe dan ook mee!
Als u meespeelt in The New Forest- 
De komst van Xia…
- …speelt u mee in een grote en grens-
verleggende theatervoorstelling.
-… kunt u meedenken over het inrich-
ten van een nieuwe samenleving.
- …leert u veel mensen kennen in Rot-
terdam.
-… ziet u de zomerzon ondergaan op 
de geweldige locatie boven de Hofbo-
gen.
-… kunt u drie dagen mee-eten met de 
acteurs.
-... wordt u geportretteerd als machtig 
staatshoofd.

AAnMelDen oF 
Meer inForMAtie:
Mail naar: 
acteursgroep.wunderbaum@gmail.
com of bel Eline Loomans: 
06-14402298.

  

op 5 mei a.s. zal er traditie-
getrouw een wijkfeest geor-
ganiseerd worden met allerlei 
verschillende activiteiten.

Het Johan Idaplein is ook dit jaar de 
gastlocatie van het evenement. Het 
voetbaltoernooi is de hoofdactiviteit 
en er wordt gevoetbald in de catego-
rie 10 t/m 12 jaar jongens en meisjes 
(apart) en 13 t/m 15 jaar jongens en 
meisjes (apart). Naast het voetballen 
zullen er een aantal leuke activiteiten 
te doen zijn zoals bijvoorbeeld iets 
met muziek, kunst of knutselen. Wat 
het precies is, blijft nog even een ver-
rassing. Het wijkfeest zal geheel in 
het teken staan van talentontwikke-
ling en ouderbetrokkenheid. De or-
ganisatie nodigt dan ook alle buurt-

’n Bries
een locatievoorstelling in en 
over de natuur op het bijzon-
dere eiland van Brienenoord 
in rotterdam met aansluitend 
workshops waar kinderen zelf 
de natuur zien, horen, voelen, 
proeven en ruiken. 

hoe gaat het in zijn werk?
De voorstelling begint al in de bus 
zodra jullie aankomen bij het eiland 
Van Brienenoord. Onze stewardess 
heet iedereen welkom en begeleidt 
de groep het eiland op. Daar vindt 
een theatervoorstelling over de 
natuur plaats. Na de voorstelling 

wordt de groep in vier kleine groe-
pen verdeeld en gaan de kinderen 
het bos verkennen in de vorm van 
een speurtocht. Tussendoor krijgen 
de kinderen van ons een appel, een 
broodje en limonade aangeboden. 
Onderweg doen de kinderen spelen-
derwijs basiskennis over de natuur 
en ervaren zij wat de natuur voor 
hen zelf betekent. 
Wij halen de kinderen en begelei-
ders op en brengen ze na afloop 
weer terug naar het, door jullie afge-
sproken ophaalpunt. De bus wordt 
door ons geregeld.
Wat gaan de kinderen doen? Kinde-
ren onderzoeken plantjes en diertje. 
Kinderen voeren werkvormen uit 
gericht op natuurbeleving. Wij sti-
muleren de verwondering en tijdens 
de workshops wordt er in groepjes 
aan de opdrachten gewerkt. 
Makers/spelers:  Joke Olthaar en 
Bart van Lieshout. 
Op 7 mei om 10:30 uur gaan kin-
deren uit het Oude Noorden op 
avontuur. Verzamelen op het Pijnac-
kerplein. Kinderen hebben een 
brief met toestemming vanuit de 
ouder(s) nodig. 

contact & informatie
Vraag bij je eigen buurthuis :
Stichting Welzijn Noord, Stichting 
Buurtwerk Alexander, Kinderpara-
dijs Meidoorn, Kings Work.

bewoners uit om gezellig te komen 
kijken en eventueel deel te nemen 
aan de activiteiten. Het wijkfeest 
vindt plaats tussen 12:00 en 16:00 
uur. Voor meer informatie: tel Sport-
stimulering Noord 010 467 31 33 of 
spsnoordsenr@rotterdam.nl .
Het wijkfeest is een initiatief van 
StraatVoetbalBond Nederland 
(SVBN) en wordt uitgevoerd door 
Sport en Cultuur in samenwerking 
met Stichting Buurtwerk, Stichting 
Welzijn Noord, SONOR opbouw-
werk, Thuis Op Straat en studenten 
van de Hogeschool Rotterdam. 

Thema was het belang van bomen 
dat duidelijk werd gemaakt aan de 
hand van een sprekend filmpje. Bo-
men zijn niet alleen belangrijk voor 
het hout waarmee onze meubels, 
deuren en speelelementen worden 
gemaakt. Hun grootste belang is hun 
rol als zuurstofleverancier. Zij heb-
ben ook een reinigende functie als 

Boomplantdag 
Klimop 

opsluppers van Co2. Na de leerzame 
bijeenkomst gingen de kids aan de 
slag. Ze plantten met Niels Bernd-
sen, de portefeuillehouder, 4 kers-
bomen op het schoolplein. Daarna 
werden alle bloembakken van kleur-
rijke viooltjes voorzien. Knap werk 
Klimoppers ! 

naar aanleiding van de nationale Boomplantdag kregen de 
Klimoppers een spannende voorlichting door corstian van 
Buren van elementree.

Maak kennis met 
BAsisschool De Fontein
Zoekt u een goede school 
voor uw kind? Kom dan op 
woensdagochtend 17 april kij-
ken op basisschool De Fontein 
in het oude noorden. 

De Fontein is een kleine buurtschool 
met 128 leerlingen en een toegewijd 
lerarenteam. Een school waar ieder-
een elkaar kent en waar kinderen 
zich veilig en prettig voelen. De kwa-
liteit van het onderwijs is hoog en de 
groepen zijn klein. Voor ieder kind 
is er veel ruimte om op zijn eigen 
niveau, in een rustig of juist hoger 
tempo te leren. Er is natuurlijk veel 

aandacht voor taal en rekenen en 
daarnaast ook voor vakken als gym 
(drie keer per week in de eigen gym-
zaal), Engels (vanaf groep 1), muziek 
en techniek. Kiddoozz zorgt in het 
schoolgebouw voor buitenschoolse 
opvang.

Op woensdag 17 april houdt de 
school een informatieochtend voor 
belangstellende ouders. U en uw 
kind kunnen vanaf 10.00 uur kennis 
maken met De Fontein. U kunt in de 
klassen kijken, praten met ouders en 
in gesprek gaan met locatieleidster 
Marianne Verboom. 

Bent u nieuwsgierig geworden maar 
hebt u op 17 april geen tijd? Neem 
dan contact op voor een persoonlijke 
afspraak via telefoonnummer 010 - 
465 93 66 of fontein.dir@kindenon-
derwijsrotterdam.nl. 

De informatieochtend is van 10.00 
tot 12.00 uur in basisschool De Fon-
tein aan de Hoyledestraat 25 (zij-
straat van de Soetendaalseweg, vlak-
bij de Bergweg). 

Foto: Pauline Tournier

Bewonerskunst Hoyledestraat
Bewoners willen de gevels 
van de leegstaande panden in 
de hoyledestraat verfraaien. 

Het gaat in samenwerking met de ei-
genaar Woonstad en Deelgemeente 
Noord, Sonor, het Klooster, Bewo-
nersorganisatie Top van Noord. Het 
project bestaat uit het aanbrengen 
van kinetische (door de wind be-
wogen) borden (gebaseerd op de 
verkoopborden van makelaars) in 
diverse kleurstellingen. De borden 
worden symmetrisch boven en naast 
elkaar gebracht. Interessant is ook 
dat het een samenwerkingsverband 
is tussen van Speijk en de actieve 
bewoners die het project vormgeven. 

De Hoyledestraat staat al jaren vol 
dichtgetimmerde panden. Onze 
aanpak is niet alleen een verfraaiing 
maar ook een enorme publiciteit en 
boost voor de buurt van de toekomst, 
een artistieke broedplaats. Geves-
tigde buurtkunstenaars staan ook ga-
rant voor de artistieke kwaliteit. De 
sculptuur van honderden aansluiten-

de (makelaarsverkoop-) bordjes op 
de gevels van de panden, vormt een 
enorm 3D landschap, met verloop 
van kleur/densiteit en intrinsieke dy-
namiek. Dit ontstaat door onderling 
afstand en de grootte te variëren. Het 

is van meerdere kanten interessant 
om te bekijken.

Het bewonerskunstwerk is geïnspi-
reerd op een werk van de bekende 
architect Ned Kahn:Foto’s: Mick Otten



             

het voorjaar is in de lucht! en 
dat betekent dat de voorberei-
dingen voor de leukste kinder-
vierdaagse van rotterdam, de 
noord4daagse, weer in volle 
gang zijn. 

De inschrijfkaarten worden weer ge-
reed gemaakt, de routes gecontroleerd 
en sponsors weer benaderd!
Schrijf alvast in je agenda: maandag 3 
juni t/m donderdag 6 juni vanaf 18.30 
bij de Bergsingelkerk. Loop mee met 
je klasgenoten of vriend(inn)en uit de 
wijk in de stoet van wel 1000 kinderen 
door de straten in Noord. Van Berg-
polder tot de Helipoort, van het Oude 
Noorden tot Blijdorp, er is altijd wat 
nieuws te ontdekken! De meeste scho-
len in Noord doen weer mee. Maar zit 
je niet op een school in Noord of doet 
je school niet mee, dan kun je je bin-
nenkort ook inschrijven via de web-
site www.noord4daagse.nl . De Noord-
4daagse wordt mogelijk gemaakt door 
Deelgemeente Noord, verschillende 
welzijnsorganisaties en heel veel vrij-
willigers. We kunnen alle hulp bij de 
organisatie goed gebruiken! Wil je ook 
meedoen aan dit evenement door bv 
te helpen bij de inschrijftafels of als 
verkeersregelaar? Neem dan contact 
op met Sabine van Dijk van Kinder-
paradijs Meidoorn 010-4678070. Fa-
cebook: Noordvierdaagse. Twitter: @
KinderparadijsM

pagina 5              nr 52 - april 2013

het was een hele opgave voor 
de enthousiaste buurtbewo-
ners en het onovertroffen zes-
koppig team van dagopvang 
van speijk: plaatsen van 33 
strekkende meter sierhekwerk 
en planten van 500 struikjes.
Een bevroren bovenlaag als een kei-
harde eierkoek en natte sneeuw maak-
ten het niet makkelijk. Een grondboor 
van de buurman, werkzaam bij DSW, 
de spierballen van Rachid en het tech-
nisch inzicht van de Speijkers losten 
een hoop op. 
Op donderdag werd al gestart met 
de eerste manche. Op vrijdag kwa-
men de bewoners - betonboeren om 
het hek te verstevigen, anderen klief-
den de grond met spa en hark om de 
honderden planten een plek te geven 
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Agniesebuurt

Een dreamteam zorgde voor de 
plaatsing op diverse blauwe stippen 
van tevoren aangebracht op adres  
van de dienst Stadsbeheer. Het 
werd wel 6 keer laden en rijden van 
de Bergweg tot het Palace terrein.
Ondertussen lieten ook de kids 
zich niet onbetuigd. In de barre 
kou zorgden zij met kruiwagens vol 
aarde voor de finishing-touch. Thee 
met een chocoladebroodje voor de 
krachtpatsers maakte veel goed.

Grootscheepse verGroeninG 
Vervolg van Pagina 1

Een twintigtal wijnvaten wacht nog 
op verdere afwerking. Het betreft 
voornamelijk het bijzonder kunst-
zinnige werk van enkele plaatse-
lijke artiesten.
De fruitroute met beschilderde 
tonnen werd door de bewoners en-
thousiast onthaald, ook de betrok-
kenheid van de kinderen die ze zelf 
beschilderden is groot.
Een kleurrijke en eetbare buurt 
brengt de mensen bij elkaar!

in het toekomstige droomplantsoen. 
Zelfs de maandag daarop werd er 
verder gewerkt aan deze titanenklus. 
De buurvrouw zorgde voor een stevig 
bakje en was vastbesloten om haar 
bewonersinitiatief met de nodige vlijt 
te beheren. Het is geen gewoon plant-
soen meer, maar een bewonersplant-
soen, iets van ons. Felicitaties voor het 
dreamteam!

Kunst is goed om te doen, 
voor alle mensen en voor 
kinderen in het bijzonder. 
het Jeugdcultuurfonds wil 
financiële drempels wegha-
len om zo ook kinderen in 
achterstandsposities de gele-
genheid te geven om mee te 
doen door middel van actieve 
kunstbeoefening. 

Het Jeugdcultuurfonds stimuleert 
daarmee de persoonlijke ontwikke-
ling van kinderen in achterstands-
posities. Bovendien draagt het 
Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan 
een creatieve en innovatieve samen-
leving. 

voor wie is het 
Het Jeugdcultuurfonds is er voor 
kinderen en jongeren van 4 tot 18 
jaar, die om financiële redenen bij-
voorbeeld geen lid kunnen worden 
van een theaterclub, geen les kun-
nen volgen bij een dansschool of 
muziekschool, of geen fotografie-

cursus kunnen volgen. Het Jeugdcul-
tuurfonds Rotterdam wordt onder-
steund door de gemeente Rotterdam 
en is er voor kinderen en jongeren 
woonachtig in de gemeente Rotter-
dam. 

Wie kunnen aanvragen 
Het Jeugdcultuurfonds Rotterdam 
richt zich op de professionals die 

werken met kinderen en jongeren 
uit bijvoorbeeld de onderwijs of 
het jeugdhulpverlening. Wij vragen 
hun om de aanvragen online in te 
dienen bij het Jeugdcultuurfonds. 
Het geld gaat rechtstreeks naar de 
instellingen of personen die de les-
sen verzorgen. Het Jeugdcultuur-
fonds werkt hiermee volgens de me-
thode van het Jeugdsportfonds. 

hoe werkt het 
Met de bijdrage uit het Jeugdcul-
tuurfonds kan het lesgeld betaald 
worden. Het geld wordt altijd door 
een intermediair aangevraagd die 
contact heeft met het gezin en het 
kind. Na akkoord van het Jeugdcul-
tuurfonds kan de rekening van de 
culturele instelling of de cultuuraan-
bieder rechtstreeks naar het Jeugd-
cultuurfonds worden gestuurd. 
Meer informatie is te vinden op 
www.jeugdcultuurfonds.nl/rotter-
dam.

Opzoomercampagne 2013 van start
opzoomer Mee helpt rotter-
dammers die samen met de 
buren aan de slag gaan om 
straat of buurt schoner, groener, 
(kind)vriendelijker of socialer 
te maken. 

Je kunt een bijdrage van maximaal 
175e krijgen en ook gratis een keetje 
lenen met alles voor een speelmid-
dag, terras, straatdiner of klusdag.

voorleesweek
350 straten en groepen deden in 
2012 mee aan de voorleesweek en 
velen lazen daarna vaker voor aan 
kinderen uit de buurt. Leuk om te 
doen en zeer belangrijk voor de 
taalontwikkeling van de kids. Doe 
dit jaar mee aan de voorleesweek 
(van 12 tot 19 juni) Opzoomer Mee 
helpt met een voorleesbox (raam-
posters, boekenbon kinderboek, 
voorbeelden, tips en verdere facili-
teiten als je vaker voorleest).

help de buren met nederlands
Tientallen Opzoomerstraten heb-
ben in 2012 conversatiegroepjes op 
poten gezet om buren te helpen be-
ter Nederlands te spreken. Ook dit 
jaar biedt Opzoomer Mee de hel-
pende hand als je zo’n conversatie-
groepje in je straat wilt starten. Met 
tips en vergoedingen van eventuele 
kosten.

een opzoomerbijdrage aanvra-
gen? Meedoen aan de voorlees-
week?
Download hier het aanmeldformu-
lier.
een keetje bestellen? Meer info 
over conversatiegroepjes?
Bel (010) 213 10 55. (let op: keetjes 
kunnen vanaf 2 april gereserveerd 
worden)
 

De Foto van... 
de Agniesebuurt
Afgelopen jaar zijn bewoners uit 
de Agniesebuurt allerlei initiatie-
ven gestart om hun buurt te ver-
beteren. 
Met ‘De Foto van… de Agniese-
buurt’ nemen de deelgemeente 
Noord en Opzoomer Mee 10 ini-
tiatieven onder de loep. Wat heb-
ben de initiatiefnemers precies 
gedaan, wat heeft het opgeleverd, 
kennen buurtbewoners de initia-
tieven en zo ja, hebben ze meege-
daan of meegeholpen?
Op dinsdag 26 maart worden de 
resultaten gepresenteerd in De 
Banier, Banierstraat 1 van 19.30 
- 21.00 uur. 
Tijdens bijeenkomst wordt ook 
besproken hoe de initiatieven 
verder versterkt kunnen worden. 

Jeugdcultuurfonds Rotterdam

Foto’s: Mick Otten

Doe Mee AAn De noorD4DAAGse!

De publicatie ‘Ik kwam om wat te 
doen. Werkwijze en betekenis van Va-
dercentrum Adam.’ 
Is het resultaat van een etnografisch 
onderzoek dat Joke van der Zwaard en 
Corrie Kreuk samen met de mannen 
van het Haagse vadercentrum Adam 
hebben gedaan.
In het boek wordt het dagelijkse reilen 
en zeilen van het vadercentrum om-
schreven met levendige reportages en 
grondige analyses. Het vadercentrum 
als publiek domein: de uitwisseling 
tussen de mannen (en enkele vrou-
wen), van diverse leeftijd en komaf. 
Het vadercentrum als plek om iets 
te doen: het oefenen en overdragen 
van vakmanschap, het verkennen van 
onbekende werelden, het maatschap-
pelijk nuttig bezig zijn. Het vadercen-
trum als plek waar je je verhaal kwijt 
kunt: de zorg voor elkaar en voor eigen 
en andermans kinderen. Het geza-
menlijk eigenaarschap, het draaiende 
houden en verder ontwikkelen van het 
vadercentrum.
Wat is de betekenis ervan, voor de 
mannen zelf en voor de samenleving, 
en wat zijn belangrijke randvoorwaar-
den? De bevindingen in vadercentrum 
Adam bieden stof tot nadenken over 
mannenemancipatie, Welzijn Nieuwe 
Stijl, de invulling van ‘de nieuwe pro-
fessional’ en mogelijkheden van wijk-
voorzieningen in zelfbeheer.
Het boek is een uitgave van E3D en te 
bestellen via info@haagsevaders.nl

NL-Doet, succes bij 
zwaar weer 

Wist jij dat de kindvriendelijke 
route door het oude noorden 
loopt? 
Op woensdag 24 april is het slotfeest 
van KIWI, de kindvriendelijke route. 
KIWI staat voor een veilige en groene 
route voor kinderen tussen  de school 
en hun huis. De laatste twee kinder-
kunstwerken, van de wijkdieren de 
Bloembaars en de Waterhaas zullen 
worden onthuld door portefeuillehou-
der Nils Berndsen. 
Vanaf de drie betrokken scholen, Het 
Plein, de Prinses Juliana en de Klimop 

wordt een feestelijke optocht gelopen 
die langs de speelplaatsen,  de binnen-
terreinen en de kinderkunstwerken 
voert. We volgen de voetstappen, de 
door kinderen ontworpen stoeptegels, 
richting het Pijnackerplein. Deze op-
tocht begint om 12.30 uur vanaf het 
Snellemanplein.
Kom op woensdag 24 april om 13.00 
uur naar het Pijnackerplein en vier 
samen het grote KIWIfeest. We gaan 
dansen, kruidenzeep maken, stripte-
kenen, wilgentenen vlechten en pan-
nenkoeken eten. Tot dan!

KIWI Route afgerond“Ik kwam om 
wat te doen”

Foto’s: Mick Otten

Bewoners en van Speykers in barre 
weersomstandigheden

foto: Johannes Odé

Na de Muurbij, de Waterhaas en de 
Bloembaars

foto: Johannes Odé



• Op woensdag 17 april is het pArticipAtie-
Feest Groen WilGenplAntsoen. Van 12.30 tot 
16.00 uur is er een spetterend programma op 
het Wilgenplantsoen met ideeënbus, diverse 
groenalternatieven, kinder acrobatiek, natuur-
workshops en straattheater “de Dwerg”.

• Op woensdag 24 april krijgen we van 14.00 
tot 17.00 uur op het Pijnackerplein 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.

• Op vrijdag 26 april worden rond alle 
schoolpleinen KoninGsFeesten georganiseerd

• Van 27 April t/m 5 mei zijn Diverse Mei-
vAKAntieActiviteiten bij Welzijn Noord en 
Buurtwerk.
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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.

• 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, educatieve workshops met aandacht 
voor milieu en duurzaamheid. Talent? Geef je 
op bij m.hmoumou@sonor.nl

• 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. 
Koester 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 
romantische 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 BruisenDe Woens-
DAG:  Op het schoolplein bij C70 komt een Brui-
send Kinderpodium met jongere DJ, acrobatiek, 
circus Klomp en de Balcony Players.

• 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 BeAchsport en plein-
Activiteiten zorgen voor een zinderend feest 
op het Johan Idaplein van 13.00 tot 16.00 uur

• 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).

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 april 2013. Verschijningsdatum 
volgend nummer rond 6 mei 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, Mick Otten (en andere)

MeDeWerKers AAn Dit nuMMer
Hanna Becx, Dalia / Buurtbemiddeling Noord, 
Renée van Eijk, Hans Kervezee, Cock van Krieken, 
Bas de Leijer, Pauline Tournier, 
Wijktijgerpersbureau Kinderparadijs Meidoorn 
Pauline Tournier, Erwin Nederhoff,
Early bird, Anja Berkelaar, Joop Rijngoud 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 uur (inloop)
wo. 08.30-10.30 uur (inloop) 
en 10.30-12.30 uur (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  

horeca vakschool rotterdam
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
010 4655055
www.hvsr.nl
 
hildegardis Mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
010 4657438
www.hildegardismavo.nl

Accent praktijkonderwijs 
centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36

vonden dat het instrument daar op 
leek!
Wijktijgers: Wat vinden jullie zo 
leuk aan een ukulele?
eveline & Marcel: Het is een vro-
lijk instrument, we worden er zo 

blij van! En het is makkelijk om te 
leren en ook nog eens niet zo duur.
Wijktijgers: Hoe duur is zo’n uku-
lele dan?
eveline & Marcel: Nou, je hebt er 
al één voor een paar tientjes, maar 
we hebben hier ook ukuleles die 
wel 600 euro kosten. We hebben 
er zo’n 150 in de winkel, dus de 
prijzen verschillen nogal…
Wijktijgers: Hoe lang bestaat deze 
winkel al? En wat willen jullie be-
reiken met Het Ukulele Paradijs?
eveline & Marcel: We doen dit nu 
drie jaar, maar we spelen allebei 
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Buurtwerk organiseert onder an-
dere een Movie Night, levende 
standbeelden op de pleinen, kin-
derbios, Futsal in Sporthal Snelle-
man, Girls Night, Kunst en Kids, 
Future Job, een bezoek aan Brie-
nenoord Eiland, toernooi Night 
en Sportclub XS. Welzijn Noord 

Meivakantie activiteiten 

Jong010 is dé lokale gratis 
krant voor kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar uit rotterdam. 

De papieren krant komt met uit-
zondering van de zomervakantie 
iedere maand uit en wordt ver-
spreid via de basisscholen. De 
krant staat vol met nieuws, ver-
halen, foto’s reportages, inter-
views, leuke weetjes, reacties van 
kinderen,puzzels en quizzen. 
Jong 010 is ook gratis te verkrij-
gen bij openbare gelegenheden, 
zoals de bibliotheek. Jong010 
wordt nu verspreid in 6 Deel-
gemeenten van Rotterdam en 
heeft een oplage van ruim 23000 
exemplaren. 

al heel lang ukulele! De winkel is 
eigenlijk per ongeluk ontstaan. We 
geven vaak les, aan volwassenen 
maar ook aan kinderen. We vinden 
dat mensen meer met muziek be-
zig moeten zijn. De ukulele is daar 
perfect voor, vinden wij. Daarom 
hebben we het project ‘Ukulele In 
De Klas’ opgestart, zodat kinderen 
op school in aanraking kunnen ko-
men met het instrument.
Wijktijgers: Hebben jullie een 
idool?
eveline & Marcel: We hebben niet 
echt een idool, wel een mascotte: 

Wijktijgers 
De Wijktijgers van het oude noorden blijven in muzikale 
sferen en begeven zich op een wisselvallige woensdag-
middag naar het ukulele paradijs in crooswijk! Gewapend 
met camera, microfoon, fototoestel en pen betreden ze het 
paradijs, waar ze naast eigenaren eveline en Marcel ook 
heel veel dieren tegenkomen. na het interview mogen de 
Wijktijgers ook nog een deuntje spelen!. 

Wijktijgers: Wat is een ukulele ei-
genlijk? En wat betekent ‘ukulele’?
eveline & Marcel: Een ukulele is 
een klein soort gitaar. De naam 
is Hawaïaans en betekent ‘sprin-
gende vlo’. De mensen op Hawaï 

Elvis Presley.
Kijk op www.ukulele.nl voor veel 
meer informatie. Daar kun je ook 
op ‘Ukulele In De Klas’ stemmen 
in het kader van het stadsinitiatief!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wijktijgerpersbureau Kinderpara-
dijs Meidoorn is een samenwer-
king tussen Stichting Hoedje van 
Papier en Kinderparadijs Mei-
doorn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

earlyBird op combinatie ‘70
Loop je dinsdag door de school, 
dan kan het gebeuren dat je wordt 
aangesporken met een keurig uit-
gesproken ‘good morning!’. Dins-
dag is namelijk een EarlyBird dag. 
Alle kinderen van combinatie ’70, 
van groep 1 tot en met groep 8, 
krijgen die dag Engelse les van 
miss Nicky volgens de EarlyBird 
methodiek.

spelenderwijs engels
De EarlyBird lessen zijn speciaal 
afgestemd op wat kinderen van 
een bepaalde leeftijd leuk vinden 
en kunnen. Zo speelt miss Nicky 
met de jongste kinderen een spel-
letje  in het Engels of zingt ze een 
Engels liedje met hen. De onder-
werpen sluiten naadloos aan bij 

de thema’s van IK & Ko. Op deze 
wijze leren de kleuters spelender-
wijs Engelse woorden.
Ook bij de groepen 3 tot en met 
8 wordt aangesloten bij de onder-
werpen uit de klas. Aan het einde 
van iedere les maken zij een op-
dracht waarin het geleerde van de 
les wordt verwerkt. In de hoogste 

groepen verzinnen de leerlingen 
zelfs eigen toneelstukken of ma-
ken een schrijfopdracht, in het 
Engels.

Goed voorbereid 
De ‘speelse’ manier van lesgeven, 
zorgt ervoor dat kinderen de les-
stof beter onthouden en daardoor 
beter kunnen gebruiken. Zo wordt 
de engelse les echt iets om naar uit 
te kijken, van groep 1 tot en met 8. 
Dit vertellen ouders ons ook: ‘mijn 
kind komt vrolijk thuis als hij en-
gelse les heeft gehad en spreekt 
trots de woorden uit die hij die 
dag heeft geleerd. Prachtig om te 
horen!’
Als kinderen jong zijn kunnen ze 
heel goed engelse klanken nadoen, 
daarom kiezen we voor een (near) 

native leerkracht. Ook dat draagt 
er aan bij dat de leerlingen van 
combinatie 70 met de EarlyBird 
lessen goed worden voorbereid op 
het voortgezet onderwijs.
Engelse open  deurendag  9  april
Logisch dus dat wij trots zijn op 
het engelse onderwijs dat op onze 
school wordt gegeven.

De lessen zijn motiveren en uitda-
gend en dat willen we laten zien. 
Daarom organiseren we een En-
gelse open deuren dag op dinsdag 
9 april. Die dag zijn ouders van 
combinatie 70 van harte welkom 
om de engelse les van hun kinde-
ren bij te wonen, zo kunnen zij 
zelf ervaren dat engels onderwijs 
aan jonge kinderen echt werkt!
Bent u geen ouder van Combina-
tie ’70 maar wel nieuwschierig 
naar de EarlyBird lessen bij ons op 
school, neem dan gerust contact 
met ons op.

Meer informatie
Wilt u meer weten over engels on-
derwijs op Combinatie’70? Kijk 
dan op www.earlybirdie.nl of www.
combinatie70.nl. U kunt ook altijd 
bellen voor een afspraak (010-466 
35 37). Earlybird is het expertise-
centrum voor engels in Nederland.

‘Good morning miss Nicky!’
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in het Ukulele    
  Paradijs

rotterdam Kinderkrant 
Jong010 nu ook 
in rotterdam-noord

Kunstenares verovert 
Rotterdam-Noord
   

op vrijdag 5 april van 16.00-
19.00 uur vindt in Wijkge-
bouw het Klooster (ruiven-
straat 81, 3036 DD) een spec-
taculaire opening plaats van 
de schilderijenexpositie van 
kunstenares tineke noordzij: 
expo en tango.

Omdat de kunstenares zich graag 
laat inspireren door de tango, zal 
deze opening geheel in het teken 
staan van de tango. Het tangopaar 
Carlos en Mirella zullen een gratis 
tangoworkshop geven tijdens de 
opening. Van 19.00-23.00 uur is 
er vrijdansen op de door de tango 
geïnspireerde muziek van het live 
orkest Trio Tangata.

Door de dynamische kwast die de 
kunstenares hanteert, lijken de 
schilderijen letter en figuurlijk te 
bewegen, zelfs een beeld dat zij 
schildert, beweegt. Theater, tv, film, 
dans, mensen met veel mimiek 
en gebaar inspireren haar. Al haar 
schilderijen geven een beeld van 
deze tijd, die zij ziet als een tijd “in” 
en “van” beweging.
In Wijktheater ’t Kapelletje (Van 
der Sluysstraat 176, 3033 SR) vindt 
een gelijktijdige expositie van de 
kunstenares plaats. Op donder-
dag 21 maart om 20.00 uur is de 
opening van deze expositie met de 
voorstelling De vloer op. Te zien 
zijn schilderijen, die gaan over ca-
baret, theater, dans en muziek.

Welzijn noord, Buurtwerk en Kinderparadijs 
organiseren heel wat activiteiten in de meivakantie 
van 29 april tot en met 5 mei. 

maakt alles oranje op 29 april in 
het Lispunt en gaat picknicken in 
het Vroesenpark. Het Kinderpa-
radijs heeft voor groep 7 en 8 een 
verassingsclub “Wegwijzers”. Op 1 
mei is er een Koninginne-Nafeest 
in speeltuin Wikado.

Foto: Johannes Odé

Foto’s: Reinier Veldman
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Pameijer is een stichting die zich 
inzet voor mensen met een stoornis 
of beperking. Zij ondersteunen hen, 
zodat zij als volwaardig persoon in 
en met de samenleving kunnen le-
ven. 
Een ActiveringsCentrum als het 
Nieuwe Spoor is een ontmoetings-
centrum. Een eerste stap naar nieu-
we of andere contacten.
En zoals de naam al zegt, kun je er 
meedoen aan allerlei activiteiten. 
Aan cursussen en trainingen en je 
kunt als vrijwilliger meewerken om 
het centrum te ondersteunen. Zo 
ben je klant en vrijwilliger -onder-
steuner.
Je kunt er dagelijks voor een klein 
bedrag eten en natuurlijk meteen 
kennismaken met mensen van Pa-
meijer en mede-buurtbewoners.

 

twee jaar geleden leken vast-
besloten jongeren met lap-
topjes en iphones als wapen 
het Midden-oosten te gaan 
ontdoen van alle vastgeroeste 
tirannen. 

Maar vandaag is het oorlog in Syrië, 
is Libië niet veel meer dan wapen-
dump voor zijn omgeving en zakken 
Egypte en Tunesië weg in een econo-
misch moeras. De andere Arabische 
landen hebben gewoon nog hun 
oude leiders. Was de ‘Arabische len-
te’ een illusie of komt het nog goed?
20.45 uur Binnenloop met een mooi 
glas wijn / hapjes.
21 Carolien spreekt, ruimte voor dia-
loog
22.15 Napraten met wijn / hapjes
U bent van harte welkom! Aanmel-
den kan hier, kosten € 15, boeken via 
de site aub. 
Info@rotterdamsesalon.nl
www.rotterdamsesalon.nl

Wijkgebouw 
’t Klooster 
    

het Klooster is een multifunc-
tioneel wijkgebouw in de wijk 
het oude noorden. Kom eens 
kijken, iedereen is welkom!
Het Klooster Oude Noorden biedt 
ruimte voor ontmoeting met ande-
ren onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Wilt u weten welke 

Portefeuillehouder Ahmed Harika: 
‘Fijn dat het centrum ook voor be-
woners open staat. Zo is het echt 
een centrum in de wijk. Ik hoorde 
dat er dagelijks zo’n 60 bewoners 
langskomen. Dat is een heel mooi 
resultaat en ik wil iedereen en vooral 

activiteiten er in het Klooster gaan 
plaatsvinden? Kijk dan onder het 
kopje agenda op de website www.
KloosterOudeNoorden.nl. Heeft u 
zelf een leuk idee voor een project of 
een bewonersinitiatief in het Kloos-
ter? Neemt u dan contact op met het 
Klooster. Heeft u ondersteuning no-
dig? De Cultuurscout en de opbouw-
werker van SONOR helpen u graag 
op weg!

Kunstenaar of cultureel 
maatschappelijke instelling?
Het Klooster Oude Noorden biedt 
ruimte voor kunst en cultuur. Zoekt 
u ruimte om workshops, cursus of 
voorstellingen te organiseren of om 
in te vergaderen? Heb u een stan-
daard project of een idee voor een 
nieuw project dat voor de bewoners 
van het Oude Noorden interessant 
kan zijn? Neemt u dan contact op 
met het Klooster. Heeft u ondersteu-
ning nodig? De Cultuurscout helpt u 
graag op weg!

commerciële huurder
De ruimtes van het klooster zijn goed 
geschikt voor het organiseren van be-
sloten bijeenkomsten, presentaties, 
vergaderingen en symposia. Bent u 
op zoek naar een ruimte? Neemt u 
dan contact op met het Klooster.
Locatie en openingstijden
Ruivenstraat 81, 3036 DD in Rotter-
dam. Telefoon: 010- 466 15 44
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur 
tot 17.00 uur, maandag- en woens-
dagavond tot 22.00 uur. Let op: het 
jongerenwerk hanteert andere ope-
ningstijden
Kijk voor activiteiten op 
www.kloosteroudenoorden.nl

de vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet.’
Mick sprak met opbouwwerkster 
Hakima Erradouani van Sonor. Ha-
kima: ‘Het Nieuwe Spoor dient net 

Heeft u interesse in het huren van 
een ruimte in het wijkgebouw, kijk 
onder “zalen” op de site. U kunt 
contact opnemen met de stichting 
Vrienden van het klooster via info@
kloosteroudenoorden.nl of telefoon-
nummer 010- 466 15 44 

als ‘t Klooster als uitvalsbasis voor 
het project ‘Meedoen en erbij ho-
ren’. Voor dat project hebben we 14 
‘sleutelfiguren’ in de wijk gezocht. 
Daarvan hebben we 7 koppels ge-

maakt, die samen de wijk ingaan. 
Op zoek naar bewoners die op de 
een of andere manier hulp kunnen 
gebruiken.’
‘Die koppels leggen het eerste con-
tact (er hebben inmiddels 155 huis-
bezoeken plaatsgevonden), waarna 
anderen voor verdere begeleiding 
zorgen. Die vervolg-ontmoetingen 
vinden hier plaats of in ‘t Klooster; 
we hebben inmiddels 40 van die 
interviews gedaan. Dit project, dat 
loopt van september 2013 tot april 
dit jaar, wordt uitgevoerd in de Ag-
niesebuurt en het Oude Noorden.’
Zoals duidelijk mag zijn, sluit dit 
project naadloos aan op de missie 
van Pameijer. Het project is ove-
rigens een initiatief van Pameijer, 
Sonor en Stichting Noord Plus en 
wordt betaald door de deelgemeente 
vanuit de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning.

Wil je weten wat je allemaal in het 
vernieuwde Nieuwe Spoor en bij an-
dere vestigingen van Pameijer kunt 
doen, ga naar 
www.hetnieuwespoor.nl

op 14 maart opende pame-
ijer officieel en heel feeste-
lijk het compleet verbouwde 
nieuwe spoor aan de 1e 
pijnackerstraat 100B in het 
oude noorden. het nieuwe 
spoor is één van de vele 
Activeringscentra van 
pameijer.

nieuwe spoor in nieuw jasje

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.

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.

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.

  proGrAMMerinG 
  3 t/M 17 April

encounters At the enD 
oF the WorlD
wo 03 april, 20:00 uur
documentaire
2007, Werner Herzog, 99’, 6+

Filmmaker Werner herzog reist 
naar Antartica om de natuur en de 
personen die die opzoeken te on-
derzoeken.

In Antarctica, het eind van de we-
reld, bestaat een verborgen gemeen-
schap, bestaande uit duizend man-
nen en vrouwen die heel dicht op 
elkaar leven en elke dag hun leven 
riskeren voor de wetenschap. Voor 
de eerste keer heeft iemand van bui-
ten toestemming gekregen om een 
kijkje te nemen in deze wereld die 
elk voorstellingsvermogen te boven 
gaat. In zijn eerste documentaire 
sinds het ontluisterende Grizzly 
Man reist filmmaker Werner Her-
zog, vergezeld door een camera-
man, naar de Zuidpool om de rau-
we schoonheid van dit landschap in 
beeld te bregen... én de mensen die 
vrijwillig in deze bevroren wereld 
leven. Een fascinerende en indruk-
wekkende natuurdocumentaire!

50/50
wo 10 april, 20:00 uur
drama
2012, Jonathan Levine, 100’, 12+
Met: Joseph Gordon-Levitt,
Seth Rogen, Anna Lee

een comedy gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal rondom een 
27 jarige man die gediagnoseerd 
wordt met kanker.

Adam (Joseph Gordon-Levitt) is een 
27-jarige schrijver van radiopro-
gramma’s. Hij wordt gediagnosti-
ceerd met een zeldzame vorm van 
kanker in zijn wervelkolom. Gezien 
zijn jonge leeftijd en gezonde le-
vensstijl kan Adam moeilijk geloven 
dat dit met hem gebeurt. Zonder 
andere keus besluit hij te beginnen 
aan chemotherapie en te vechten 
voor zijn leven. Met de hulp van zijn 
beste vriend Kyle (Seth Rogen), zijn 
moeder en de jonge therapeute Ka-

tie (Anna Kendrick) van het kanker-
centrum, leert hij wat en wie de be-
langrijkste dingen in zijn leven zijn.
trailer: 

tAMBién lA lluviA 
wo 17 april, 20:00 uur
(wereldcinema: Spanje)
2011, Icíar Bollaín, 103’, 12+
Met: Gael García Bernal, Luis Tosar, 
Najwa Nimri

regisseur sebastian reist naar Bo-
livia om een film te draaien over 
columbus. idealist sebastian wil 
de mythe over de komst van de 
westerse beschaving naar Ame-
rika doorprikken. De Boliviaanse 
bevolking heeft echter andere 
problemen.

Regisseur Sebastian en zijn produ-
cent Costa reizen naar Bolivia om 
een film te draaien over Columbus. 

Idealist Sebastian wil de mythe over 
de komst van de westerse bescha-
ving naar Amerika doorprikken. 
Zijn film zal aantonen wat Colum-
bus werkelijk heeft veroorzaakt: 
goudkoorts, slavernij en geweld 
tegen de oorspronkelijke bevol-
king. De Boliviaanse gemeente Co-
chabamba heeft echter andere pro-
blemen. De geprivatiseerde water-
voorraad is verkocht aan een Ame-
rikaanse multinational, met onrust 
en geweld tot gevolg. Vijfhonderd 
jaar na Columbus gaat de strijd niet 
over goud, maar over water.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Voor actuele info en reserveringen 
kijk op www.kloosterbioscoop.nl
Word vriend op 
facebook.com/cinenoord

over cinenoord
Elke week draait CineNoord een 
speelfilm in de kapelzaal van het 
Klooster Oude Noorden. Een gevari-
eerd aanbod voor een breed publiek 
uit Noord, maar ook de rest van Rot-
terdam is welkom. Elke film wordt 
ingeleid door een spreker en voor 
(bijna) elke hoofdfilm wordt een 
korte voorfilm vertoond van een Rot-
terdamse filmmaker, met een intro-
ductie door de maker zelf. Op deze 
manier ontstaat er een nieuw po-
dium voor beginnende filmmakers 
om hun film te vertonen en komt de 
filmbezoeker in contact met makers 
en hun werkproces. Klik hier voor 
een overzicht van alle vertoonde 
voorfilms.

contact
Bas de Leijer
e-mail. cinenoord@gmail.com
tel. 0647777347
www.kloosterbioscoop.nl
www.basdeleijer.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 april:
openinG tentoon-
stellinG schilDeriJen 
vAn tineKe noorDZiJ 
tAnGo
16:00 - 19:00 opening
18:00 - 18:30 tango work-
shop (gratis)
19:00 - 23:00 Milonga met 
Trio Tangata en DJ Carlos 
(entree €12,-)

19 april:
KiKvors 3.0
20:00 - 22:00
entree €5,-

20 April
echte lieFDe, 
De vloer op
en daarna de voetjes 
van de vloer
20:00 - 23:00
entree €5,-

25 april
vroooM in 
het Klooster
Johns Lunds (dk)
Roro (nl)
Bebe Beliz (tr/nl)
MMTHS & JOAK (at)
20:00 - 23:00
entree €5,-

30 april
KoninGinneDAG in 
het Klooster
Kindervrijmarkt
Willem-Alexander en 
Maxima look-a-like contest
de kroning live op tv

Zijdekunst van kinderen 
in Noord!

   

versnel schreef zijn zin-
nelijke zinnen af op sergej 
pavlovitsj Daighilev in een 
eenakter.
Het is 1928. Diaghilev, beroemd, 
excentriek en ziek, voelt zijn einde 
naderen. Aan de hand van dag-
boekfragmenten blikt hij terug op 
zijn rijke en boeiende leven. Zijn 
jeugd in Sint-Petersburg en Perm, 
zijn vriendschap met Stravinsky, 
zijn vele reizen naar Venetië, de 
oprichting en het succes van het 
‘Ballet Russes’ en natuurlijk zijn 
liefde voor Vaslav Nijinski, de 
liefde van zijn leven. Als echte 
Rotterdammer doet Simon alles 
zelf: tekst, regie, spel. De Salon 
nodigt u uit voor het weekend 
van 13/14 april, een avond (20.00 
uur) en een middagvoorstelling 
(14.00 uur). U kunt zich aanmel-
den, prijs is inclusief koffie/thee 
(15.00) op info@rotterdamesesa-
lon.nl of tel. 06 53 27 62 50 Heer-
lijk depri smelten met de Russen! 
De Rotterdamse Salon Info@rot-
terdamsesalon.nl 06 53276450 
www.rotterdamsesalon.nl

Fireplace 
Meeting

in februari en maart van dit 
jaar werden de groepen 4 en 5 
van de prinses Juliananschool, 
De Klimop en  de hildegardi-
school verrast met een span-
nend kunstproject.  

Op echt zijde mochten ze een eigen 
kunstwerk maken met contourstif-
ten en zijdeverf. Eerst kregen ze 

een verhaaltje te horen over verbin-
dingen van dieren in het bos. Zoals 
in het Bos is het ook in Noord. Veel 
verschillende mensen, met andere 
achtergronden en ideeën. Hoewel sa-
men leven en wonen niet altijd mak-
kelijk is maakt de verscheidenheid 
het juist ook vaak zo leuk! Met het 
verhaal in hun achterhoofd gingen 
ze aan de slag. Eerst een tekening 
maken en deze daarna overtrekken 

op de zijde. In de tweede bijeen-
komst werden de witte zijde doekjes 
getransformeerd in allerlei kleuren.
Ware zijde kunstwerkjes waren het 
resultaat zoals u hier ook ziet. En 
als klap op de vuurpijl worden deze 
kunstwerkjes nu aan elkaar vast ge-
naaid met een speciale stik door beel-
dend kunstenares Marion Daniels. 
Het resultaat is straks 3 mooie grote 

zijde kunstwerken die zullen worden 
geëxposeerd in Rotterdam Noord. 
Goed gedaan kids! Later meer over 
dit project..

Verbaas 
me toneel

... en verDer 
in het 
Klooster...

op 8 mei is weer zover, de 
eerste bruisende woensdag 
van dit jaar op het Ammer-
sooiseplein.

Het Pleinfestival 2013 belooft weer 
net zo’n succes te worden als voor-
gaande jaren!  
Er valt weer van alles te beleven 
op de deze middag, muziek, edu-
catieve workshops, aandacht voor 

milieu en duurzaamheid, sportacti-
viteit en optredens van talenten in 
de wijk. 
Alle bewoners van de Agniese-
buurt, jong en oud die iets kunnen 
of willen laten zien zijn van harte 
welkom. Bewoners die mee willen 
helpen/denken zijn welkom.

contact:
Mimoun Hmoumou 
(stichting Sonor)  
tel: 0644846927  email: 
m.hmoumou@sonor.nl
Fleur  Blaak (stichting Noord Plus) 
tel: 06-243112887 
f.baak@noordplus.nl 

Ilse Zwijnenburg 
(stichting welzijn Noord) 
tel: 06-34594627  
ilse.zwijnenburg@stwn.nl

Bruisende 
woensdag

Maarten Bakker gaat eind-
sprint in met studio de Bakke-
rij om de ret Aardig onderweg 
Awards
Maarten Bakker is met Studio de 
Bakkerij genomineerd voor de 
RET Aardig Onderweg Awards.
Studio de Bakkerij is een nieuw 
theater op de Bergweg in Rotter-
dam Noord. Door kunst en taal 
probeert Maarten mensen met el-
kaar te verbinden. Hij wil met Stu-
dio de Bakkerij de wijk een plek 
zijn om samen te komen en ver-
schillende groepen mensen met 
elkaar kennis te laten maken.
Maarten verzorgt activiteiten voor 

diverse doelgroepen. Jeugdtheater, 
live muziek, kunstexposities er is 
van alles en nog wat te doen!

De afgelopen weken is er hard 
gestemd op de site www.aardigon-
derweg.nl en Maarten doet het niet 
slecht! Hij staat op dit moment 4e 
en heeft dus in de laatste twee we-
ken de hulp van het Rotterdamse 
publiek dus hard nodig. Samen 
met zijn promoteam doet hij er 
alles aan om zijn initiatief meer 
bekendheid te geven en natuurlijk 
om stemmen te werven.

In tijden waarin het moeilijk is 
voor culturele initiatieven om te 
overleven laat Maarten met Studio 
de Bakkerij lef zien en doorzet-
tingsvermogen! Het winnen van 
de RET Aardig Onderweg Award 
zou hem helpen om van Studio de 

Bakkerij een nog bloeiendere plek 
te maken waar iedereen profijt van 
kan hebben.
Dus stem je op Studio de Bakke-
rij dan stem je ook een beetje voor 
jezelf.

RET Aardig 
Onderweg 
Awards

Vrolijkheid na verbouwing. foto: Johannes Odé

Ware zijde kunstwerkjes
Foto: Hanna Becx
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In 2008 werd het eerste exemplaar 
door hare Majesteit de Koningin 
in ontvangst genomen. Sinds die 
tijd maken Linda Malherbe en Joop 
Reijngoud  groepsportretten om 
mensen en gemeenschappen in de 
straat zichtbaar te maken.  Ruim 
twee jaar trokken ze de Rotterdamse 
wijken Oude Noorden, Agniesebuurt 
en Provenierswijk in en portretteer-
den duizenden bewoners en onder-
nemers. De groepen zijn benaderd 
op basis van interesse: ze delen een 
woon- of werkplek, een opleiding, 
een beroep of een passie. Iedere lo-
catie bouwden Joop en Linda om tot 
een fotostudio, om de locatie, de cre-
ativiteit maar vooral alle mensen in 
het licht te zetten.
In Nederland zijn nog niet eerder 
op zo’n grote schaal bewoners en 

werkers van een stad geportretteerd.
Het fotoboek bevat 240 pagina’s. Het 
heeft ruim 101 groepsportretten en 
een korte toelichting per foto, een 
beschouwing door Els Desmet en 
Arnold Reijndorp. Het boek geeft 
ook een kijkje achter de schermen 
in de vorm van persoonlijke inter-
views met personen uit de groepen. 
Het boek (ISBn 978-90-810602-0-2) 
kost 24,95 euro en is te verkrijgen 
bij diverse Rotterdamse boekhandels 
en Rotterdamse musea. Het eerste 
exemplaar van de Noorderlingen 
werd overhandigd aan portefeuille-
houder Ahmed Harika.
De tentoonstelling van de foto’s 
is te zien in Humanitas Bergweg 
van 23 april tot 15 mei en in de 
Banier(Banierstraat 1) van 16 mei tot 
1 juni.

noorDerlinGen 101 Groepsportretten

101 groepsportretten 

rotterdam, noorderlingen 101 groepsportretten, 
is het langverwachte vervolg op het fotoboek 
rotterdam-Zuiderlingen.

4 van de 101 geportretteerde groepen. foto’s: Joop Reijngoud

Op 27 maart 2013 jl. de opening van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek
foto: Johannes Odé


