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 bouwt verticale moestuin
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 klushuizen in een lommerrijke laan

Dia De los 
Muertes

Herdenken van de gestorven geliefden was het thema van de artistieke 
performance van de Mexicaanse kunstenaar Sergio Cruz. 

De Noorderzon 
is ook online! 
www.
noorderzon
online.nl
Op de digitale versie van de 
Noorderzon vind je, naast de 
inhoud van deze krant, nog veel 
meer foto’s en filmpjes. Deze site 
wordt om de 14 dagen vernieuwd 
met nieuwe berichten.
Raadpleeg De Noorderzon online 
voor de actuele agenda met 
activiteiten in het Oude Noorden 
en Agniesebuurt. 
Heb je een bericht, foto of filmpje 
voor de Noorderzononline, laat het 
ons weten! E-mail: 
info@noorderzononline.nl

Een honderdtal bewoners kwamen 
op vrijdagavond 1 november samen 
in het Klooster waar een bloemenal-
taar op herfstbladeren op de grond 
en tal van lichtjes zorgden voor een 
bijzondere sfeer. Acteurs en het 
Kaapverdisch gitaarensemble gingen 
de bezoekers voor naar het binnen-
terrein Hooglandstraat waar aange-
lichte constructies een begraafplaats 
opriepen. De acteurs speelden men-
sen met een verlies van een kind, 
een broer, een moeder. De gitaris-
ten speelden emotionele melodieën 

rond de diverse graven. Bewoners 
herdachten hun geliefden met kaar-
sen, bloemen, tekeningen, gedich-
ten. Ook kinderen uit de buurt deden 
actief mee, ze versierden kaartjes 
voor het gestorven broertje.

Midden op het terrein stond een 
boom met lichtjes en lange linten 
waaraan de bezoekers herinneringen 
konden ophangen. Veel bewoners 
vonden het erg ontroerend, ze kon-
den wat van hun verdriet kwijt en 
riepen mooie herinneringen op.

Rond linzensoep en glühwein werd 
het een echt ontmoetingsfeest en 
putten bewoners kracht uit het vele 
moois dat ontvallen vrienden voor 
hen gecreëerd hadden.

Kunstenaar Sergio Cruz wist een 
brug te slaan tussen Mexicaanse tra-
ditie en Rotterdamse stadscultuur. 
Fantastisch was de medewerking 
van de MBO theaterschool Zadkine 
en de Kaapverdiaanse gitaargroep uit 
Noord.
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Het is blijkbaar niet de gewoonte dat 
een politicus wat in zijn hoofd wil  ste-
ken. In elk geval heeft het  geleid tot 
een geïnspireerd Dagelijks Bestuur. 
Als enige deelgemeente heeft Noord 
gekozen voor een benadering van on-
derop, down top. Een zestal profes-
sionals en bewoners met hart voor 
de buurt maakten een analyse van de 
Kloosterbuurt. Brammerloo gaf ze alle 
credits, management en ambtenarij 
moesten deze mensen alle steun ge-
ven. 
Met de woningbouwcorporaties maak-
te Harlow een gezamenlijk fonds om 
zo succesvol uit de Oude Noorden 
impasse te komen. Openbare pleinen 
werden vergroend, binnenterreinen 
opgeknapt, nieuwbouwprojecten van 
de grond getrokken. Er kwam een 
kindvriendelijke route en een artistiek 
Zwaanshals. Kinderen werden lid van 
verenigingen en het Klooster kwam in 
handen van de buurt. Bij andere deel-
gemeenten is dat vloeken in de kerk!
Brammetje moet hangen, omdat hij 
geen genoegen nam met een leeg 
hoofd, zo populair bij onze politieke 
gifmengers en boulevard journalisten.

Harlow  was volledig transparant. 
Anderhalf jaar geleden was de finan-
ciering van deze opleiding al bekend. 
Nu de verkiezingen naderen wordt het 
ineens opgeklopt. 

In dezelfde lijn ligt het vuurtje stoken 
onder ‘Bruisend Noord’. Voor een twee 
daags festival hebben deelgemeente 
en corporaties geen €180.000,-  maar 
€120.000 betaald. Voor zo’n festival is 
dat een normaal bedrag, jammer dat 
in tijd van crisis zowel de fondsen als 
het bedrijfsleven de hand op de knip 
hielden. 
Moest het festival dan afgeblazen wor-
den?
Noord heeft een complete revival ge-
kregen, het is aantrekkelijk, artistiek, 
warm en multicultureel.
Het herbergt tal van Rotterdamse kun-
stenaars en bouwt voor een creatieve 
middenklasse.
Maar net zoals bij de Witte De Wit-
hstraat vroeger blijft het oude beeld 
van probleemwijk nog onterecht lang 
hangen.  Bruisend Noord brengt dui-
zenden stedelingen naar dat nieuwe 
Noord. Het is een vehikel, een recla-

memiddel, een gids om de verande-
ring te laten zien. 
Lege hoofden, zinloze projecten, bij 
veel deelgemeenten zijn ze voor het 
oprapen. Maar niet in Noord!

Ed de Meijer

Brammertje moest hangen
In een schitterende najaarszon 
streek het Wereldcircus van 
het Rotterdams Volkstheater 
neer op het Noordplein, tot 
tweemaal toe was de tent tot 
de nok toe gevuld met en-
thousiast publiek. 

De artiesten, jongleurs, acrobaten, 
goochelaars, vuurspuwers, opera-
zangers op stelten, clowns, capoeira 
dansers brachten nieuwe acts. Ze 
werden verrassend begeleid door de 

tentband die enkele staaltjes van mu-
zikaliteit liet horen. De Antilliaanse 
buurtgroep Mira Luz gaf met haar 
kids een paar leuke sketches waar-
onder de Marilyn Monroe act. Op het 
plein vóór het circus waren de kin-
deren aan het schilderen, gecoacht 
door de kleurbende en zorgde  een 
bandje voor mooie gipsymuziek.
In het kader van week van de opvoe-
ding presenteerde Welzijn Noord de 
Boston tentoonstelling, een reeks 
posters met belangrijke opvoeditems 

Dat is de essentie van gebieds-
commissies. Via de gebieds-
commissies kunnen alle Rot-
terdammers - actieve buurtbe-
woners, ondernemers of maat-
schappelijke organisaties in  
een gebied - directer invloed 
uitoefenen op het wel en wee 
van hun wijken: door zichzelf 
verkiesbaar te stellen of door 
actieve betrokkenheid bij het 
maken van de gebiedsplannen 
voor hun gebied.

Wat is een gebiedscommissie?
Binnen de geografische grenzen van 
de veertien deelgemeenten komen 
vanaf 2014 gebiedscommissies. De 
deelgemeentebesturen (dagelijks be-
stuur en deelgemeenteraad) worden 
opgeheven. De gebiedscommies ver-
tegenwoordigt de inwoners van dat 
gebied. De leden zijn de ogen en oren 
van een gebied voor het stadsbestuur. 
De commissie bestaat uit negen tot 
vijftien leden, afhankelijk van de grote 
van het gebied. De leden hoeven niet 
aangesloten te zijn bij een politieke 
partij. 

De commissie heeft een voorzitter en 
mogelijk een vice-voorzitter. De kandi-
daat die de meeste stemmen heeft be-
haald, wordt in principe de voorzitter, 
tenzij de gebiedscommissie iemand 
anders aanwijst. Daarnaast is het mo-
gelijk om maximaal twee vice-voorzit-
ters aan te wijzen. De voorzitter (en 
mogelijke vice-voorzitter(s)) zijn belast 
met het voorbereiden van de vergade-
ringen van de gebiedscommissie. De 
gebiedscommissie neemt geheel be-
slissingen.

Taken gebiedscommissie
• Adviseren: het gebiedsplan
Op alle onderwerpen die voor een ge-
bied van belang zijn kan de gebieds-
commissie het stadsbestuur gevraagd 
en ongevraagd adviseren. Een belang-
rijk instrument is het gebiedsplan. De 
commissie maakt samen met bewo-
ners, ondernemers en andere partners 
in de wijken van het gebied zo’n plan: 
een bundeling van ideeën om de wijk 
te verbeteren. De plan betreft speci-
fieke gebiedsopgaven die nog niet zijn  
opgenomen in de stadsbrede uitvoe-
ringsprogramma’s. Het gaat dan met 

Minder politiek, meer buurt

In september zijn de beide kanten van het Muizengaatje, de onderdoorgang van het spoor bij 
Station Noord, beschilderd met het winnende ontwerp ‘Legendes’ van het kunstenaarsteam 
Suburb bestaande uit Marjon van der Velden, Kim Visser en Gino Catshoek.

Het Muizengaatje 
is beschilderd

 

De deelraad Noord heeft vanavond 
Ahmed Harika benoemd als nieuwe 
voorzitter van deelgemeente Noord. 
Vanwege het vertrek van Harlow 
Brammerloo, is er een nieuwe voorzit-
ter nodig. De deelgemeenteverorde-
ning vraagt om minimaal drie bestuur-
ders, maar de deelraad heeft besloten 
om één positie tijdelijk niet in te vul-
len. Dit heeft te maken met de korte 
bestuursperiode die nog rest tot maart 
2014 en iedereen wil voorkomen dat 
er onnodig kosten worden gemaakt. 
De overgebleven twee bestuurders, 

Ahmed Harika (GroenLinks) en Nils 
Berndsen (D66), nemen alle taken 
over. Ahmed Harika heeft jeugd, vei-
ligheid, welzijn en zorg en dienst-
verlening in zijn portefeuille en Nils 
Berndsen wonen, sport, financiën, 
wijkeconomie, kunst, cultuur en eve-
nementen. Ahmed Harika: “We zijn 
allebei zeer gemotiveerd om er nog 
flink aan te trekken het komend half-
jaar en onze doelen te halen. We gaan 
voor een initiatiefrijk, groen, sociaal en 
levendig Noord.”

Twee bestuurders voor 
rest bestuursperiode   
Ahmed Harika nieuwe voorzitter van Noord

De deelraadsvoorzitter Harlow Brammerloo betaalde uit ge-
meenschapsgeld een tweejarige bestuursopleiding. Wat een 
misdaad!

name over veiligheid, de buitenruimte 
en voorzieningen in de wijk. De plan-
nen liggen in lijn met de taken die de 
gebiedscommissie uitvoert namens 
of in opdracht van de gemeenteraad 
en het college van b en w. De gebieds-
directeur stelt het gebiedsplan op in 
opdracht van de gebiedscommissie 
en in overleg met alle partijen. Het 
plan wordt vervolgens als een advies 
voorgelegd aan het gemeenteraad. De 
gemeenteraad maakt bij de tekening 
van middelen voor de uitvoering van 
het plan een stadsbrede afweging als 
onderdeel van de gemeentebegroting.

• Organiseren en faciliteren: 
participatie
De gebiedscommissie hebben nadruk-
kelijk de taak bewoners en bedrijven 
op allerlei manieren te betrekken bij 
het maken van plannen voor de wijk. 
Zij organiseren en faciliteren partici-
patie en stimuleren initiatieven van 
wijkbewoners via allerlei bekende en 
maar ook nieuwe manieren, zoals 
crowdsourcing, digitale raadplegingen 
en wijkreferenda.

• Toezien op uitvoering
De gebiedscommissie ziet toe op de 
goede uitvoering van het door de ge-
meenteraad vastgestelde gebiedsplan. 
Verloopt iets niet volgens afspraak, dan 
kan de gebiedscommissie dit aankaar-
ten bij de gebiedsdirecteur en - indien 
nodig - rechtstreeks bij de gemeente-
raad.

Geld, bevoegdheden en 
doorzettingsmacht
De kracht van de gebiedscommissie 
is dat die haar mandaat haalt uit het 
draagvlak onder buurtbewoners en 
niet uit formele bevoegdheden en bud-
getten. Een gebiedsplan dat in samen-
spraak met bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties 
in een gebied tot stand is gekomen, 
weegt zwaar voor de gemeenteraad. 
Het standsbestuur zal plannen uit de 
gebieden met een breed draagvlak on-
der de bewoners serieus beoordelen.
Als de uitvoering van het door de ge-
meenteraad vastgestelde gebiedsplan 
niet goed  verloopt, kan de gebieds-
commissie dit via de gebiedsdirecteur 
ambtelijk opschalen. De gebiedsdi-

recteur valt rechtstreeks onder de 
gemeentesecretaris (de algemeen di-
recteur van de gemeente Rotterdam). 
Daarnaast kunnen gebiedscommis-
sieleden ook politiek opschalen: er zijn 
korte escalatielijnen richting wethou-
ders en gemeenteraad. De gebieds-
commissie krijgt de beschikking over 
een budget om bewoners te betrekken 
bij plannen en bewonersinitiatieven 
uit de wijken te ondersteunen. Ideeën 
voor een gebied – groot en klein, voor 
de korte en de lange termijn – kunnen 
op deze manier door een gebiedscom-
missie op de agenda worden gezet van 
de gemeenteraad.
Een nog te vormen fonds voor bewo-
nersinitiatieven zal in ieder geval be-
staan uit de besparing van de huidige 
bestuurslasten. Dat is ongeveer vijf 
miljoen euro. Dat geld wordt waar-
schijnlijk naar rato van het aantal 
inwoners verdeeld over gebiedscom-
missies. De gebiedscommissie bepaalt 
zelfs - binnen een aantal voorwaarden 
- aan welke bewonersinitiatieven zij 
geld toekent. De voorwaarden zijn ge-
richt op versterken van de eigen kracht 
van de bewoners van het gebied. 

= gezond eten, genoeg slapen en ook 
lekker spelen; hulp bij obesitas; in-
teresse hebben voor je kind; positief 
zijn; vertrouwen.
Tweehonderd ouders vulden de op-
voedingsenquête in waarbij je feed-
back krijgt op je eigen gedrag.
Natuurlijk was er ook de poppen-
speler met de held, de schoonheid 

en de heks en een gezellige koffie-
hoek voor de ontmoeting. Johannes 
en Anja vertoonden op het plein 
een try out van hun allernieuwste 
act rond het thema ‘schoon’. Reus-
achtige bezems dienden als stellage 
voor heel wat acrobatische capriolen. 
De bezems en het vuilnisvat werden 
ook een strijdwagen met Anja met 

wapperende sluier als gladiator en 
Johannes als paard met een afvalblik 
als snuit. 
Het kwaliteitsprogramma van het 
Rotterdams Volkstheater was verfris-
send en inspirerend. Het publiek en 
vooral de kinderen konden er adem-
loos naar kijken.

WeReLDCIRCuS
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Zussen Roeqiya en Haadjar Fris 
van Fris Projecten organiseren 
vanaf 7 oktober voor het eerst de 
Kinderkunstfabriek, voor kinderen 
van 5 t/m 12 jaar. Deze educatieve 
kunstlessen worden gegeven in 
studio Fris, rondom het Zwaans-
hals, het creatieve en culturele hart 
van Rotterdam-Noord. In een serie 
van twaalf of zesendertig lessen 
volgen de kinderen een gevarieerd 
programma. Net als bij echte kun-
stenaars, worden de kunstwerken 
tentoongesteld op verschillende lo-
caties in Rotterdam-Noord.

Inhoud van de kunstlessen
In de Kinderkunstfabriek gaan kin-
deren aan de slag met verschillende 
technieken en materialen zoals pa-
pier, verf, textiel, hout, klei. De kin-
deren maken kennis met modern 
kunstenaars. Ze experimenteren 
met verschillende vormen en ver-
houdingen en bouwen zelf sculp-
turen van geometrische vormen. Er 
wordt kringloopkunst gemaakt en 
de fantasie van kinderen wordt ge-

stimuleerd als zij met verschillende 
materialen werken.

Voor wie?
De Kinderkunstfabriek is bedoeld 
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar die 
graag creatief bezig zijn. De kunstles-

Op 11 oktober werd de Week 
van de Opvoeding in Noord 
feestelijk afgesloten met 60 
buurtbewoners in buurthuis 
Mozaïek. Onder genot van 
een diner van Resto van 
Harte vond tegelijkertijd de 
laatste Opvoedtafel plaats.

Carolien Holst van CJG Noord 
blikte terug op een geslaagde week. 
Samen met Sonor, St.Noordplus, de 
v. Veldhuizenstichting, Humanitas 
Homestart en HRC diëtistenprak-
tijk is in het voorjaar gestart met de 
voorbereidingen. Veel andere orga-
nisaties haakten aan en het initiatief 
leidde uiteindelijk tot maarliefst 

30 activiteiten voor ouders en kin-
deren op verschillende locaties in 
de deelgemeente. Thema dit jaar 
was “Word Spelenderwijs”. Spelen 
betekent ontdekken, ontmoeten, 
je talenten ontdekken en nog veel 
meer. Spelen is van alle leeftijden, 
dus ook voor ouders. Deze werden 
met nadruk betrokken bij de activi-
teiten en met succes. Bij het Kinder-
paradijs waren zelfs opa’s aanwezig 
bij het maken van een kunstwerk! 
Spelen bevordert óók de onderlinge 
band tussen ouders en kinderen. De 
activiteiten in de Week van de Op-
voeding hebben hier zeker aan bij-
gedragen.

Feestelijke 
opvoedtafel

nis te maken met vrijwilligers en 
gasten van Resto VanHarte.

Over Resto VanHarte
Resto VanHarte gelooft in de 
kracht van mensen. Wij brengen 
buurtbewoners samen rond de eet-
tafel en dagen hen uit de regie te 
nemen over hun eigen leven. Bij 
Resto VanHarte komen mensen 
weer in contact met elkaar, met 
hun buurt en met hun eigen mo-
gelijkheden. Oude structuren zoals 
kerk of netwerken in de buurt zijn 
verdwenen. Familie woont ver weg 
of heeft andere prioriteiten. Door 
het ontbreken van deze sociale 
netwerken ontstaat eenzaamheid. 
Resto VanHarte doorbreekt dit. In 
de Resto’s maken professionals en 

vrijwilligers een gezonde maaltijd. 
De gasten werken mee in de keu-
ken of helpen tafels te dekken en de 
ruimte gezellig te maken. 

Iedereen is welkom!
Aan tafel wordt gepraat en vaak is 
er van alles te beleven: van muziek 
tot voorlichting over onderwerpen 
die ertoe doen. Dat inspireert de 
gasten. Het geeft ze net dat nood-
zakelijke zetje om de draad weer 
op te pakken. Resto VanHarte ziet 
dat dat lukt, al meer dan zeven jaar 
lang, nu al op 34 locaties door heel 
Nederland.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma 
bezocht, in het kader van de 
estafette armoede- en schul-
denbeleid, maandag 14 okto-
ber Resto VanHarte Rotterdam 
Oude Noorden. Ze beschouwt 
Resto VanHarte als een voor-
beeldinitiatief waarin verschil-
lende problemen worden be-
streden die te maken hebben 
met armoede en isolement en 
waarin gasten en vrijwilligers 
worden verleidt weer mee te 
doen met de samenleving. 
Resto VanHarte geeft al zeven 
jaar actief vorm aan de partici-
patiesamenleving.

estafette armoede- en 
schuldenbeleid
Onder het motto ‘Estafette armoe-
de- en schuldenbeleid’ vraagt de 
staatssecretaris van 14 tot en met 
19 oktober speciale aandacht voor 
zinvolle en mooie initiatieven, ge-
richt op het voorkomen van buiten 
de boot vallen van mensen die ge-
confronteerd worden met armoede.

Op maandag 14 oktober bracht zij 
samen met Kinderombudsman 
Marc Dullaert, de Rotterdamse wet-
houder Marco Florijn en een groep 
Rotterdamse beleidsmakers een 
bezoek aan Resto VanHarte Rot-
terdam Oude Noorden. De groep 
schoof aan de Restotafels om ken-

Resto VanHarte

Nieuw in Rotterdam Noord is 
de Kinderkunstfabriek waar 
kinderen tussen de 5 en 12 jaar 
kunstlessen kunnen volgen.

KinderKunst fabrieK

De vaste medewerkers van Wijkteam 
Agniesebuurt/Provenierswijk stellen 
zich aan u voor: 
In Deelgemeente Noord hebben zorg- 
en welzijnsorganisaties de handen in-
eengeslagen: zij werken beter samen 
in drie wijkteams. Daarmee willen ze 
bereiken:
Eén adres, voor de bewoner die niet 
weet waar aan te kloppen met een 
vraag of idee;
Eén samenwerkend team, voor verbe-
teringen in de wijk
Eén plan voor meervoudige probleem-
situaties. 

Aanleiding hiervoor is dat er minder 
geld is voor zorg en steun.  Van bewo-
ners wordt verwacht dat zij  meer zelf 
doen en meer voor elkaar doen. Zorg- 
en welzijnsorganisaties krijgen meer 
taken en moeten dus meer doen voor 
hetzelfde of minder geld. Met deze 
wijkteams wil men dat realiseren. 
Naast dit wijkteam zijn er in Noord 
ook een Wijkteam Blijdorp/Bergpol-
der/Liskwartier en Wijkteam Oude 
Noorden.

WAT DOeT HeT WIJKTeAM?
In het wijkteam werken beroepskrach-
ten en vrijwilligers die bewoners on-
dersteunen met zorg- en dienstverle-
ning. De vaste deelnemers zijn: 
• Vraagwijzer Noord van de 
  Stadswinkel
• Algemeen Maatschappelijk Werk
• Ouderenmaatschappelijk Werk
• Wijkverpleegkundigen Zichtbare
  Schakels
• Opbouwwerk
• Consulenten van MEE
• De buurtconsulenten van Humani-
  tas huishoudelijke verzorging
• Zorgaanbieder Middin, Laurens 
  of Humanitas

Wijkteam Agniesebuurt/Provenierswijk 
stelt zich voor

sen dragen bij aan de ontwikkeling 
van het creatieve talent van de kinde-
ren.
Meer informatie over de Kinderkunst-
fabriek zoals de prijzen en tijden vind 
je op www.frisprojecten.com.

Opvoedwinkel Twinkeltje sloot bij dit 
thema aan door haar speel-o-theken 
eens in de aandacht te zetten met een 
feestelijke open dag. In Speel-o-theek 
Noord konden ouders en kinderen 
een kijkje komen nemen en werd 
er verteld wat de speel-o-theek pre-
cies inhoud en kon men lid worden. 
Ook was er genoeg te doen. Terwijl 
de ouders een themabijeenkomst 
over spelen bijwoonden, konden de 
kinderen kleien, ezeltje prik spelen 
en ook nog eens grabbelen naar een 
prijsje. Het is dus een erg gezellige 
en leerzame middag geworden met 
een goede opkomst. 
Spelenderwijs de wereld ontdekken 
is voor een kind heel belangrijk. 
Door te spelen stimuleert een kind 
de lichamelijke ontwikkeling, ver-
standelijke ontwikkeling en sociale 
ontwikkeling. Daarnaast kan spelen 
met speelgoed ook voorbereiden op 
iets spannends, bijvoorbeeld een be-
zoek aan de dokter. 

Heeft u de open dag van onze speel-
o-theken gemist? Dat geeft niets! U 
mag altijd een keertje langskomen. 
Naast het uitlenen van speelgoed, ge-
ven wij ook tips en adviezen rondom 
opvoeding en ontwikkeling van kin-
deren en kunt u eens kletsen met 
andere ouders. 

ONZe SpeeL-O-THeKeN
Speel-o-theek Kralingen 
OBS ‘De Kleine Wereld’ 
Vredenoordplein 60 -62
3061 PX Rotterdam
Dinsdag 11.00 - 13.00 uur

Speel-o-theek Noord
Wijkgebouw ‘Het Klooster’
Ruivenstraat 81
3066 DD Rotterdam
Woensdag 13.00 - 15.00 uur

Alexandra Brand - 
Opvoedwinkel Twinkeltje Noord

Word 
SpelenderWijs!

December… vaak somber en 
koud. tijd om uw straat tot 
leven te brengen en kleur te 
geven met een straatactiviteit.

Om elkaar te ontmoeten! tijd ook 
om Lief en Led te delen en aandacht 
te schenken aan ouderen, zieken of 
bewoners die het niet makkelijk heb-
ben. Betrek ze bij uw activiteit! Be-
denk een leuk plan met een Lief en 
Leed-accent. Opzoomer Mee helpt 

Opzoomer Mee 
in december

U kent ze misschien al want ze werken 
op straat, komen bij mensen thuis, en 
hebben hun eigen kantoor. Ze hebben 
ieder hun eigen deskundigheid en 
brengen die samen in de wijkteams.
De  wijkteams komen regelmatig bij 
elkaar. Bij meervoudige probleemsitu-
aties spreken zij  af welke aanpak daar-
bij nodig is en wie dat gaat uitvoeren. 
Daarnaast hebben ze voor de Agniese-
buurt/Provenierwijk afgesproken  de 
komende tijd extra ondersteuning te 
bieden  bij armoede en schulden.  Zij 
werken samen met andere organisa-
ties in de wijk. 
U kunt het wijkteam mailen, het mail-
adres is: wtap@gmail.com

INITIATIeF
De wijkteams zijn een initiatief 
van vijf organisaties: CVD Noord, 
St.Ouderenwerk Noord, Humanitas, 
Laurens, Middin. Het staat beschreven 
in een plan “Noord In Haar Kracht”.  
Vraagwijzer Noord werkt ook mee in 
elk wijkteam, evenals SONOR, Wils-
kracht Werkt, MEE en Pameijer . Op 
onderdelen werken ook andere organi-
saties met ons samen. 

De Week van de Opvoeding zit er weer op! Van 7 t/m 13 
oktober stond de week in het teken van het thema ‘Word 
SpelenderWijs!’. 

Op de foto: Mira Lima Delgado van Vraagwijzer Noord, Leila Zarouk van 

CVD Noord, Mimoun Hmoumou van SONOR, Ciska den Otter van Stich-

ting MEE, Christl van de Schoor van Middin/De Provenier, Mariëlle Bolink 

van Zichtbare Schakels/Laurens, Aida Correia, Leni Rollfs en Ria Kerklaan 

van Ouderenwerk Noord. Op de foto ontbreken: Anja Visser van Zichtbare 

Schakels/Thuiszorg Rotterdam, Harry Voskuilen van CVD Noord en Eibert 

Drost van Humanitas.

Noorderbioscoop Episode2 
in de Banier

met maximaal 175 euro. Wilt u uw 
actie sfeervoller maken met een 
kerstboom (6 meter) of lichtslang 
(25 meter)? Dat kan! Er zijn slechts 
450 kerstbomen en 250 lichtslan-
gen. Dus: snel aanmelden!

Meer informatie: 
Opzoomer Mee, Schiedamsedijk 
55a, 010 2131055
info@opzoomermee.nl
www.opzoomermee.nl

Onder een vrolijk zonnetje 
streek een kleine kermis 
neer op het Bleiswijkplein 
met een stormbaan, noten 
vanger, darts, minigolf en 
hockey. Veel families met 
kinderen genoten van het 
gebeuren. 

Marokkaanse vrouwen zorgden 
voor fruitspiesen en jonge meiden 
wisten subtiele schilderwerkjes 
te combineren met mooie plein-
afspraken. De kinderen maakten 
kleurrijke Michael Jackson hoedjes 
en deden fanatiek mee met de kara-
oke. Opvallend was het zelforgani-
satievermogen van de kids. Ze be-
dienden het magnetenpaneel van 
het notenspel en zorgden ervoor dat 
iedereen aan de beurt kwam. Op de 
stormbaan kregen ook de kleintjes 
de nodige aandacht. Verheugend 
was de aanwezigheid van veel jon-
ge vaders. Het sumoworstelen was 
populair en een Japanse buurvrouw 
wist bijzonder goed te coachen:  ge-
vouwen handen, hoofdknik, breed 
maken en uitroep.

Kermis op het 
Bleiswijkplein

Het laatste weekend van oktober organiseerden de producen-
ten van Noorder Bioscoop en CineNoord: Noorderbioscoop| epi-
sode 2 in de Nieuwe Banier. 

Voor een symbolisch bedrag van 50 
cent kon je genieten van een mooie 
selectie films in twee zalen in de Ba-
nier, zoals Rize (LaChapelle), Lang & 
Gelukkig (Kramer), The Red Shoes 
(Powell & Pressburger) en Black 

Swan (Aranofsky). Aansluitend wa-
ren er exposities en presentaties van 
onder andere Chris Ripken, Daily 
Danai, Stefan Da Costa Gomez, Mar-
tijn Kappers, Paul Sixta/Mor Shani 
(Dansateliers), Swap Shop en Wim 

Wiegman. Middels filmpjes en af-
fiches presenteerden kinderen en 
bewoners uit Noord zich eveneens 
op het festival met begeleiding van 
Annelies Goedhart, Film des Forêts 
(in samenwerking met SKVR) en 

Studio Scope. Met het brede festival-
programma en dans en theater als 
uitgangspunt bracht Episode 2 deze 
historische plek écht in Beweging, 
zodat meer mensen aan cultuur kun-
nen gaan deelnemen.
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Waarom nu uw klushuis kopen? 
Naar verwachting verkoopt Woon-
stad de karakteristieke panden voor 
een prijs die onder de € 100.000,-- 
ligt. Met nog eens hetzelfde bedrag 
te investeren heb je een prachtige 
stadwoning met een oppervlakte 
van 140 m2 en een tuin van 30 m2. 
Woonstad levert de woning met vol-
ledig funderingsherstel, zodat niets 
een hypotheekverstrekking in de weg 
staat.

er hangt een positieve sfeer 
rond het Oude Noorden: het 
zoemt. In Rotterdam en daar-
buiten wordt het Oude Noor-
den steeds meer gezien als the 
place to be. een dynamische 
wijk met een creatieve onder-
stroom waar van alles mogelijk 
is. Daar is de afgelopen jaren 
vol overgave aan gewerkt door 
veel partijen. Dat was nodig, 
want het Oude Noorden scoor-
de op vele lijstjes slecht. een 
wijk duurzaam vooruit krijgen 
kost tijd. De samenwerking en 
investeringen gaan door zodat 
we in 2020 met  recht kunnen 
zeggen: het Gouwe Noorden!  

Woonstad Rotterdam timmert ook In 
het Oude Noorden aan de weg. Zo zijn 
ze gestart met een samenwerking met 
Codarts. Studenten die een opleiding 
volgen aan de Hogeschool voor de 
kunsten kunnen een woonruimte hu-
ren in het Klooster. 

Even verderop worden ruim 100 wo-
ningen die in slechte staat verkeren 
binnenkort gesloopt. Het gaat om de 
woningen in het blok aan de Blokland-
straat, Raephorststraat Tochtstraat, 1e 
Pijnackerstraat. Op deze plek bouwen 
zij eengezinswoningen voor gezinnen 
terug. 

De Bloklandstraat zal in de nabije toe-
komst een “Groene Laan” zijn voor 
doorgaand fietsverkeer, spelden kids 
en moeders op de bankjes. De straat 
wordt ter hoogte van de Zwaanshals 
doorgebroken. In combinatie met de 
nieuwbouw aan de Bloklandstraat 
geeft dit een prettige uitstraling. 

Aan het andere eind van de Blokland-
straat nabij de Bergweg staan enkele 
karakteristieke panden. Deze panden 
zijn lange tijd gekraakt geweest en 
stonden lang leeg vanwege funderings-
problemen. Woonstad Rotterdam gaat 
deze panden nu verkopen als kluswo-
ning. Aan de achterzijde grenzen deze 
woningen aan de Louwerslootstraat. 
Ook hier worden enkele woningen als 
kluswoning aangeboden.  
Voor iedereen die op zoek is naar een 
bijzondere woning in het Oude Noor-
den is dit de uitgelezen kans om zijn 
slag te slaan. Er is een groot voordeel te 
halen uit het zelf opknappen van een 
woning. Ten eerste is de aanschafprijs 
veel lager dan een reguliere woning 
met een zelfde karakteristieke uitstra-
ling. Ten tweede zijn alle indelingen 
zelf te bepalen waardoor het werkelijk 
een huis van je dromen kan worden. 

En dan de locatie: net buiten de cen-
trumring, vlakbij het Kralingsebos en 
de recreatiemogelijkheden. Een goede 
ontsluiting naar de randwegen en de 

snelweg. En na een dag hard werken 
of winkelen is het heerlijk thuiskomen 
in je eigen ontworpen woning en kom 
je tot rust in je heerlijke stadstuin. Echt 
een ideale uitvalsbasis! 

Wat is een klushuis?  

Klushuizen zijn panden in slechte 
staat, die de koper koopt voor een aan-
trekkelijke prijs met een aantal spelre-
gels, zoals goede renovatie en zelfbe-
woning (vaak 2 a 3 jaar). 

De koper is opdrachtgever en stuurt 
zowel het ontwerp als de renovatie 
van de eigen woning aan. Er ontstaat 
altijd een zekere saamhorigheid onder 
de klussers en er valt zeker voordeel te 
halen uit het gezamenlijk optrekken in 
een dergelijk project. 

Van klushuis naar droomhuis
Woonstad biedt in het Oude Noor-
den 15 karakteristieke klushuizen te 
koop aan in de Louwerslootstraat en 

de Bloklandstraat. De panden bestaan 
oorspronkelijk uit een begane grond 
en een etagewoning. Deze indeling 
wordt losgelaten zodat er hele panden 
ontstaan. Zo ontstaat je eigen klushuis 
met voordeur en tuin. Hier bestaat alle 
vrijheid om je eigen woning naar ei-
gen wens en inzicht te verbouwen.

De financieringseis (dat is de koop-
prijs+ de renovatiekosten) ligt rond de 
€ 200.000,-

Huidige staat
“What you see is what you get”. De 
woningen bevinden zich in de staat 
waarin de laatste bewoners het hebben 
achtergelaten. Aan de binnenkant, het 
casco en het dak zijn geen werkzaam-
heden verricht. 

Als 80% van de woningen verkocht 
is, herstelt Woonstad Rotterdam de 
fundering. De woningen worden dus 
opgeleverd met een nieuwe, betonnen 
vloer

Meer weten
Kijk dan snel op de website www.
woonstadrotterdam.nl/klushuizen op 
de link van het Oude noorden of vraag 
naar Heleen van der Pijl

KlusHuizen 
EN EEN lOMMERRijKE lAAN

Woonstad Rotterdam heeft op-
dracht gegeven tot de bouw 
van 18 stadswoningen en 14 
appartementen. Dit zal een 
combinatie worden van koop-
woningen en huurwoningen 
in de vrije sector (dus met een 
huurprijs boven de huursub-
sidie grens). Meer informatie 
over de woningen volgt in de 
loop van volgend jaar.

planning
U heeft waarschijnlijk gemerkt dat 
de voorbereidingen gestart zijn, zo-
als de grondsanering en opnames 
van de bouwtechnische staat van 
aangrenzende woningen; wellicht 
die van u. Binnenkort zal de aanne-
mer van start gaan. De totale bouw-
tijd zal ongeveer anderhalf jaar zijn. 
De bouwplaats wordt uiteraard afge-
zet in verband met de veiligheid van 
passanten en omwonenden. Ook 
het begin van de Heer Vrankestraat 
wordt daarom afgesloten. In het mid-
den wordt een bouwkraan geplaatst. 
Er komt een opslag voor bouwma-
teriaal op de Soetendaalsekade waar 
ook hekken omheen komen. 
De voorbereidingen zullen vanaf 
week 49 getroffen worden en in 
week 51 zal de bouw van start gaan.

parkeren
De bouwplaats moet voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften. Daarom 
wordt een aantal parkeerplekken 
afgesloten met hekken zodat geen 

schade of letsel kan ontstaan. Het 
kan gebeuren dat u ergens gepar-
keerd staat en vrachtverkeer tijdelijk 
de weg blokkeert. We vragen daar-
voor uw begrip. Eventueel kunt u 
contact zoeken met de chauffeur of 
de aannemer ter plaatse.
Aan de deelgemeente is gevraagd 
naar mogelijkheden voor tijdelijke 
plaatsing van fietsenstallingen voor 
de mensen die niet meer via het ach-
terpad bij hun berging kunnen. We 
onderzoeken ook andere opties. 
Speeltuin

Door dat er meer verkeer in de omge-
ving zal zijn, wordt de route richting 
de speeltuin drukker. Woonstad is in 
overleg met de deelgemeente om dit 
zo veilig mogelijk te maken. De deel-
gemeente heeft hier nog geen besluit 
over genomen.

Contact
Woonstad Rotterdam en aannemer 
Era Contour proberen alle werk-
zaamheden zo goed en veilig mo-
gelijk uit te voeren zodat u zo min 
mogelijk overlast ervaart. Mocht u 

toch overlast ervaren op de bouw-
plaats dan kunt u bellen met 010 
– 4408800 en vragen naar Marco 
Berm of uw klacht mailen naar 

info@woonstadrotterdam.nl. Geeft 
u dan klachten nieuwbouw Soeten-
daal als onderwerp.

Bouw soetendaal

Woensdag ochtend verzamelden 
zich acht groep achters van basis-
school de Fontein in wijkcentrum 
het Klooster. Samen met projectlei-
ders Laurens en Sanne van Woon-
stad gingen zij op stage in het Oude 
Noorden.
Woonstad doet nu heel erg veel in de 
wijk. En vooral in de Bloklandstraat. 
Het Bloklandblok wordt gesloopt en 
gebouwd en ze verkopen er huizen 
als kluswoningen.

Mc Donalds in plaats van een 
keuken
De kinderen waren voor een och-
tend aan het werk voor Woonstad 
en verhuurden twee huizen, deden 
een oplevering en ontwikkelden hun 
eigen droomhuis in de kluswonin-
gen. Deze plannen sturen we direct 
door naar VGO omdat er nogal wat 
juweeltjes tussen zaten. Een mooi 
voorbeeld was het bubbelzwembad 
op zolder, de Mac Donalds in plaats 
van een keuken en de glijbaan als 
uitgang. Anderen maakten juist een 
hele grote keuken omdat bij hen in 
de familie eten centraal staat.

echte kraker
In de wijk kwamen we een aannemer 
tegen die de Bloklandstraat dichtzet 

tegen krakers. Maar we kwamen ook 
een echte kraker tegen. 

Ik word directeur
Het was heel leuk om met deze en-
thousiaste kids op pad te zijn. Ze 
namen geen blad voor de mond en 
stelden hele scherpe vragen. Zo-
als: ‘waarom moet die kraker niet 
gewoon zijn huis uit?’  Deze groep 
wist verrassend veel over wat een 
woningbouwcorporatie is en doet. 
Het favoriete beroep was toch de ver-
huurmedewerker. De directeur was 
ook populair.

Kies precies programma
In het Oude Noorden doet Woon-
stad de Bliksemstages van JINC in 
het kader van ons Kies Precies pro-
gramma. Met dat programma willen 
we de kinderen in het oude Noorden 
en hun ouders beter voorbereiden op 
hun keuze voor vervolgonderwijs. 
Misschien hebben we vandaag een 
nieuwe generatie Woonstadters op-
geleid. 

Kies precies Agenda 
Gitaaracademie/Gitaarpodium 
Woensdag 13 november
Start korte groepscursus gitaar 
voor beginners
Kun je nog geen gitaarspelen en wil 
je op een gunstige, leuke manier 
de basis leren in slechts tien les-
sen? Volg dan een van onze popu-
laire groepscursussen. De volgende 
groepscursus begint woensdag 13 
november. 
Deze lessen bieden we speciaal aan 
voor beginnende gitaristen vanaf 14 
jaar.In tien lessen met maximaal tien 
leerlingen leer je al snel de basis van 
het gitaarspelen. Iedereen is begin-
ner waardoor je op hetzelfde niveau 
start.
Na de instapcursus kun je je nog 
voor een vervolgcursus inschrijven, 
maar je kunt ook naar de reguliere 
cursus overstappen. Neem met je op-
gedane gitaarvrienden van de cursus 
gunstig geprijsde groepscursussen 
(bijvoorbeeld met twee of vier men-
sen) of vraag naar individuele gitaar-
lessen voor een nog intensievere be-
geleiding.
Mocht je je instrument nog niet heb-
ben, koop of huur een instrument 
via De Gitaaracademie. Wij kunnen 
zorgen voor een geschikt instrument 
voor een mooie prijs.

Tien lessen inclusief cursusmateri-
aal kosten € 175,-
Tien lessen inclusief cursusmateri-
aal en startersgitaar € 265,-
Kijk op www.degitaaracademie.nl of 
mail naar info@degitaaracademie.nl 
voor meer informatie.

Zondag 17 november
Open podium
Tijd: 15.00 uur, locatie: Het Klooster, 
Ruivenstraat 81.
Het eerste Open Podium van dit sei-
zoen zal weer een prachtig program-
ma bieden aan de gitaristen van De 
Gitaaracademie. Alle stijlen, niveaus 
en leeftijden zijn welkom om hun in-
gestudeerde stukken te laten horen. 
Na afloop, rond 17.00 uur,  is er een 
borrel om te vieren dat wij onze 100e 
leerling hebben mogen begroeten dit 
seizoen!

Zaterdag 30 november 
Concertreeks Nederlandse 
MeesterGitaristen: 
enno Voorhorst
Stichting GitaarPodium Rotterdam 
presenteert in de nieuwe jaarlijkse 
concertreeks van Nederlandse Mees-
terGitaristen: Enno Voorhorst.
Locatie: Bergsingelkerk, Rotterdam

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 15,-. 
Voor meer info of aanmelden, neem 
gerust contact met ons op! www.gi-
taarpodium.com 

Dinsdag 10 december
Workshop singer-songwriter 
met Mark Lotterman
Op dinsdag 10 december geeft Mark 
Lotterman (bekend van o.a. De We-
reld Draait Door) een introductie-
workshop singer-songwriter. Deze 
workshop is geschikt voor iedereen 
die al wat akkoorden kan spelen op 
de gitaar.
 In deze workshop zullen alle the-
ma’s van de korte cursus die Mark 
vanaf 14 januari bij ons verzorgt kort 
voorbij komen. 
De kosten van deze leuke workshop 
zijn € 25,-. 
Aanvang van de workshop is 20.30 
uur bij De Gitaaracademie, Talm-
astraat 90b.
Er is beperkt plaats, dus geef je snel 
op via info@degitaaracademie.nl of 
www.degitaaracademie.nl 

Woonstad organiseerde spannende ontmoetingen tijdens 
Bliksemstage Oude Noorden

Koop nu 
uw KlusHuis

Maak een rondje en kies je huis uit. 
What you see is what you get! Echt op 
zijn Rotterdams.
Concreet gaat het om Bloklandstraat 
113 tot 123 en Louwerslootstraat 142 
tot 152 en verder 156- 158 en 102.
Hou de site van Woonstad in de ga-
ten, daarop worden de open dagen 
gemeld: www.woonstadrotterdam.
nl/klushuizen. Er zit ook een formu-
lier bij, waarmee je kan inschrijven.

Voorbeeld plattegrond
(Aan deze plattegrond kunnen geen 
rechten worden ontleend.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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. 
inleverdatum en uitgave: januari 2014

ReDACTIeADReS
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
Tel: 010 - 443 06 06 / 06 - 4572 4536
Email: noorderzonredactie@gmail.com

ReDACTIe
Ed de Meijer en Alice Alkema

FOTOGRAFIe
johannes Odé, Mick Otten (en andere)

MeDeWeRKeRS AAN DIT NuMMeR
Hanna Becx, 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 - 466 15 44
contactpersoon: 
Raymond van den Broek

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)

Centrum voor Jeugd en 
Gezin Noord
Eudokiaplein 31
3037 BT Rotterdam
010 44 44 611
www.cjgnoord.nl

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
Eudokiaplein 33a
3037 BT 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.

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

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

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

Johan de Graaffschool 
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
010 - 466 60 15

Stichting Noord plus
Zomerhofstraat 7
3032 CK Rotterdam
Tel: 010 467 1870

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
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Sponsor-
loop
Basisschool De Fontein organi-
seert 18 oktober een sponsor-
loop voor de groepen 0 tot en 
met 4. 

De Kinderboekenweek, met het 
thema sport, wordt in de gymzaal 
afgesloten. Wij kijken uit naar een 
feestelijke ochtend. Alle ouders mo-
gen vanaf 8.30 uur op school blijven, 
om de kinderen aan te moedigen. 
Het sponsorgeld wordt besteed aan 
nieuwe schoolmaterialen.’

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

Cultuur-
scout
Dit najaar presenteert Cultuur-
buur in samenwerking met 
Deelgemeente Noord en de 
Cultuurscout een programma 
vol muziek, dans en theater 
op bijzondere locaties in de 
buurt.
In de hele deelgemeente vinden di-
verse voorstellingen plaats verzorgd 
door gerenommeerde gezelschap-
pen uit Rotterdam. Studio de Bakker, 
De Nieuwe Banier, Theater ‘t Kapel-
letje en het Klooster Oude Noorden 
gooien hiervoor hun deuren open.
In november en december worden 
nog de volgende voorstellingen ge-
geven:

woensdag 6 november 
gezocht: konijn (3+)
van: MAAS | aanvang: 10.00, 11.30 
en 14:30 uur | entree: € 5,-
waar: Studio de Bakkerij | 
reserveren: 010 844 0900

woensdag 11 december  
Niemands Meisje 
van: Marjolein Meijers | 
aanvang: 20.00 uur | entree: € 7,50
waar: Studio de Bakkerij | 
reserveren: 010 844 0900

zaterdag 14 december  
Cash (12+)
van: MAAS | 
aanvang: 19.30 uur | entree: € 5,-
waar: De Nieuwe Banier | reserveren: 
denieuwebanier@gmail.com

Kijk voor meer info over de voorstellin-
gen op www.cultuurbuur.nl

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

Sportieve 
scholen 
De sportiefste school Hildegardis 
heeft met 175 kinderen 233 bezoeken 
gepleegd (133%). Een goede tweede 

vegetarisch eten en veel tijd voor 
sport en spelletjes. De kinderen heb-
ben vlotten gebouwd, gezwommen 
en vooral heel veel gespeeld, gezon-
gen en gelachen. Het jaarlijkse kamp 
was weer een groot succes!

Moe maar voldaan kwamen de leer-
lingen van basisschool De Fontein 
op woensdag 9 oktober terug van 
kamp. Drie dagen lang hebben de 
groepen 5 tot en met 8 het Kruithuis 
in Delft op stelten gezet. Er was een 
speurtocht,disco, kampvuur, lekker 

> genoten tijdens de 
jaarlijkse kampweek

Voor de scholieren was het voorlezen 
voor de kleine kinderen van de drie
kinderdagverblijven een goede oe-
fening. De peuters luisterden aan-
dachtig naar de mooie verhalen. 
Voorlezen is niet alleen leuk, het is 
ook belangrijk voor de ontwikkeling 
van de woordenschat, het taalgevoel 
en de fantasie van kinderen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Manal en Emily van basisschool De 
Fontein lezen voor bij kinderdagver-
blijf Jip en Janneke aan de Willebror-
dusstraat. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meri en L’or brachten een bezoek aan 
De Bonte Specht waar de peuters aan 
hun lippen hingen. Manal en Emily 
lazen voor bij Jip en Janneke. En 
Lina en Sushmita waren te gast bij 
de Droomplaats.

Van 2 tot en met 13 oktober 
was het Kinderboekenweek. 
Net als ieder jaar gingen 
leerlingen van basisschool De 
Fontein voorlezen bij een aan-
tal kinderdagverblijven in het 
Ouden Noorden. 

was Prinses Juliana, die heeft met 
138 kinderen 158 bezoeken gepleegd 
(114%). Daarna kwam Imelda met 
een deelname van 47%. 
In totaal zijn er 2448 boekjes uitge-
deeld en zijn er in acht dagen tijd to-
taal 812 bezoekjes geweest.

populairste 
sportverenigingen:
Gym Noord Taekwondo (Meidoorn-
straat) totaal 146 bezoekjes
Turnen (SSV), Basketbal (Sporthal 
Snelleman), Zaalvoetbal (SSV) ge-
middeld 80 bezoekjes  

Menno Bruins
Sportstimulering Noord
Heer Kerstantstraat 46 
T: 010 467 31 33, M: 06 126 390 61
E: m.bruins@rotterdam.nl

Echte Helden – Odyssee Editie  

Foto: Marjan Bleeker

met een leuk gevarieerd programma. 
Aanvang is om 15:00 uur en na af-
loop, rond 17:00 uur, heffen we het 
glas op dit heuglijke feit in de Foyer 
van Het Klooster, Ruivenstraat 81.  
Voor nieuwe leerlingen heeft De 
Gitaaracademie interessante acties 
bedacht. Tijdens het Open Podium 
is meer informatie hierover verkrijg-
baar.
De Gitaaracademie verzorgt lessen 
van docenten die op het hoogste ni-
veau zijn opgeleid en hun sporen 
als docent en concertgitarist al ruim-
schoots verdiend hebben. Er kan zo-
wel individueel als in groepsverband 
les worden genomen. Het hele team 
bestaat uit gepassioneerde muzikan-
ten die met grote inzet lesgeven op 
passend niveau.

De Gitaaracademie kende een 
feestelijke start van het nieu-
we seizoen: de honderdste 
leerling meldde zich aan voor 
gitaarles aan de Talmastraat. 
Dat wordt gevierd tijdens het 
Open podium op 17 november 
as. 

De Gitaaracademie, opgericht door 
Nathasja van Rosse, timmert sinds 
2007 gestaag aan de weg. En met 
succes, want bij de aanvang van dit 
seizoen is de honderdste leerling 
van start gegaan. Zonder dat hij het 
zelf vooraf wist, was Chris de Wit de 
gelukkige. Uiteraard werd hij verrast 
met een bloemetje tijdens zijn les! 
Om deze mijlpaal te vieren, nodigt 
De Gitaaracademie geïnteresseer-
den uit om op zondag 17 november 
2013 het Open Podium te bezoeken, 

De Gitaaracademie 
verwelkomt 
honderdste leerling

Leerlingen van De Fontein 
> lezen voor

In de herfstvakantie vond voor de 
eerste keer de kinderkunstweek 
Echte Helden plaats. Wat was het 
leuk! Elke dag kwamen kinderen 
uit Rotterdam Noord naar ’t Kloos-
ter om aan de slag te gaan met de 

Odyssee. Dit verhaal gaat over de 
echte held Odysseus, de man van de 
duizend listen. Hij gaat naar Troje 
om te vechten en als hij heeft ge-
zorgd voor de overwinning, gaat hij 

met zijn bemanning op weg naar 
huis. 
Met behulp van djembe’s, slagwerk, 
dans, theater, decor en kostuums 
werd steeds een stukje van het ver-
haal verteld. Er werd een paard van 

Troje gemaakt, er was een dans over  
Aiolus de god van de wind,  een 
scene over Kirke een tovenares die 
mensen in dieren verandert en  een 
scene met de Cyclopen, grote reuzen 
met 1 oog.  Het Scapino Ballet danste 
prachtige scènes en liet zien hoe je 
emoties gebruikt in een dans.  Op 

vrijdag kwamen alle onderdelen sa-
men en speelden de kinderen met 
veel enthousiasme voor ouders, fa-
milie en vrienden hun eigen Echte 
Helden voorstelling.
Voor meer informatie over Echte 
Helden zie: 
www.wijzijnechtehelden.nl 
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Combinatie ’70 is de tweede school die 
aan het verticale moestuinenproject 
van Stichting Move mee mocht doen. 
Gezamenlijk werkten zij aan een eet-
bare muur voor het schoolplein. 

Innovatief project over de 
herkomst van voedsel
In drie lessen leerden de groep 8-ers 
hoe gewassen groeien en dat voor veel 
groente en fruit export en import no-

dig is om het in de winkel te kunnen 
kopen. Ze kregen ingredienten om te 
bekijken, te proeven en aan te ruiken. 
Echt aan de slag met de grote verticale 
moestuin kon nadat iedereen een taak 
had gekregen, architect, tuinman of 
journalist/fotograaf. Met een planten-
wijzer in de hand ontdekten ze welke 
plant ze in hun hand hadden en waar 
in de muur die het beste kon worden 
geplaatst. 

Op de grote dag namen de kinderen 
hun rol nog serieuzer dan bij de eerde-
re twee lessen. Op aanwijzing van de 
tuinarchitecten plaatsten de tuinman-
nen en tuinvrouwen de plantjes in de 

muur. De fotografen en journalisten 
legden alles vast. Zij zijn zelfs een blog 
gestart! Volg de eetbare  muur van 
Combinatie ’70 via hangendetuinen.
tumblr.com.

Zes maanden goed verzorgen 
en dan... koken
Het mooie van dit project is dat kinde-
ren niet alleen leren over waar voedsel 
vandaan komt, maar ook over snoeien 

en oogsten en hun eigen rol in de lo-
kale en duurzame voedselproductie. 
De komende zes maanden zorgen de 
kinderen zelfstandig voor hun groen-
blijvende muur. Dat betekent  zelf 
snoeien en onkruid wieden. Als de 
bessen, kruiden en aardbeien klaar 
zijn voor consumptie, koken de kin-
deren er samen met een chefkok een 
maaltijd van. 

Freya Mooren, leerkracht groep 8, ver-
telt enthousiast over dit project: “Het 
project is innovatief, en laat kinderen 
nadenken over het milieu, hun omge-
ving en duurzaamheid. De kinderen 
hebben ontzettend veel geleerd over de 

Groep 8 van Combinatie ’70 
ontwerpt en bouwt verticale Moestuin
Hoe los je op innovatieve wijze het voedseltekort en tegelij-
kertijd het overbevolkingsprobleem op? Deze inspirerende 
uitdaging kreeg groep 8 van Combinatie ’70 voorgeschoteld. 
De oplossing: verticale moestuinen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Volg de eetbare muur van Combinatie 
’70 via hangendetuinen.tumblr.com.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9-11-2013 TANGO MILONGA 
19.30 - 0.30 uur
Entree €6,-, Workhop + Entree €15,- 
Spetterende Tango avond met Live 
muziek en dans!

14-12-2013 TANGO MILONGA 
KeRST SpeCIAL! 
19.30 - 0.30 uur
Entree €6,-, Workhop + Entree €15,- 
Spetterende Tango avond met Live 
muziek en dans!

15-12-2013 KeRSTCONCeRT
15.00 - 16.00 uur
Gratis 
Muziekschool Noord presenteert 
zich met het traditionele eindejaars 
Kerstconcert. www.mcnoord.nl

15-11-2013 VROOOM 8!
deuren open: 21.00 uur  
aanvang: 21.30 uur
Met James Harrar’s CINEMA SOLO-
RIENS featuring MARSHALL AL-
LEN (SUN RA ARKESTRA) 
entree: €8,-

pROGRAMMA
Wijkcentrum ‘t Klooster 

Anarchistischelive- muziek avonden 
met de meest experimentele arties-
ten van over de hele wereld en de rest 
van het heelal! http://vrooom-rotter-
dam.blogspot.nl/

21-12-2013 VROOOM 9!
deuren open: 20.30 uur 
aanvang 21.00 uur

‘DER KRABBENMANN’ - PATRIC 
CATANI + KARL MARX STADT
& MEER 
entree: €6,-
Anarchistische live- muziek avonden 
met de meest experimentele arties-
ten van over de hele wereld en de rest 
van het heelal!

23 + 30 nov. 19.30 uur en
24 nov. + 1 dec. 13.30 uur
VOORSTeLLING HARTeN HeLeN
Entree €5,- 
www.tvechteliefde.nl/tickets. 
Harten helen een voorstelling over 
indrukwekkende persoonlijke ge-
beurtenissen uit het verleden die nu 
nog steeds invloed op ons hebben.    

natuur en zijn zich er nu veel bewus-
ter van hoe groente en fruit wordt ver-
bouwd. Door de verschillende rollen 
werkten de kinderen bewuster samen, 
dit is erg goed geweest voor de groeps-
vorming. De kinderen mogen dan ook 
echt ontzettend trots zijn op wat ze 
met elkaar hebben bereikt: een mooie 
innovatieve verticale moestuin!”

Trots op het resultaat
De kinderen zelf vonden het ook een 
fantastisch project, zo blijkt. Ghizla-
ne: “Ik vond het leuk om de 
planten in de aarde te doen. 
Ik werd er zo vrolijk van.” en 
Ahlam zegt: “Ik houd echt van 
de natuur heb ik gemerkt! De 
natuur geeft echt heel veel 
aan je bijvoorbeeld aardbeien 
en zuurstof. Ik ben ook wel 
trots dat onze school als één 
van de eerste aan dit project 
mocht meedoen.” Stichting 
Move bestaat uit studenten, young pro-
fessionals en net afgestudeerden, die 

Bedanken
Truus en Bep de Does bedan-
ken voor de gastvrijheid in 
wijkgebouw het Klooster. Ze 
organiseerden er een schitterende ten-
toonstelling rond het Oude Noorden 
en het Liskwartier en presenteerden 
ook hun nieuwe boek.

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

effectieve 
Inzet 
De Sociaal Raadslieden hebben 
in 2012 goed werk verricht. 
Volgens afspraak hebben ze op 
drie locaties in Noord minstens 
drie keer per week spreek-
uur gehouden en in het Oude 
Noorden zelfs meer. In totaal heb-
ben ze 3.671 klanten geholpen met 
7.336 vragen. Uit onderzoek blijkt dat 
een aanzienlijk aantal klanten nu be-
ter gebruik maakt van hun financiële 
en juridische rechten. Op die manier 
hebben de Sociaal Raadslieden een be-
langrijke bijdrage geleverd aan armoe-
debestrijding en aan het voorkomen 
dat mensen in een armoedesituatie 
terechtkomen. Bovendien is de klant-
tevredenheid hoog en blijkt in de prak-
tijk dat iedere euro die in het project is 
gestoken het viervoudige oplevert voor 
de doelgroep. Het dagelijks bestuur 
van Noord stelt de bijdrage van 223.128 
euro voor de Sociaal Raadslieden dan 
ook definitief vast.

Verkiezingen
Op 19 maart worden de 15 le-
den van de gebiedscommissie 
gekozen die de huidige deel-
raad gat vervangen.
De gebiedscommissie maakt een 
plan voor 4 jaar en wordt daarbij 
ambtelijk ondersteund door een 
gebiedsdirecteur, gebiedsmana-
gers en gebiedsnetwerkers.
Er komt € 8,-- vrij per inwoner 
voor bewonersinitiatieven. Het ge-
biedsplan bevat een visie en DIN 
plannen (doel, inspanningen en 
netwerken) waarin de hoofdzaken 
per wijk zijn aangegeven.

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

Huur-
spreekuur
Het huurspreekuur is een ver-
volg op de handtekeningenac-
tie tegen de hoge inkomensaf-
hankelijke huurverhoging en 
de verhuurdersheffing die de 
corporaties o.a. van die huur-
opbrengst moeten betalen aan 
de belasting.
Wilt u advies over de huur die u 
betaalt? Kom dan naar het huur-
spreekuur bij Noordplein 12. U 
bent elke woensdagavond welkom 
tussen 19.00 en 20.00 uur.
De medewerkers van het huur-
spreekuur staan u graag te woord!

vrijwillig meewerken aan de interactie-
ve projecten van deze jonge stichting. 

Meer informatie
Op Combinatie ’70 vinden we het be-
langrijk dat kinderen niet alleen leren 
uit boeken, maar ook door te ervaren. 
Juist door te doen, onthouden kinde-
ren het geleerde beter. Dit project was 

hier uitermate geschikt voor en zorgt 
dat de reguliere vakken beter gaan. 
Meer informatie over ons inspirerende 
onderwijs: info@combinatie70.nl of  
T: 010 - 466 35 37.

SKyFALL 
wo 06-11, 20.00 uur
Bonds loyaliteit aan M wordt op de 
proef gesteld als ze achtervolgd wordt 
door haar verleden. Als de MI6 ver-
volgens onder vuur komt te liggen is 
Bond genoodzaakt de bedreiging op te 
sporen en te vernietigen, ongeacht de 
hoge persoonlijke prijs die dit met zich 
mee brengt.
Mendes, actie, 137 min, 12+, 2013
Craig is definitief de Bond van de een-
entwintigste eeuw (Filmtotaal)

pARADIeS: GLAuBe
wo 13-11, 20.00 uur
Voor Anna Maria, een alleenstaande 
vrouw van rond de 50, ligt het para-
dijs bij Jezus. Haar vakantie besteedt 
ze door als missionaris huis aan huis 
met een Mariabeeld langs de huizen te 
gaan, om Oostenrijk wederom katho-
liek te maken. Op een dag komt haar 
man, een aan een rolstoel gekluisterde 
moslim, uit Egypte terug. Hij begint 
een verbeten strijd over het huwe-
lijk en religie. Tweede deel uit Ulrich 
Seidl’s Paradies trilogie.
Seidl, drama, 115 min, 16+, 2013

Godsdienstoorlog op de vierkante me-
ter (Filmkrant)

De WeDeROpSTANDING 
VAN eeN KLOOTZAK
wo 20-11, 20.00 uur
De Amsterdamse crimineel Ronnie 
overleeft ternauwernood een moord-
aanslag en keert met aangescherpte 
zintuigen terug in het leven. Een jonge 
Angolese asielzoeker kan niet praten 
over de verschrikkingen uit zijn verle-
den en ziet zijn kansen op een legaal 
verblijf in Nederland verdampen. Een 
lijfwacht met een depressie, een ober 
met een zieke kat en een echtpaar met 
een groot verdriet. Allen zullen ze el-
kaar helpen.

Burnat, drama, 85 min, 16+, 2013
Oer-Hollands en gemaakt met een 
poëzie, humor en vrijheid die je hier 
zelden aantreft.  (Filmkrant)

THe peRKS OF BeING 
A WALLFLOWeR
wo 27-11, 20.00 uur
Charlie (Logan Lerman) is een terug-
getrokken, impopulaire tiener en zijn 
sociaal onaangepaste karakter zorgt er-

voor dat hij een muurbloempje blijft. 
Hij probeert op zijn eigen manier vat 
te krijgen op de wereld van dates, fa-
miliedrama’s, seks en drugs. Gelukkig 
heeft hij vrienden die hem hier af en 
toe bij helpen.

Chbosky, drama, 100 min, 12+, 2013
Een perfecte mix tussen drama, hu-
mor en een nostalgisch liefdesverhaal 
(Cinemagazine)

Actuele informatie en 
reserveringen 
www.kloosterbioscoop.nl
Word vriend op 
facebook.com/cinenoord

Zaal/bar open: 19:30, Start film: 20:00
Entree: 4,- / 65+ 3,50 / Rotterdampas 3,-
Locatie: Het Klooster Oude Noorden, 
Ruivenstraat 81, Rotterdam

Over CineNoord
Elke week draait CineNoord een speel-
film in de kapelzaal van het Klooster 
Oude Noorden. Een gevarieerd aan-
bod voor een breed publiek uit Noord, 
maar ook de rest van Rotterdam is wel-
kom. Elke film wordt ingeleid door een 
spreker en voor (bijna) elke hoofdfilm 
wordt een korte voorfilm vertoond van 
een Rotterdamse filmmaker, met een 
introductie door de maker zelf. Op 
deze manier ontstaat er een nieuw 
podium voor beginnende filmmakers 
om hun film te vertonen en komt de 
filmbezoeker in contact met makers 
en hun werkproces.

Contact
Bas de Leijer, M. 0647777347
E-mail. cinenoord@gmail.com
www.kloosterbioscoop.nl
www.basdeleijer.nl

Ruivenstraat 81  |  T 010-4661544  |  www.kloosteroudenoorden.nl  |  
info@kloosteroudenoorden.nl

Halloween
Op woensdag 30 oktober hadden buurtbewoners op het bin-
nenterrein Zaagmolenkade een Halloween feestje georgani-
seerd. er waren verschillende activiteiten, zo werden er na-
tuurlijk griezelige maskers gemaakt. De moeders zorgden voor 
een lekkere maaltijd.
Daarna gingen de kinderen onder begeleiding van moeders, 
langs de winkels om snoep te vragen. Het was een leuke mid-
dag met ongeveer 60 kinderen en 30 volwassenen.

Voor de voorstelling (Harten 
Helen) is echte Liefde op zoek 
gegaan naar gebeurtenissen 
uit het verleden die indruk 
hebben gemaakt. Die nu nog 
invloed op bewoners hebben 
en die waarschijnlijk in de toe-
komst nog steeds hun impact 
zullen hebben. Drama, ellende, 
verdriet denkt u. 
Jazeker, maar er kwamen ook ver-
rassend positieve en ontroerende 
verhalen naar boven. Harten He-
len, een voorstelling over samen 
houden van oude stinkende hon-

Harten Helen

Na de zomerstop is het wijk-
televisiestation Cineac Noord 
weer met frisse moed van start 
gegaan. Al bijna veertien jaar 
maken we wekelijks samen 
met bewoners een half uur te-
levisie over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen.
Het kan over de bakker op hoek gaan, 
of we gaan spontaan bij mensen op de 

koffie, maar ook vergaderingen bij de 
deelgemeente gaan we niet uit de weg. 
Cineac Noord is iedere woensdag en 
vrijdag vanaf 18 uur te zien en wordt 
ieder uur herhaald tot de volgende dag 
18 uur op de lokale omroep OPEN Rot-
terdam. OPEN is te ontvangen op ka-
naal 67+ van de Rotterdamse kabel en 
digitale kanaal 31 van UPC. Ook zijn 
de programma’s te bekijken via www.

Cineac Noord op zoek naar jou
cineacnoord.tv, Facebook, You Tube 
en Twitter.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd wel-
kom! Mocht je interesse hebben om 
te interviewen, te filmen of te monte-
ren neem dan contact op via noord@
cineac.tv of 010-4664411. De con-
tactpersonen zijn Mireille Jacques en 
Wim Nottroth.’

den, over je nergens echt thuis 
voelen, over ‘dat heb ik weer’, reis-
ervaringen, over het oude zilveren 
horloge van je grootmoeder, over 
flauwvallen tijdens een bevalling 
en nog veel meer.
Verleden, heden en toekomst is 
de opbouw van deze verrassend 
pure voorstelling met een expres-
sionistische speelstijl: een beetje 
van onszelf en een beetje van …
(Over wat van wie komt doet Echte 
Liefde overigens verder geen uit-
spraken). 
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De Robot met zijn nieuwe lichtjes-
pak weet met zijn hip hop moves 
de tieners gek te maken. Er zijn 
lekkere hapjes, groenten met rijst 
en macaroni en appelflapjes van 
de Nioren.
De Groove Kings krijgen iedereen 
op de vloer met breakdance en de 
jeugd van de Nieuwe Banier ‘Und-

ragged’ doet het plein ontploffen. 
Wat een show!
Ondertussen draaien de work-
shops: sieraden, makeup, vogel-
huisjes versieren en schilderen, 
meedoen aan de opvoedenquête 
bloemschikken. Heel veel jonge 
mensen die er met bewoners een 
feest van maken!

Het Heer Vrankenplein lijkt wel een 
stoomketel. D.J. Jbel zet de jeugdige toon 
aan de draaitafel. De jonge voetballertjes 
zijn super enthousiast en bijzonder sportief. 
Samantha brengt de kleintjes aaan het 
dansen met haar populaire streetdance. 

Move baby


