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 inspirerende vo markt 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. 
Raadpleeg De Noorderzon online 
voor de actuele agenda en 
activiteiten in het Oude Noorden 
en de Agniesebuurt. 
Heb je een bericht, foto of filmpje 
voor de Noorderzon online, 
laat het ons weten! 
E-mail: info@noorderzononline.nl
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Gare Du NorD
Reuzekranen
De aankomst van de treinwagon op het vroe-
gere Palaceterrein was een echte sensatie. De 
26 meter lange wagon kwam aan op een reuze 
oplegger en werd met twee grote kranen op de 
aanwezige rails gezet. Het was geen makkelijk 
werk. Heel wat buurtbewoners kwamen in de 
vroege uurtjes naar buiten voor deze sensatie. 
“Binnenkort worden de terrassen aangelegd 
en wordt in de wagon een totaal nieuwe keu-
ken gebouwd. In maart word de buitenkant 
origineel beschilderd”, vertelt initiatiefnemer 
Hans Kervezee van Stichting Proefhof. De 
wagon kocht hij jaren geleden aan.

Culinaire hoogstandjes 
Pinar Coskun neemt het culinaire gedeelte 
voor haar rekening. Het wagonrestaurant krijgt 
de sprekende naam Gare Du Nord. Het word 
nederlands eerste biowagonresto: 100 procent 
biologisch. Ze gaan open van 10:00 tot 22:00. 
Ze serveren maaltijden die wat samenstelling 
betreft meegaan met de seizoenen. Een kleine 
greep de menu’s: Voor ontbijt krijg je diverse 

pancakes, gezonde smooties en brood met di-
verse spreads. Wat denk je van een lunch met 
soepen en seizoensalades? 
In de lente wordt het spinazie en wilde pad-
denstoelen, peulen en erwten uit de eigen tuin. 
Pinar serveert de eigen plantaardige burger, 
de ‘Die hard’! De burger heeft heel wat plant-
aardig eiwit uit soja en  tarwe. Het gerecht is 
speciaal voor hen die vlees nooit kunnen laten. 
Voor de dames smaak is er een lekkere groente 
burger. In de winter krijg je een rode bieten 
burger, in de zomer worden dat tuinbonen. 

Bepaal het menu
Als diner komt er een dagschotel met elke dag 
een ander gerecht, een verschillend soepje 
en een verassend dessert . Wat krijg je als je 
vanavond komt? Seitan Stroganov met geroos-
terde wortelgroente en salade van postelein.  
Het is de bedoeling bezoekers te betrekken bij 
het menu. Via de site ventileer je je wensen en 
bepaal je mee het menu. Regelmatig komen 
er gastkoks, ongekende talenten uit de buurt. 



             pagina 2  nr 59 - maart 2014               nr 59 - maart 2014 pagina 3

Een terugblik
In 1975 kwam oud voorzitter van 
de deelraad Harlow Brammerloo in 
Noord wonen. Noord is zijn thuis. Hij 
begon zijn politieke carrière als raads-
lid in 1994. Hij combineerde deze 
functie met een management taak bij 
de overheid. Hij was hoofd welzijn in 
Spijkenisse en directeur van onderwijs 
en welzijn in Amsterdam Zuid Oost.
Vanaf 2001 werd Harlow ondernemer. 
Hij had een catering- en een kleding-
bedrijf en was tevens interim manager.
In 2006 droeg de PvdA hem voor als 
kersverse voorzitter van de deelge-
meente. In oktober 2013 nam hij ont-
slag. 
Het is leuk terug te kijken op wat 
Harlow heeft betekend voor Noord.

De weg omhoog
Toen Harlow aantrad en een DB vorm-
de met Szalzo en Harika waren er pro-
blemen met de financiën en de veilig-
heid, ook het jeugdbeleid was niet top.
Brammerloo gaf de deelgemeente 
weer een stevige financiële positie met 
een reserve van € 750.000,-. De veilig-
heid nam toe door een goede samen-
werking met de politie en een directe 
aanpak van de graffiti in samenwer-
king met de woningcorporaties.
Als zijn grootste verdienste ziet 
Harlow het herstel van de verhouding 
met de corporaties. Er werden met 
hen gebiedsafspraken gemaakt. Zij 
verplichten zich tot nieuwbouw en re-
novatie, het Dagelijks Bestuur van de 
deelgemeente brengt de buitenruime 
in orde en pakt de jeugdproblematiek 
aan.

Harlow citeert een aantal successen: 
de opstart van het Klooster en trans-
formatie van het Johan Idaplein en het 
KIWI project in de Erasmusbuurt waar 
Richard Szalzo de trekker van was.

Uitstraling
Brammerloo lag aan de basis van 
Bruisend Park aan de Rotte, het latere 
Noord Bruist, waarmee hij Noord op 
de kaart wilde zetten.
De aanpak in Noord trok de aandacht 
van het Europese Parlement en de 
Europese commissie. Regelmatig 
kwamen delegaties op bezoek. Ze wa-
ren enthousiast over de binnentuin 
Rembrandtstraat, de uitstraling van 
de Rechter Rottekade en de diverse 
vernieuwde straten waar Harika een 
belangrijke rol in speelde. 

Noord kon aanpakken. Als er bij de 
centrale gemeente op het einde van het 
jaar geld over was, wist men Noord te 
vinden. ‘Vergeet niet dat ook heel wat 
ex-wereldleiders Noord bezochten. Ik 
ging dringend mijn Engels bijschaven!’

Basis van het succes
De basis van het succes ziet Harlow in 
de goede verhouding met de scholen, 
het heel veel ruimte geven aan bewo-
ners en het investeren in de Raad.
Harlow organiseerde met dr. Eigno 
Proper een conferentie voor de raads-
leden waarbij ze instrumenten aan-
gereikt kregen om bewoners zo goed 
mogelijk te bedienen.
Bij de vereniging van Rotterdamse 
Deelgemeenten nam Brammerloo een 

heel eigen positie in met het adagio: 
’Wat goed is voor  Noord is ook goed 
voor de stad.’
Kwaliteit is voor Brammerloo belang-
rijk. Hij pleitte voor een ordentelijke 
vergoeding voor de nieuwe leden van 
de Gebiedscommissie en hun DB.

Alles voor de jeugd
De passie van Harlow is het jeugd-
beleid. Hij zette zich in voor vóór- en 
vroegschoolse educatie. In geen enkele 
andere deelgemeente kwamen er 100 
extra kindplaatsen bij in de peuterop-
vang. In Noord kwamen vier jongeren-
panels in samenwerking met het wel-

zijnswerk. De jongeren kregen hier-
mee een positie in de wijk. Voorheen 
waren ze moeilijk hanteerbaar. ‘Na an-
derhalf jaar zag ik de betrokkenheid. Ik 
zag ze zelf activiteiten organiseren en 
met volwassenen samenwerken! 
‘Harlow startte ‘Jong en Oud ver-

trouwd’, waarbij samenwerking tus-
sen diverse leeftijden centraal stond.
Ook de positie van de meiden had zijn 
bijzondere aandacht. 
‘Met jongeren valt niet te praten, werd 
me gezegd. Ik heb ze uitgedaagd rich-
ting change. Jongeren tonen weer res-
pect!’ Brammerloo blies het periodieke 

Het komt erop neer dat de kids de 
goede keuze maken, waar én hun 
hart ligt én een toekomst. De VO 
markt werd financieel mogelijk ge-
maakt door Woonstad Rotterdam en 
deelgemeente Noord.

Schoolverlaters
Tijdens een stemmige opening licht 
Regiomanager Emile Klep de mo-
tivatie van de corporatie toe. Woon-
stad was verrast door het grote aantal 

schoolverlaters in Noord. Uit ge-
sprekken met de jongeren zelf bleek 
dat ze in twee werelden leefden. Bij 
de ouders was weinig begrip van 
én inzicht in hun studie. Hun be-
trokkenheid was klein. Ook van het 
ruime scholingsaanbod was weinig 
geweten. Hierop besloot Woonstad 
actie te ondernemen. De scholen-
markt is een van de pijlers van een 
totaalaanpak. Zo maken basisscho-

len ook kennis met onze complexe 
grote haven met heel veel werkge-
legenheid. Portefeuillehouder Niels 
Berendsen geeft de betrokkenheid 
van de deelgemeente weer. Ze in-
vesteert in voorschools leren, in heel 
jonge kinderen en in de groep van 10 
tot 14 jaar. Weten wat er te koop is en 
precies kiezen is voor deze groep met 
de steun van hun ouders belangrijk.

Ambassadeur
Vele groepen kids stromen binnen. 
Ze gaan enthousiast aan de slag met 
allerlei chemische processen. Ze 
maken badzout bij de havenstand. 
Proeven van de lekkernijen van de 
horecavakschool.  Ze gaan in een 
geanimeerd gesprek met leerlingen 
van het Montessori Lyceum en het 
Wolfertcollege, die de rol vervullen 
van ambassadeurs. Montessori biedt 

keuzevaktijden aan en geeft je mo-
gelijkheden om uit te vinden wat je 
wilt. ‘Een stimulerende en gezellige 
school’ zeggen de ambassadeurs. Ze 
hebben ook een speciale wetenschap 
en techniekklas. Het Wellantcollege 
promoot een gemengde leerweg, een 
theoretische leerweg met een prak-
tische inslag. Een succesvolle route! 
De horecavakschool resulteert in een 
echt vakdiploma. De school heeft 
ook een eigen restaurant waar je kan 
proefdraaien.

Werk in de haven
De havenstand wijst op de haven-
link, een lesmodule over werk in 
de haven. De haven heeft dringend 
lassers, expediteurs, logistiek mana-
gers, carrierchauffeurs, technisch 
specialisten, loodgieters, marketing 
adviseurs, personeel adviseurs en 
koks nodig. ‘Je moet de kids vooral 
duidelijk maken dat het er leuk is en 
spannend’ betoogt de standhouder. 
Ze heeft een boekje ‘exploreer de 
wereld’. Het gaat om spelen met che-
mie. Je kan 10 proefjes doen. Heavy! 
Er wordt ook een brochure gepresen-
teerd: van accountant tot zeeman. 

Scholen
Wolfert biedt de English Academy; 
bijlessen Engels, examentraining 
en business English. Ze hebben ook 
een echte zomerschool. Melanchton 
Schiebroek propageert kleinschalig-
heid en een mentor als spil in de be-

geleiding. Lucia Petrus bij Centraal 
station ziet zich als een veilige en 
veelzijdige school.
Thorbecke pakt ook uit met high-
school dans, sport en dans en hon-
derd procent slaagkans. Bij het Ly-
ceum Rotterdam start je al vroeg met 
een keuze voor een interessepakket; 
kunst, wetenschap of ondernemen. 
Bij de Hildegardis Mavo is zitten 
blijven geen optie Je krijgt huiswerk-

ondersteuning en je kan meedenken 
over je school. Het Grafisch Lyceum 
daagt leerlingen uit het beste uit 
zichzelf te halen en zich breed te 
ontwikkelen. Het Carré College geeft 
leerlingen trots en laat ze op zoek 
gaan naar hun eigen talent. Ze wer-
ken samen met het Grafisch Lyceum 
en het Zadkine. Het Noordrand Col-
lege heeft een vakschool Techniek. 
Je hebt veel praktijkuren, je gaat op 
stage en je gaat bij bedrijven kijken. 
En dan hebben we ook nog de Toor-
op Mavo, een sfeervolle school. Ook 
deze school heeft connecties met het 
Grafisch Lyceum en heeft speciale 
Art en Design lessen. 

Een folder maakt duidelijk welke 
beroepen het meeste kans op werk 
geven; laboratorium, chemische 
technologie, geneeskunde, tand-
heelkunde, bouwkunde en werk-
tuigbouwkunde. Wist je dat je met 
techniek evenveel verdient als in de 
gezondheidszorg of economie? 
De overenthousiaste leerlingen en 
hun ouders hebben van de markt 
heel wat opgestoken. Succes voor de 
Noordjeugd!

Inspirerende VO markt

De campagne voor de gemeenteraad en gebiedscommissie 
is echt begonnen. Teams van de verschillend partijen gaan 
de wijk in. UW StEmt tElt Op 19 mAARt!

Kandidaten
van de gebiedscommissies
Inmiddels zijn de kandidaten voor 
de gebiedscommissies bekend. Op 
19 maart kunnen Rotterdammers 
stemmen op kandidaten voor de 
gemeenteraad, maar ook voor kan-
didaten van de gebiedscommissies. 
De namen van de kandidaten voor de 
gebiedscommissie Noord zijn te vin-
den via: www.rotterdam.nl/gebieds-
commissies

Deelgemeentevoorzitter Ahmed Ha-
rika benoemde het historische feit 
dat dit echt de laatste deelraadsverga-
dering was van deelgemeente Noord. 
Hij bedankte de deelraadsleden voor 
hun jarenlange inzet voor Noord. 
Deelgemeentevoorzitter Ahmed Ha-
rika, portefeuillehouder Nils Bernd-
sen en de deelraad willen zorgen 
voor een goede overdracht aan de 
nieuwe gebiedscommissie.

 EindE 
 dEElgEmEEntE noord

jongerenoverleg en het directeuren-
overleg van de scholen weer nieuw 
leven in.
Zijn stokpaardje is de huiswerkbege-
leiding die vorm heeft gekregen in de 
Provenierswijk, bij Noord Plus en in 
het Klooster. Waar ook aan gewerkt 

wordt zijn stiltekamers voor studenten 
en huiswerkbegeleiding van VO-ers. 
De KIWI route (kindvriendelijke rou-
te) werd dit jaar afgerond. De route 
verbindt met kinderkunst de speel-
plekken en pleinen. ‘De jeugdigen zijn 
altijd mijn passie geweest. De jeugd is 
de toekomst! Ik vraag me altijd af wat 

ik kan meegeven en hoe ik deuren kan 
openen. Regelmatig spar ik met jonge 
ondernemers rond strategieën. Ik 
maak daar geen tam tam over.’

Evenementen
´Ik investeerde in evenementen, denk 
aan Noord Bruist en Klassiek op de 
Rotte in combinatie met jazz en tango. 
Ik bepleitte professionele ondersteu-
ning. Ik heb grote waardering voor al 
die bewoners vrijwilligers. Die waarde-
ring heb ik ook voor het bestuur van 
Noord Bruist, Marcel Kreuger, Hans 
Vervat en Latifa Aboutaleb. Zij hebben 
hun nek uitgestoken en deden alles 
pro deo.´
Harlow meent dat hij Noord kwaliteit 
heeft gebracht. `Realiseer je wie er 
opgetreden heeft: Wouter Hamel (ge-
huldigd in Tokio), Trijntje Oosterhuis, 
Benjamin Herman, Ali B, Candy Dul-
fer, Jeroen van der Boom, Jovanca.’

Bestuurlijk ondernemer
In 2008 richtte Brammerloo een 
fonds op van € 250.000,-- dat elk 
jaar werd aangevuld. Hiermee kon hij 
zorgen voor de nodige cofinanciering 
bij de aanvraag van Europese gelden.  
‘Welk Dagelijks  Bestuur heeft een ei-
gen fonds?’

Harlow ziet zichzelf als een bestuurlijk 
ondernemer die er het maximale uit-
haalt voor zijn deelgemeente en ook 
risico’s neemt.
‘Ik kijk met genoegen terug op mijn 
politieke inzet in Noord. Bewoners 
begrijpen het, let wel: je doet nooit iets 
alleen!’

 BRAmmERlOO: 
 JEUgDIgEn zIJn 
 AltIJD   
 mIJn pASSIE

dat de deelgemeente de studie van Brammeloo betaalde 
was een bekend feit. met het zicht op de verkiezingen 
werd dit door politici uitvergroot. Brammetje moest 
hangen. Hierbij worden zijn verdiensten voor noord als 
sociaal ondernemer vergeten.

In Humanitas Bergweg werd een inspirerende Voortgezet Onder-
wijs markt georganiseerd door Stichting toumnia. De markt richt 
zich op alle leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. ze wil hen 
wijzen op de vele onderwijsmogelijkheden.

VErkiEzingEn



Agniesebuurt
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De belangstelling was zeer groot. 
Meer dan zestig potentiele kopers 
bezochten de huizen aan de Blok-
landstraat en de Louwerslootstraat. 
Ze konden zich bij vertegenwoor-
digers van Woonstad informeren 
over de stand van zaken van het 
funderingsherstel en het aanzicht 
van de nieuwe gevels van de wo-
ningen. Ook gingen ze in gesprek 
met vertegenwoordigers van de Ra-
bobank over de financiering van de 
kluswoningen. 

De panden aan de Louwersloot-
straat 156, 158 en 162 worden zeer 
binnenkort al aangepakt qua fun-
dering- en voorgevelherstel. In 
deze woningen kunnen nieuwe 
bewoners dus al snel aan de slag. 
Voor de overige panden in het pro-
ject, worden de fundering en voor-
gevel aangepakt nadat 80% van de 
klushuizen verkocht is. Er hoeft 
voor die panden pas financiering 
aangevraagd te worden zodra deze 
80% verkocht is. 

Naast het funderingsherstel zorgt 
Woonstad voor het herstel van de 

voorgevels. Er worden nieuwe hou-
ten raamkozijnen met verdiept pro-
fiel en verborgen ventilatiesleuven 
geplaatst, in de kleur crème wit en 
dennengroen. Ook zal er een nieu-
we voordeur geplaatst worden met 
dezelfde uitstraling. Mensen die 
van aanpakken weten zullen zeker 

Op zaterdag 22 februari hield Woonstad de tweede open dag voor de Klushuizen 
Oude noorden.

“Noord kiest volmondig voor nu en 
hoopt op dezelfde keuze van het colle-
ge.” Hofbogen BV en Prorail hebben 
na een langdurige impasse een oplos-
sing gevonden om het dak waterdicht 
te maken. Daarmee zou de Hofbogen 
een goede kans maken op verdere ont-
wikkeling. Voor deze oplossing acht 
Hofbogen BV het noodzakelijk dat de 
gemeente Rotterdam na renovatie het 
eigenaarschap van de verkeersover-
spanningen overneemt. Wethouder 
Karakus heeft laten weten daar niets 
in te zien, maar heeft wel een aantal 
handreikingen gedaan. Het dagelijks 
bestuur van Noord waardeert het ge-
baar, maar acht het niet voldoende en 
voert een aantal argumenten op. 
Zo zijn er afspraken gemaakt over 
de Hofbogen in het bestuursakkoord 
tussen college en deelgemeente 
Noord. Daarin staat dat er overleg is 
over de financiering van gedeelten 
van de Hofbogen die niet binnen 
de ontwikkelplannen van marktpar-
tijen vallen. Noord vindt dat deze 
afspraak precies van toepassing is 
op de huidige discussie over de ver-
keersoverspanningen. Bovendien ziet 
het dagelijks bestuur in de begroting 
die aan Stadsbeheer is overgedragen, 
voldoende ruimte voor de beheer- en 
onderhoudskosten voor de verkeers-
overspanningen. Ander argument 
is dat in de Hofbogen zogenoemde 
éénpitters zitten, ambachtelijke en 

creatieve ondernemers. Wethouder 
Karakus stelt voor het eigenaarschap 
van de verkeersoverspanningen bij 
hen neer te leggen. Noord acht dat 
voor deze kleine ondernemers on-
wenselijk. Bovendien hoort het risico 
van een viaduct over de openbare weg 
bij de overheid te liggen, vindt Noord. 
De volgende reden die Noord opvoert 
is het Meerjarenperspectief Rotter-
dams Vastgoed. Het eigenaarschap 
van de verkeersoverspanningen past 
volgens Noord naadloos in het daarin 
geformuleerde kader. Verder wijst 
Noord op het bijzondere karakter van 
de Hofbogen. Het is het eerste elektri-
sche spoor van Nederland, het langste 
rijksmonument van Nederland, een 
cultuurhistorisch object dat andere 
generaties ook willen koesteren. Dat 
vereist onvermijdelijk maatschappe-
lijke inzet. Bovendien, het eigenaar-
schap van de verkeersoverspannin-
gen biedt gemeente Rotterdam de 
mogelijkheid actief te sturen op de in-
vulling van het dak van de Hofbogen. 
Tot slot wijst het dagelijks bestuur 
erop dat verkrotting en verloedering 
op de loer liggen als de impasse niet 
wordt doorbroken. Dan is dichtspijke-
ren de enige optie met bijbehorende 
onveiligheid en verloedering in de 
omliggende wijken tot gevolg. Dit 
horrorscenario wil Noord koste wat 
kost voorkomen.

Café Chantant
Zo heb je Wim Wiegman met zijn 
Cultuurmix, een soort Café Chantant 
met een inspirerende sfeer. Het café is 
een podium waar tal van culturele ini-
tiatieven worden gepresenteerd in een 
ambiance van muziek en poëzie. Het 
café is maandelijks op dinsdagavond 
in de huiskamer van de Banier van 
19:30 tot 20:30 uur. Enig is ook Young 
Kitch Inn. Jongeren die kokkerellen. 
Op 30 januari 2014 maken zij een 
Nieuwjaarsmaaltijd voor de buurt.

Urban Kids
Een grote leuke groep jongeren doet 
aan streetdance. Ze trainen vaak in de 
Banier. Elke woensdagmiddag wordt 
er gekookt met jonge kinderen, die na 
de maaltijd dansen onder leiding van 2 
leden van de Urban Kids Dance groep. 
Voor allerlei papperasserij is er hulp in 
huis. Er is veel aanloop van ZZP’ers 
die willen lesgeven.

Voorlezen 
De Banier herbergt ook een kinderbi-
bliotheek. Elke woensdagmiddag lezen 
bewoners uit de wijk voor aan de kids. 
Plek biedt het wijkgebouw ook aan 
Marokkaanse dames die naailessen 
en taallessen volgen. Fleur Bake nam 

met een aantal dames het initiatief om 
activiteiten te ontwikkelen rond bewe-
gen en gezondheid. Ze wandelen met 
elkaar, houden het gewicht bij, doen 
aan preventie etc. Je kan je aansluiten 
op de vrijdag.

Repair Café
Eénmaal per maand is er Repair Café. 
Je kan er de te herstellen spullen bren-
gen, die vervolgens door vrijwilligers 

worden gerepareerd. Dit gebeurt gra-
tis; een vrijwillige bijdrage is welkom. 
Via een bewonersinitiatief is het Re-
pair Café aan gereedschap gekomen. 
De Nieuwe Banier is een bijenkorf. 

200 deelnemers van het Werkplein 
van SoZaWe bezoeken de instellingen-
markt in de theaterzaal van de Banier.

Speels gezond
Pinar Coskun gaat een kinderpro-
gramma starten rond gezondheid. 
Kinderen leren alles over voeding op 
een speelse manier. Het is een samen-
werkingsverband met ‘Kook met mij 
mee’.

t.V. studio aan huis
In de nieuwe Banier zit ook de t.v 
-studio van Pameijer. Ook is er het 
Wijkleerbedrijf gevestigd dat stagiai-
res van MBO 1 en 2 Zorg en Welzijn 

Nioren

Hun inzet is de sfeer in de wijk te 
verbeteren en meer contact te heb-
ben met elkaar. Ze willen elkaar 
respecteren en vooroordelen weg-
nemen. Er valt van elkaar veel te 
leren. De Nioren hebben de afge-
lopen maanden behoorlijk aan de 
weg getimmerd. Pittige onderlinge 
gesprekken over het thema “Delen” 
tijdens de Dag van de Dialoog. Sa-
men workshops voor kinderen bege-
leiden op het Noordplein. Ze waren 
goed voorbereid en volgden daarvoor 
een workshop handvaardigheid in de 
Weerhaan. Uit de workshops kwa-

men pareltjes van Kerststukken die 
richting deelnemers aan de voedsel-
bank gingen. Wie herinnert zich ook 
niet de heerlijk hapjes tijdens Move 
Baby op het Heer Vrankeplein? Een 
bijzondere ervaring was ook het da-

Nieuwe Banier een bewonersonderneming

geen senioren of junioren, 
maar nioren. Jong en oud 
werken samen in deelge-
meente noord.

Het is nu of nooit voor de Hofbogen, schrijft het dagelijks 
bestuur van noord in een brief aan het college over de 
Hofbogen.

ten, één op één. Wat zijn je hobby’s, 
wat lees je zo al? Bewogen senioren 
zijn blij met een mondige onderne-
mende jeugd. Jongeren staan ver-
steld van de spirit van ouderen. On-
bekend maakt ombemind. 

De Rotte aantrekkelijker ma-
ken. Op dinsdag 25 februari 
vond de start plaats van de 
natuurlijke  oevers van de 
Rotte. Dit gebeurde bij het 
zwaanshalspark in het Oude 
noorden. portefeuillehou-
der nils Berndsen was hierbij 
aanwezig. 
In plaats van betonnen platen is 
straks oeverbeplanting te zien aan 
het water. Op die platen komen ko-
kosrollen waarop de planten groeien. 
Het gaat om een lengte van 1800m. 
met een rietkraag van lisdodden en 

Natuurlijke oevers 
van de Rotte

Eindelijk is het zo ver. Een 
groot woonblok tussen de 
Bloklandstraat en de Raep-
horststraat is gesloopt en 
zal plats maken voor één-
gezinswoningen met tui-
nen en een gemeenschap-
pelijk binnenterrein.

Raephorststraat gesloopt

bemiddelt. Ze gaan op pad en zoeken 
leuke werkplekken. Noord + en Wel-
zijn Noord ontplooien hun activitei-
ten in het wijkgebouw. Blijstroom dat 
elektriciteit in eigen hand promoot is 
er gevestigd. Mangrove; een jeugdthe-
aterhuis repeteert elke zaterdag in de 
theaterzaal.

Olievlek
De vestiging van instellingen in de Ba-
nier werkt als en olievlek. Zo deinde 
de naaigroep van Noord+ van 10 vrou-
wen uit tot 25 vrouwen. Oud en jong 
worden gemixt, wat de taal ten goede 
komt. Het bewonersbedrijf heeft een 
koor en huiswerkbegeleiding. Op za-
terdag en zondagmiddag is er Arabi-
sche les.

Ballet
Annika Pallito geeft klassiek ballet en 
contemporale dans. Ze werkt samen 
met de Urban Kids.
Fahima zorgt met vrouwen voor een 
gezonde wereldkeuken op maandag. 
Verder zijn er LOV trainingen (lesge-
ven thuis) en is er buurtbemiddeling. 

Werkgelegenheidsplan
Gewerkt wordt aan een werkgele-
genheidsplan met focussen als wijk-
schoonmaakbedrijf en wijkklusdienst. 
Avonden voor bewonersinitiatieven 
worden georganiseerd. De Willem 
de Koningacademie organiseert eind 
januari een originele expo. Wip even 
binnen in de Banier, ideeën en initia-
tieven zijn welkom!

Dagelijks bestuur 
houdt vast aan rol 
college Hofbogen

grote belangstelling voor 
  Kluswoningen Woonstad

rietplanten. De natuurlijke oevers 
zijn onderdeel van de totale vergroe-
ning van de Rotte als recreatiegebied. 
Daar horen ook het  wandel- en fiets-
pad bij, aanlegplaatsen voor boten en 
speel- en zitplekken langs het water. 
Ook het omringende gebied van de 
Rotte is en wordt nog aangepakt. 
Zoals de Soetendaalsekade en de 
Bloklandstraat. Met geld uit Europa 
(ISV3) zijn inmiddels straten, speel-
plekken en pleinen vergroend en op-
geknapt.

zich herkennen in het motto “Doe 
het lekker zelf!”

Meer weten?  Neem contact met 
Woonstad:  Email: Anne.van.der.
Eerden@woonstadrotterdam.nl
Tel: (010) 440 88 00   (ma, di, do, 
vr)
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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 mAARt, ApRIl En mEI, voor zover op dit moment bekend (wijzigingen voorbehouden).

Maart
7 maart vieren mozaiek en de Banier de 
VROUWEnDAg. mozaiek heeft een zeer ge-
varieerd dagprogramma en de Banier 
een spetterend avondprogramma.

Pleinactiviteiten

 Mei
op maandag 5 mei is er van 11:00 tot 18:00 
uur op het Johan idaplein traditiegetrouw 
EEn gROOtS WIJKfEESt en straatvoetbal, met 
veel divers entertainment.

op zaterdag 10 mei kan men terecht op de 
plACE DU REpUBlIqUE kunst en cursusmarkt 
van 12:00 tot 18:00 uur op het Pijnacker-
plein. kunst met de Franse slag.

op zondag 25 mei is er van 18:00 tot 22:00 
uur in zaal Emre (Erasmusstraat) een lIttlE 
mISS VERKIEzIng. iedereen is welkom om 
kindertalent (presentatie, dans, hobby en 
klederdracht) te bewonderen. de organisatie 
is in handen van de enthousiaste buurt-
vereniging mira luz.

op donderdag 29 mei Hemelvaartdag en 
vrijdag 30 mei gaan jongeren het oude 
noorden en de Agniesebuurt BEplAntEn. 
Aandacht krijgen de geveltuinen en plan-
tenbakken. kies voor groen! naast planten 
valt er ook te smullen. op 29 mei houdt 
het Wijkpastoraat een reuze pAnnEKOEKEn-
fEESt.

op 29-30-31mei wordt in het klooster voor 
onze toekomstige Willy Wortels de WEtEn-
SCHApSWEEK georganiseerd. Alle wiskids 
welkom!

op 30, 31 mei en 1 juni is er 3 dagen lang 
een BAzAR Op HEt pIJnACKERplEIn met 20 
kraampjes, derwish, breakdancers, poppen-
spelers, koken op het plein en diverse 
spetterende dans- en muziekgroepen.

april
op zaterdag 26 april worden van 13.00 tot 
16.00 uur de KOnIngSSpElEn georganiseerd 
op het Pijnackerplein met acrobaten, African 
dancers, djembe workshop en tal van 
creaworkshops. ‘maak je eigen kroon’

gekwalificeerd advies
In het Grafisch Lyceum presenteerden 
kandidaten voor de Gebiedscommis-
sie zich aan talrijke opgekomen be-
woners. De bijeenkomst was georga-
niseerd door de bewonersorganisaties 
uit Noord. Op 19 maart kiest Noord 
de Gebiedscommissie die de huidige 
deelraad gaat vervangen.  In tegenstel-
ling tot de deelraad is de Gebiedscom-
missie eerder a-politiek. Haar taak is 
het maken van een gebiedsplan en 
hier overeenstemming met elkaar, 
en draagvlak onder de bewoners, te 
krijgen. Het gebiedsplan gaat over 
belangrijke thema’s als welzijn, zorg, 
participatie en ruimtelijke ordening. 
De commissie krijgt een projectcoördi-
nator (net als in de stadsvernieuwing), 
een ambtenaar die betaald wordt op 
wethoudersniveau.

participatiegelden
Voor bewonersparticipatie in de vorm 
van bewonersinitiatieven is voor 
Noord  7 ton uitgetrokken. 

Voorstellen tot € 10.000,-- krijgen een 
lichte procedure en worden verant-
woord via Opzoomeren. De bewoners-
initiatieven komen nu terecht bij een 
bewonerspanel per wijk. De Gebieds-
commissie moet hier een praktische 
vorm voor vinden.

Bewonersorganisaties
De bewonersorganisaties maken zich 
zorgen over hun toekomst. Zijn zij 
gezien hun breed netwerk een belang-
rijke partner? Alle kandidaat-leden 
zijn overtuigd van het belang van be-
wonersorganisaties. Het zijn zelforga-
nisaties die een flexibel budget nodig 
hebben en zelf hun ondersteuning 
moeten kunnen kiezen. (Hun taak is 
ook faciliteren van bewoners die ook 
oog hebben voor jongeren, midden-
groepen en een gekleurde samenle-
ving). De bewonersorganisaties wijzen 
op hun centrale organisatiekracht. 
Oppositie richting Randstadrail en 
Centraal Station had anders nooit zo’n 
slagkracht gehad.

nutstuinen
Bewoners, actief in de nutstuinen 
van de Gordelweg, wijzen erop dat zij 
voor een groot deel beschouwd moe-
ten worden als onderhouders van een 
park. Dit verdient participatiegeld. Ze 
willen niet het slachtoffer worden van 
grondpolitiek.

Hofbogen
De Gemeente dient zijn verantwoorde-
lijkheid te nemen richting aanpak van 
het dak en inrichting als een prome-
nade plantée. Hierrond zijn bijzonder 
veel bewonersinitiatieven.

parkeren
Natuurlijk komt parkeren aan de orde. 

De VVD bepleit schuinparkeren waar 
het kan. Nut van Noord bepleit slimme 
bewonersoplossingen als beschikbaar 
stellen van een gebouw. Groen Links 
wil een boost geven aan het fietsen.

Aanspreekbaarheid 
en transparantie
Komen er aanspreekbare commissie-
leden per wijk? Gaan ze meer de boer 
op dan stukken lezen?
Alle partijen vinden transparantie be-
langrijk en intensieve communicatie. 
Noorderzon en blog 010 krijgen een 
pluim.

Kandidaten in beeld
Kandidaten komen vaak uit de ma-
nagementhoek (personeel en organi-
satie, accountancy). Ze zijn allemaal 
trots op Noord en willen de boer op. 
Veel succes !
Voor en beeldtekstverslag over de bij-
eenkomst kandidaten gebiedscommis-
sie kijk op: www.noord010inbeeld.
blogspot.nl

gEBIEDSCOmmISSIE DICHtERBIJ 
PolitiEk cAFé

Wat zijn er toch veel goede, 
lieve, warme, gulle mensen in 
Rotterdam. Iets wat klein be-
gon om een stichting die kle-
ding en medicijnen naar Syrië 
brengt te helpen, werd een 
enorme hulpactie! 
Kinderen van basisschool De Fon-
tein hebben geld verdiend met kerst-

liedjes zingen op straat. We kochten 
er 40 meter springtouw van. In sa-
menwerking met Spior en de stich-
ting An nisa werden er ontbijtjes 
en pizza’s gemaakt en verkocht aan 
leerlingen, ouders en leerkrachten. 
Dit leverde het enorme bedrag van 
530 euro op.  En al maandenlang 
worden er elke dag zakken met kle-
ding en dekens meegenomen naar 
school. Kinderen stoppen een knuf-
fel in een tasje om een ander kind in 
Syrië blij mee te maken.  Fantastisch! 
Vijf moeders activeerden bovendien 
hun aanzienlijke netwerken. Onder-
nemers uit de buurt, de Lutherse 
kerk en zelfs een school in West die 
via een moeder hoorde van onze ac-
tie, iedereen gaf gul spullen en ook 
geld! En tijd, er moest aardig wat ge-
sjouwd worden.  
Dankzij de tomeloze inzet van basis-
school De Fontein zijn in twee we-

ken tijd twee containers met spullen 
opgestuurd. Daarnaast kan stichting 
De Syrische Hoop voor 2000 euro 
medicijnen en  voedsel  kopen. Een 
GEWELDIG resultaat! 
Eind februari werden de spullen 
uitgedeeld. Filmpjes en informatie 
kunt u vinden op de facebookpagina 
van stichting De Syrische Hoop. 

Wilt u ook iets doen of heeft u kle-
ding, neemt u dan contact op met De 
Fontein (Hoyledestraat 25, 
tel: 010 465 93 66).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De Fontein in actie voor Syrië

Een forse groep volwasse-
nen en kinderen uit de buurt 
ging aan de slag bij het Wil-
genplantsoen. Hardnekkige 
rododendrons met scherpe stekels 
werden geknipt en uit de grond 
gegraven om plaats te maken 
voor groentebedden. Drie enorme 
wilgen werden professioneel ge-
snoeid door twee Turkse buurt-
bewoners die van wanten wisten. 
De takken werden schoon geknipt 
en op diverse plekken (twintig in 
totaal) in de grond geplant. Het 
wordt dus een echt wilgenplant-
soen. Onder Bluegrass muzikale 
klanken als begeleiding konden 
bewoners kennis maken met het 
tuinplan. 
Naast super enthousiaste reacties 
als ‘kinderen kunnen weer zien 
hoe een tomaat en bonen groei-
en’, was er ook enig ongeduld. De 
speeltuigen staan in een modder-
poel en het gras laat nog een hele 
tijd op zich wachten.
Het blijft niet bij één keer. Twee 
maal per week blijven vrijwilligers 
aan de slag om het ‘eetbare’ plant-
soen vorm te geven.

Wilgen-
plantsoen

              nr 59 - maart 2014

Wil het toch even hebben over plus-
sen en de minnen van die nieuwe 
Gebiedscommissies. Want ik hoor al 
roddels over dat posities zijn wegge-
geven, dat politieke partijen de boel 
flink aan het masseren zijn, dat on-
afhankelijken het financieel moeilijk 
gemaakt wordt. Dat is niet zo leuk 
nieuws op de apenrots. Straks hebben 
we echt een nieuwe bestuurlijke situ-
atie: geen Deelgemeente meer, maar 
een Gebied De Commissie! 
Verse, nieuwe mensen, met al dan 
niet strategisch inzicht die dan een 
bestuurlijk gebied gaan beïnvloeden? 
Mensen die elkaar niet kennen? Met 
afhankelijke agenda’s van politieke 
partijen? Of onafhankelijke agenda’s? 
Of mensen met eigen belangen? Of 
ondernemende ervaren mensen?  Of 
mensen die helemaal geen kaas heb-
ben gegeten van besturen? Of weten 
hoe juridische hazen lopen? Die moe-
ten leren samenwerken? Of het op 
een akkoordje gooien? Die opnieuw 
wielen gaan uitvinden? Die de baas 
gaan spelen? Of ontsporen? Of al-
leen bezig zijn met hun politieke car-
rière en hun vacatiegelden? Of juist 
over hun eigen schaduw heen gaan 
springen? Die echt bezig zijn met de 
SFEER en de BELANGEN van het ge-
bied het Noorden? 
Die “gebieders” zitten voor een ter-
mijn van 4 jaar, dat is geen sinecure.  
En jammer, maar helaas is politiek 
gedrag  voorspelbaar: de eerste 2 jaar 
belooft men veel, scoort men 1 of 2 
punten, in het 3e jaar wordt al dat ac-
tivisme al minder en in het 4e jaar is 
de focus gericht op herkozen worden. 
Op 19 maart gaat de burger uitma-
ken wie de Gebiedscommissie van 
het Noorden gaat bemensen. Of het 
een feestje wordt, is de vraag. Ik houd 

noord Vermoord? 
Aub geen contactgestoorde 
gebiedscie…!

mijn hart vast. We hadden een uitste-
kende Deelgemeente en een prima 
ambtelijk apparaat. We willen zeker 
geen Feijenoord-toestanden! In het 
leukste scenario krijgen we capabele 
en betrokken mensen met verstand 
van zaken, die constructief samen-
werken, die doorborduren op uitge-
zette beleidslijnen en een visionair 
inzicht hebben in de potentie van het 
Noordelijk gebied. In - mijn helaas - 
doemscenario vechten ze elkaar de 
tent uit, gooien ze het kind, het bad-
water, het bad en de badkamer weg. 
Daarom mijn pleidooi voor mensen 
met Dijsselbloem-achtige kwaliteiten! 
Zowel inhoudelijk uptodate, strate-
gisch sturend en problemen daadwer-
kelijk oplossend, heerlijk!
Dus lieve bewoners van het Noorden 
aan u de keus!!! De Gebiedscommis-
sie is er voor de BURGER. Voor U. 
Ga in ieder geval stemmen! We wil-
len mensen die in organisatie- en 
gebiedsbelangen kunnen denken. 
We hebben behoefte aan een Rotter-
damse, visionaire houding: integer, 
zakelijk-verstandig en cultureel on-
dernemend, mensen die verbinding 
zoeken. En hoe voorkomen we dat 
Noord vermoord of verstoord gaat 
worden? Dat is tegenwoordig eenvou-
dig: kritisch kijkend naar de daden, 
wat Faceboeken en wat Linked-innen, 
de tam tam doet zo af en toe ook zijn 
werk. Ik roep u op om Bottom Up 
te voorkomen dat we Top Down of 
in Achterkamertjes behandeld gaan 
worden. Noorderlingen willen ge-
hoord worden, we willen NOORDS 
scoren. Ik hoop dat Noorderlingen en 
de Gebiedscommissie mijn gebeden 
verhoren.    

Anja Berkelaar
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COlOfOn 
Noorderzon is een uitgave van Steunpunt 
Opbouwwerk Oude Noorden/Agniesebuurt, 
welke 10x per jaar gratis huis aan huis wordt 
verspreid. Oplage 12.000 stuks. 
Inleverdatum: medio april 
uitgave: begin mei

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

REDACtIE
Ed de Meijer, Cornelis van Krieken, Johannes Odé
 
fOtOgRAfIE
Johannes Odé en instellingen
uit Rotterdam Noord

mEDEWERKERS AAn DIt nUmmER
Woonstad Rottedam, Kinderparadijs, de Fontein, 
de Wijktijgers, Anja Berkelaar en Christine van 
Oevelen

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

Dock participatie
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.

Wijkgebouw 
De nieuwe Banier
Banierstraat 1
3032 PA rotterdam

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
Banierstraat 1
3032 PA 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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Kinderen hebben getimmerd, ge-
zaagd, gebogen, gelijmd, getekend 
en geverfd! Telkens in overzichtelijke 
stappen. Het resultaat is fantastisch! 
Niet 1 vogelhuisje, maar een hele vo-
gelflat is er voor jullie gemaakt. Hij 
is opgehangen in de Avonturentuin, 
vanuit de lucht gezien is dat achter 
de gymzaal aan de Meidoornstraat. 

tijdens de VDA-lessen van ba-
sisschool Combinatie 70 moch-
ten kinderen uit groep 3 hun 
handen lekker vies maken. In 
het atelier van Kinderparadijs Mei-
doorn brengen de scholieren iedere 
week een bezoek om de lessen van 
beeldende vorming, techniek, natuur 
of andere vakken te volgen. Dat is de 
plek waar zij hun creatieve talenten 

die vrije loop kunnen nemen.  Dit 
keer was het thema: Plat of niet plat? 
De basis van het kunstwerk was een 
plat vlak, een vel karton, waar kinde-
ren een 3D-kunstwerk van mochten 
maken met gips, draad, touw en an-
dere materialen die voor handen wa-
ren. Uiteindelijk gingen de kinderen 
‘los’ met hun handen en gaven ze vol 
passie kleur aan hun werkstukken. 

En dat het prachtig is geworden is la-
ter te zien! Aan het eind van het jaar 
houden Combinatie 70 en Kinderpa-
radijs Meidoorn een afsluitend feest 
waar onder andere deze kunstwer-
ken ten toon worden gesteld én waar 
kinderen optredens verzorgen van 
dans, muziek en zang. We hebben 
horen fluisteren dat er hoog bezoek 
komt vanuit ‘de stad’. 

bewoNers
iNitiatieveN

 In meerdere opzichten was 2013 een vruchtbaar jaar. 

 Het Oude noorden en de Agniesebuurt konden tal van spetterende 

 bewonersinitiatieven begroeten.

[ lees verder op pagina 10 ]

Initiatiefrijke dames
Marokkaanse vrouwen verdiepten zich in de 
geschiedenis van de Agniesebuurt. Ze be-
zochten het gemeentearchief en ontdekten 
de oude winkeltjes en fabrieken. Ze zagen de 
komst van de eerste ‘gastarbeiders’, de strijd 
voor de stadsvernieuwing en voor betaalbare 
huren, de kleurrijke en gevarieerde buurt. De 
historische foto’s werden uitgekozen en ge-
print op glas. Rond de foto’s kwamen prachti-
ge mozaïeken lijsten in samenwerking met de 
Accent Praktijkschool en kunstenaar Cock van 
Krieken. Fotograaf Johannes Odé zorgde voor 
de finnishing touch. De kunstwerkjes prijken 

in de Vijverhofstraat. Parmante dames orga-
niseerden ook een zeskamp op het binnenter-
rein de Poort. Het werd een waterballet, wat 
werd er gelachen. De kids beleefden de dag 
van hun leven. In samenwerking met Van 
Speijk kregen de schuttingen ook bloemen 
van gevarieerde vormen en kleuren. Je wordt 
er bijzonder vrolijk van.

Jongeren laten 
van zich horen
Jongeren uit de buurt en enthousiastelingen 
van Serve the City beplantten alle muurschel-

Sierhekjes en 
plantenweelde
De Gerard Scholtenstraat, Benthuizerstraat en 
2e Pijnakkerstraat kregen sierhekjes. Bewo-
ners regelden poortjes, kozen de beplanting 
en wezen de hondenbaasjes op de gedragsco-
de. De uitstraling is fantastisch. In afwachting 
van de lente verschenen op diverse plekken 
winterviooltjes. Ook de hoek Zwaanshals-Soe-
tendaalseweg kreeg sierlijke boomspiegels en 
rozenkorven.
In de Gerard Scholtenstraat en de Burger-
meester Roosstraat verschenen permanente 

pen en tal van geveltuinen in de hele wijk. Het 
was hard werken, maar ook een echte uitwis-
seling en een ontmoetingsfeest. Formaat, een 
interactief jongerentheater uit Delfshaven 
werd door de jongeren naar het Klooster ge-
haald. Het stuk ging over de verhouding tus-
sen jong en oud. Na een eerste voorstelling 
konden jongeren en volwassen zelf rollen 
spelen, zodat het plot er heel anders uit kwam 
te zien. Theatergroepjongeren van Buurtwerk 
maakten er een echte belevenis van.

Vieze vingers 
onder schooltijd! 

Oproep aan alle 
vogels van noord

Dus: ben je op zoek naar een van de 
mooiste vogelhuisjes van Noord, hou 
je van een prachtige groene avontu-
rentuin vol met wormpjes en ander 
voedsel, met vruchtbare aarde uit 
de composthoop? Kom dan bij ons, 
nestel je in een huisje en fluit een 
vrolijk deuntje voor de kinderen als 
bedankje. Tot gauw!

Hallo vogels van noord. Bij Kinderparadijs meidoorn, tijdens 
de verrassingsclub hebben kinderen hard gewerkt aan een 
verrasssing voor jullie… de vogels van noord. 
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Cine Noord programmeert ook in het 
nieuwe jaar weer wekelijks een speel-
film op de woensdagavond. Daar-
naast is het aanbod uitgebreid met 
het kinderprogramma ZienInNoord 
en een extra filmavond in de  maand 
met verdieping onder de naam Ci-
neNoord Extra. Om CineNoord ver-
der te professionaliseren is Stichting 
CineNoord opgericht bestaande uit 
een team van professionals met een 
grote liefde voor film.

Cinenoord Extra
Elke laatste donderdag van de maand 
gaat CineNoord de diepte in. Deze 
avond is er ruimte voor achtergrond, 
lezingen en debat. Er zullen bijvoor-
beeld enkele avonden worden inge-
vuld door het Movies That Matter 
Festival van Amnesty International.

zienInnoord film 7+
Om de week draait er een spannen-
de, grappige, ontroerende of eigen-
wijze jeugdfilm bij ZienInNoord. 
Iedere bijeenkomst is er een bijzon-
dere gast denk bijvoorbeeld aan een 
cameraman of een animatiefilmma-
ker. Voor de film vertel deze expert 

Cinenoord 
breidt uit

iets over het maken van films. En 
natuurlijk kun jij al je vragen stellen!
Info: Om de week op woensdagmid-
dag van 15:00 tot 17:00. Entree: € 3,-

Workshop 7 t/m 12 jaar
zelf films maken? Geef je dan op 
voor een workshopblok van ZienIn-
Noord. Zo’n blok bestaat uit 4 lessen 
en ieder blok staat een andere soort 
film centraal. Een blok maken we 
een speelfilm, een ander blok een 
documentaire. Na de workshop kun 
je bijkomen tijdens het kijken van de 
film in de filmzaal.
Info: Om de week op woensdagmid-
dag van 13:30 tot 17:00 uur. Aanmel-
ding verplicht. Inschrijfgeld work-
shopblok (4x): € 32,- (incl. film)

Bezoekersinfo
Adres: Ruivenstraat 81, Rotterdam
Entree: 4,- normaal, 3,- Rotterdam-
pas (1x gratis). De reguliere en Ci-
neNoord Extra avonden starten om 
20:00. Inloop vanaf 19:30. Aanmel-
den voor de workshops en reserve-
ren voor een film kan alleen via de 
website. 
Info: www.cinenoordrotterdam.nl

BlUE JASmInE
wo 5 maart, 20:00u
drama, 2013, Allen, 98 min, 12+

pAtAtJE OORlOg 
(ZienInNoord, jeugprogramma)

wo 12 maart, 15:00u
jeugd, 2012, Cabrera, 86 min, 6+

lORE
wo 12 maart, 20:00u
oorlog, 2012, Shortland, 108 min, 
16+

tHE SECREt WORlD 
Of ARRIEtty
wo 19 maart, 20:00u
animatie, 2010, Yonebayashi, 94 
min, 9+

KORtE fIlm pROgRAmmA 
(ZienInNoord, jeugprogramma)
wo 12 maart, 15:00u
WOlf
wo 26 maart, 20:00u
NL drama, 2013, Taihuttu, 121 min, 
16+

EClIpSE Of lOVE 
(CineNoord Extra, verdiepend 
programma)

do 27 maart, 20:00u
Lezing door Raoul Wassenaar over 
het zelfgekozen afscheid in film 
n.a.v. de film Oslo August 31st.
drama, 2012, Trier, 91 min, 12+

  pROgRAmmERIng 
  In mAARt 2014

In het Klooster loopt een ex-
positie met werk van beel-
dend kunstenaar natja Esser. 

De expositie, georganiseerd door de 
Kunstretraite, maakt deel uit van een 
reeks van exposities die elke twee 
maanden wisselen met werk van be-
ginnende, maar ook gevestigde Rot-
terdamse kunstenaars.   
Natja Esser, een bijzondere autodi-
dactisch schilderes heeft een eigen 
stijl en gebruikt verschillende soor-
ten media. Ze vindt het interessant 
om haar modellen puur te schilderen 
om daarmee emotie herkenbaar te 
maken en zo de gedachten van haar 
publiek te prikkelen.
Haar schilderijen roepen de renais-
sancekunst op. Ze suggereren een 
remake, een renovatie van portretten 
van staatsie tot ongekunstelde gevoe-
ligheid.

De realistische figuren kijken door je 
heen met grote ogen en trekken de 
kijker hun bevreemdende wereld in. 
Op een wonderlijke manier maken 

ze bruggen tussen tijdperken.
De Kunstretraite biedt een platform 
voor beginnend en ontdekt talent, zo-
dat zij zich kunnen presenteren aan 

Kunstretraite

Vr. 14 maart binnenloop 19;30 uur, 
start 20;00 uur. Zo. 16 maart bin-
nenloop 14;00uur, start 14;30uur.

Als u nog verstrikt wenst te raken 
in een wereld van elegante leugens, 
decadente schoonheid en beladen re-
laties... Dat kan! Ze hebben mensen 
in januari moeten teleurstellen, dat 
vinden ze niet fijn. Daarom gaan ze 
met alle spelers, regisseur, coach en 
de Salonnière opnieuw aan de slag in 
Maart.

De regie is van Gerard van Rijnstra, 
productie en stemcoaching van Edith 
Hazebroek. Spel: Rolf Viervant, Ro-
din Rijke, Stella Zwaan, Kim Flik, 
Frances Gallimore, Piet Hein van 
Gilse, Jos Kok en Rosita Geitenbeek.
Heerlijk zo’n huiskamervoorstelling 
in de Rotterdamse Salon. De prijs 
van 15,- euro is inclusief de Tea & 
Coffee, fudge, sandwiches & glaasje 
gin. Na afloop is er wijn voor 1,50/
glas en Stout voor 2/glas te koop.
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Drijfzand speelt Oscar Wilde. En de Salon in het historische 
koopmanshuis aan de Rechter Rottekade maakt er een total 
Britisch Experience met tea, Stout & gin tonic.

een breed publiek en tevens hun werk 
te koop aan kunnen bieden Tijdens de 
opening verbindt de kunstretraite net-
werken van de kunstenaars aan elkaar. 
De expositie is te bezichtigen tot 16 
maart 2014.

Meer informatie over de Kunstretrai-
te is te vinden op de website van het 
Klooster (www.kloosteroudenoorden.
nl)  of door een mailtje te sturen naar 
info@dekunstretraite.nl.
Ben je kunstenaar en op zoek 
naar ruimte om te exposeren 
of lijkt het je leuk om mee te 
helpen in de organisatie, neem 
dan contact op met Iris van der 
eerden via 
iris@de kunstretraite.nl. 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Op 13 februari 2014 werd de 
Stichting noorderboulevard 
officieel gelanceerd. De Stich-
ting verenigt ondernemers en 
bewoners van het noorder-
boulevardkwartier. Haar doel 
is zorgen voor een goed winkel- en 
leefklimaat ondermeer door het aan-
pakken van achterstallig gevel- en 
straatonderhoud. De Stichting be-
strijdt leegstand en is een aanjager 
van nieuwe initiatieven op gebied 
horeca en winkels. Hiervoor is een 
nauw contact nodig met de vastgoed 
eigenaren. Behoud van het cultuur-
historiche karakter van de Noorder-
boulevard is uitgangspunt. Tegelij-
kertijd wil de Stichting zicht houden 
op 2024. Ze wil het straatbeeld ver-

levendigen met kunstuitingen en 
bewoners  betrekken bij culturele 
activiteiten. Bij de lancering werden 
de 2014 plannen van de denktank 
gepresenteerd en deelde Eddy Ka-
ijser zijn fotografische impressies 
van ondernemers van de boulevard 
gemaakt in 2003 en 2013 in een ex-
positie op de Zwartjanstraat 138 die 
tot half maart is te bezichtigen op 
zaterdag.
Simone van den Berg (Chateautjes) 
is voorzitter en Aziz Chattou (Mc 
Donalds) is peningmeester.

Stichting Noorderboulevard  
secretaris Christine van Oevelen
tel. 06 -22108028 
oevelen.cj@dulance.nl

Lancering van 
Stichting Noorderboulevard

bloembakken aan de lantarenpalen. Ook zij 
overwinteren met kleurrijke viooltjes. Het 
binnenterrein Tochtstraat kreeg een echte 
siertuin met hekjes. Buurtbewoners en Van 
Speijk vormden hier een winningteam. Het 
binnenterrein Paardenstal kreeg ook een bloe-
menbed, een speelgoedschuurtje en een tafel-
tennistafel. Ook hier trokken bewoners aardig 
aan de kar.

Kinderdromen en 
muren in beweging
Kinderen en moeders van de Hildegardis-
school waren actief met het kunstproject ‘Ik 
en mijn droom’. Kinderen verbeelden hun 
dromen in een ontroerend palet dat prijkt 
op de dansschool rechtover het Klooster. Het 
Oude Noorden blijft artistiek. De bewoners-
vereniging Top van Noord, dichtgetimmerde 
panden beu, realiseerde een kleurrijk kunst-

werk dat de suggestie geeft van een bewegen-
de muur. Omgekeerde makelaarsborden gaan 
een spel aan met de wind en prikkelen je fan-
tasie. Was dit de ultieme aanmoediging voor 
bouwinitiatieven waar de buurt nu vol van 
is? Bewoners van de Bloklandstraat gaven de 
muurschildering van Coen Moulijn een spre-
kende geveltuin met bijzonder veel charme.

Een vrolijke 
zaagmolenkade
Actieve buurtbewoners organiseerden een 
echt vrolijk buurtfeest op het binnenterrein 
Zaagmolenkade. Muziek, crea, luchtkussen, 
dans en zang zorgden voor veel gezelligheid 
en brachten de buren dichter bij elkaar. Groot 
succes was weer de braderie op de Zaagmo-
lenkade met tientallen bewoners als echte 
deelnemers. Echt Oude Noorden! Petje af voor 
de organisatoren.

Jan Huigen in de ton
85 franse wijnvaten werden van de vrachtwa-
gen getild. Enorme vrachten aarde kwamen 
via een reuzetrechter in de tonnen terecht. 
Appel-, peren-, en kersenbomen werden erin 
geplant. De tonnen sieren zowat alle straten 
in de Agniesebuurt. Wekenlang geven de kids 
water aan die brok natuur. Ze vulden de ton-
nen bij met leuke aardbeiplantjes. Het blijft er 
niet bij, een groep van 25 kinderen verzorgt 
wekelijks 1200 strekkende meter geveltuin en 
een forse binnentuin als voorraadschuur voor 
‘Kook met mij mee’. Initiatiefnemers zijn de 
bewoners Hans Kervezee en Punar Coskun.

Dia de los muertos
Mexicanen herdenken hun gestorven gelief-
den. Ze halen herinneringen op en vertellen 
verhalen. Kunstenaar en bewoner Sergio Cruz 
wist honderden bewoners naar de theatrale 

performance te krijgen op het binnenterrein 
Hooglandstraat. Hij kreeg hierbij alle me-
dewerking van de omwonenden. Glühwein, 
linzensoep en chocolademelk hielden het pu-
bliek warm. Theaterspelers gaven bewoners 
een aanzet. Aan linten in de boom kwamen 
herinneringen. Het terrein was een zee van 
fakkels en kaarsjes. Ontroerend waren de 
buurtkinderen die er helemaal in op gingen.

Werk in Uitvoering
Het plaatsen van sierhekwerk in Raephorst-
straat, Zwaanshals (waterkant) en Gerard 
Scholten (Brancoplein) is goedgekeurd. Het is 
wachten op de financiële afwikkeling.

Drijfzand

[ vervolg van pagina 9 ]

bewoNers
iNitiatieveN
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Marcel Kollen fotografeerde de de-
solaatheid van een verlaten mijn-
werkersdorp met King Coal als titel. 
In zijn werk Late Afternoon geeft 
een verliefd koppel warmte aan de 
entree van een industriële hal. 
Het meeste indruk op mij maakte 
het werk van Michelle Aimeé. Met 
warme hoerachtige kleuren foto-
grafeert ze halfnaakte vrouwen in 

theatrale poses. Ze stralen een on-
metelijke leegte uit. De vrouwen 
worden uitgebeeld met religieuze 
symbolen op bevreemdende plek-
ken als een begraafplaats.
Michelle heeft haar geloof verruild 
voor fotografie, een zoektocht naar 
zingeving los van oppervlakkig-
heid. Haar interesses zijn de reac-
ties van passanten bij een naakte 
vrouw bij een graf of een ingegra-
ven dame waarbij alleen het hoofd 
vrij is.

Evelien de Jong maakt beelden van 
wonderlijke dieren in hondjes-
stand, terwijl in een video “”Chica 
Chico’’ een jong meisje speelt met 
een banaan. Haar werk noemt ze 
‘’Sup-pop’’.

Robbie Krommenie ontwierp een 
carousselkast. Loui Meeuwissen 
hangt een gloeilamp aan een galg. 

De gloeilamp wordt vervangen 
door Led-verlichting , omdat ze te 
veel warmte afgeeft. En is het niet 
juist warmte wat we nodig hebben?
Franka te Lintel Hekkert maakt uit 
recyclingmateriaal het ‘’Kacheltje 
Frank’’ dat ons doet terugdenken 
aan onze scoutingstijd. Toen moes-
ten we met een eigen potje koken. 
In een aanpalende ruimte zijn 
kleurfoto’s aangebracht van bergen 
afval. In het midden van de kamer 
klimmen verlichte waterflessen in 

slierten doorschijnend plastic naar 
de plastic hemel.
The Magic Aquascope van Eddy Ko-
zijnen, een toverlantaarn met echte 
visjes, krijgt veel bekijks. 
In een grote zaal worden diverse 
video’s gedraaid. Naast foto’s geno-
men in nachtclubs horen we’’You 
love me; you realy love me!’’ Een 
video mixt beroemdheden met 
gevangenen en junks. Wat wil je 
worden? Een doordringende video 
tovert een gotische kathedraal om 
in seksfantasieën. Aloude bijbelse 
symbolen, zoals de ring, krijgen 
een sensuele betekenis. 
’s Avonds gaat tussen de wonder-
lijke lichtkunstwerken van Gyz la 

Rivière de muziek los om het jonge 
artistieke publiek te omarmen. Zij 
maken Noord aantrekkelijk. Zijn 
lichtkunstwerken, bestaande uit 
een artistiek gebeeldhouwd muur-

reliëf, wekken met lichteffecten 
kleurrijke bloembladeren op en po-
etische wolkenluchten. Het is een 
ode aan een alternatieve wereld.  

route du Nord light 
klein maar fijn
Het voorproevertje van Route du nord had kwaliteit. fotograaf Judy van luyk maakte fotone-
gatieven onder de titel ‘’Onbekenden’’ en speelde met licht en ordinaire luxaflex.

Altijd al eens willen gluren bij de 
buren in Het Klooster? Dan is dit 
je kans! Kom op 8 of 9 maart naar 
wijkgebouw Het Klooster en beleef 
samen met buurtgenoten een thea-
trale tocht langs de mooiste plekjes 
van dit historische pand. 

Twee theatermakers uit Rotterdam 
Noord maken sinds 2011 onder 
de naam “Bij de Buren Gluren” 
buurtvoorstellingen op locatie. 
Door samen een interactieve the-
atervoorstelling te ervaren, willen 
zij buurtgenoten dichter bij elkaar 
brengen. Hiermee hopen zij de be-
trokkenheid in de buurt te vergro-
ten. Dat heeft eerder tot twee suc-
cesvolle voorstellingen geleid in de 
wijk Blijdorp. Deze keer is het oude 
noorden aan de beurt! In samenwer-
king met Het Klooster oude noor-
den maken zij de voorstelling: ‘Bij 

de buren gluren: In het Klooster!’.
Het Klooster aan de Ruivenstraat 
is de inspiratiebron voor de voor-
stelling. Uiteenlopende personages 
nemen het publiek mee naar bijzon-
dere plekken van dit gebouw. Er kan 
genoten worden van verhalen vol 
muziek, theater en poëzie. Een ge-
luksvliegenier is geland op het dak, 
vanuit een donker nisje biecht een 
vrouw haar intiemste dilemma’s op, 
door de kloostergang loopt een gita-
rist en wie zingt daar zo prachtig in 
het oude trapportaal? 

De voorstelling wordt gespeeld door 
amateurspelers die vrijwel allemaal 
woonachtig zijn in de deelgemeente 
Noord. Zij hebben in eerdere voor-
stellingen van “Bij de Buren Glu-
ren” meegespeeld en hun talenten 
nu verder ontwikkeld. Tijdens de 
repetities op locatie ontstond de ver-

haallijn. De voorstelling gaat over 
het ‘ouderwetse kloostergevoel’: een 
gevoel van saamhorigheid en ge-
deeld verlangen. Tegelijkertijd wordt 
in de voorstelling onderzocht welke 
betekenis dat ouderwets gevoel van 
samenleven nog heeft in de zogehe-
ten ‘participatiemaatschappij’ anno 

2014. Hoe ziet zo’n maatschappij er 
eigenlijk uit? En bestaat er nog zo-
iets als een gedeeld verlangen? 
Na afloop van de voorstelling wor-
den diverse hapjes geserveerd die 
met liefde gemaakt zijn door en-
thousiaste bewoners uit het oude 
noorden. 

Komt u ook participeren?
Speeldata 
Zaterdag 8 maart: 16.30 uur, 
Zondag 9 maart: 12.30 en 
16.30 uur
Adres 
Ruivenstraat 81, Rotterdam
Reserveren
reserverenBDBG@gmail.com 
(reserveren is verplicht i.v.m. 
maximaal 50 bezoekers per voor-
stelling)
meer informatie
facebook “bijdeburengluren” 
Makers: Melissa van der Heijden 
en Chantal Oomen 
Spel 
Marieke Bottenberg, Fieke 
Delgorge, Floor Engel, Jacky 
Hanselman-de Vries, Jorinde 
Jonker, Gerbert Kuiper, Marleen 
van Melle, Moniek Peters, 
Pauline Schouwenburg, 
muziek
Misja Wilders, Reidar Plokker

bij De bureN GlureN
theaterproject in wijkgebouw 
Het klooster oude noorden


