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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

Drie dagen lang zette Muziek 
op de Rotte de rivier die aan 
de oorsprong lag van onze 
stad in de picture. 
Het door de jongeren van het Rot-
tekwartier georganiseerde podium 
brengt songs, breakdance en raps 

van de Rotkwaboy”s. African Per-
cussion tovert Burkina Fasso te 
voorschijn met djembe’s en danse-
ressen en Maria Morais met eigen 
band zingt rauwe jazz.
Het klassieke programma leverde 
Synfonia met als verrassing Conny 

Janssen Danst. Choros Limoneros 
en Primos del Norte  deden ons 
wegdromen naar het warme Se-
villa. Jazz arround the clock was 
de afsluiter met de begaafde Ha-
dewych Minis, het spetterende 
Pink Oculus, het helse ritme van 

Bogomatic, het haven imago van 
Tommy Moustache en Koffie dat 
half Noord op de vloer kreeg met 
zijn afrobeat. De kersverse stich-
ting Muziek op de Rotte en haar ad-
viesraad mogen trots zijn. De orga-
nisatoren Volkstheater, Judith van 

der Heyden en Rottekwartier ver-
dienen een Noordspeld. Muziek op 
de  Rotte is voor herhaling vatbaar.

Vervolg op pagina 11

Synfonia brengt een ode aan Corry Ulenberg, grondlegster van 
Muziek aan de Rotte. Corry neemt het dirigeer stokje over.

zomermuziek op de rotte
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Als ik zo naar de leuke Oranje-
gekte na Spanje-Nederland 
kijk, zie ik eigenlijk een prach-
tig voorbeeld van een parti-
cipatiemaatschappij. Het be-
roemde WIJ-gevoel, wij Holland, wij 
hebben het geklaard, wij zijn blij met 
en staan klaar voor elkaar. Holland 
spontaan in de cohesie. Trots op Hol-
land. Willem Alexander en Mark Rutte 
streven de participatiemaatschappij 
na, waarin de overheid zich terugtrekt 
en burgers ondersteund door profes-
sionals - bottom up - met initiatieven 
aan de gang gaan. Natuurlijk wordt dat 
participeren zeker ingegeven door de 
wil om te bezuinigen. Edoch het is na-
tuurlijk ook heerlijk als de doelgroep 
burgers bereikt wordt en mensen met 
elkaar verbonden worden door projec-
ten voor de buurt. Hoe krijgen we dat 
nu voor elkaar? Het gevoel van Wij van 
Noord, Wij op Noord, Wij voor Noord? 
Burgers actief? Burgers en bestuur in 
interactie om de buurt te upgraden. 
Ha, in 1969 zongen ze in het Schaep 
met de 5 pooten al We zijn op de we-
reld om elkaar te helpen niet waar..? 
Het lied verkondigt medemenselijk-
heid, vriendschap, vrijheid, broeder-
schap en een beetje Liefde voor elkaar. 
Gewoon de taak van de Burger om een 
beetje lief voor de Medeburger te zijn, 
wat compassie naar elkaar. Toch? Beter 
een goede buur dan een verre vriend, 
niet waar? Blijkbaar zijn we in deze 
tijden van doorgeslagen individualise-
ring moeilijk aan de inspanning voor 
elkaar te krijgen. Waarom toch al dat 
gedoe over de Participatiemaatschap-
pij? Een begrip waarin een hoogleraar1  
taalvirtuoos mee aan de gang gaat, 
zij bedenkt termen als onbevlekt, af-
fectief, actief of ambachtelijk burger-
schap. Allemaal moeilijke woorden 
voor zoiets eenvoudigs als “om elkaar 
te willen helpen, nietwaar?” Gewoon 
een beetje aardig zijn voor elkaar, “zo-
maar” een praatje, “zomaar” iets doen 
voor elkaar, zonder calculatie. Dát heet 
dan nu officieel en wetenschappelijk  

BURGERSCHAP. Dat wil zeggen ac-
tief en betrokken burgers die aandacht 
voor de buurt en buren hebben. Dus 
in normale taal dat het fijn is dat je in 
Noord woont, dat je een beetje let op el-
kaar, dat het goed gaat met elkaar. Krij-
gen we dat dan niet meer mee vanuit 
huis? Waarom verwachten we dat de 
Overheid een Almachtige Ouder is die 
voor ons zorgt of zich opstelt als een 
ouderwetse Kerk? Waarom verwach-
ten we toch dat we al onze zorg kun-
nen uitbesteden aan professionele in-
stanties? Is het nou zo moeilijk om uit 
ons zelf respect naar elkaar te tonen? 
Waar is het mis gegaan dat we daar 
een leerstoel Burgerschap  voor in het 
leven moeten roepen? Dat we moestui-
nen voor kinderen in binnenparkjes 
bij de Vriendenlaan of bij de Hofbo-
gen zien als alternatieve democrati-
sche pogingen van de burger om zijn 
onmacht tegen de graaicultuur van de 
banken vorm te geven? Ja sorry hoor, 
ik citeer een hoogdravende afscheids-
rede! Belachelijk, waar doen we moei-
lijk over? Ja, we zijn allen burger, de 
buurt is inderdaad de natuurlijke plek 
om je voor in te zetten, daar heb je baat 
bij als normaal mens. Het is in jouw, 
mijn, ons belang dat de buurt schoon, 
heel en veilig is. En dat er plekken zijn 
- buurtinitiatieven zoals het Klooster 
of de Banier - waar burgers elkaar en 
professionele instanties ontmoeten. 
Participeren valt te leren hoor! Ge-
woon heel normaal eigenbelang. Jouw 
buurtbelang is mijn buurtbelang! Doe 
maar normaal, dan doe je gek genoeg. 

Anja Berkelaar

1Vijf misvattingen over de participatiesa-

menleving, Afscheidsrede van Evelien Ton-

kens, thans hoogleraar Burgerschap en hu-

manisering  van instituties en organisaties, 

Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

Voor mijn part: 
over de 
participatiemaatschappij

Op 1 juli gaat er veel verande-
ren bij CVD van Speyk, het ac-
tiveringscentrum voor arbeids-
participatie. Het pand aan de 
Heer Vrankestraat gaat name-
lijk dicht en daarom zullen de 
dagbestedingstrajecten in het 
kader van de arbeidsparticipa-
tie op andere locaties plaats-
vinden.

Verhuizen naar verschillende 
locaties
De activiteitenbegeleiders verhuizen 
mee naar de locatie waar hun activiteit 
wordt uitgevoerd: De computerlessen 
worden bij CVD Havenzicht gegeven;  
Het  vegen en prikken gebeurt vanuit 
de Blokhut aan het Zwaanshals;
Zowel de activiteit timmeren als de 
klussen die vallen onder het klusteam 
zullen plaatsvinden in of vanuit de 
klusruimte aan de  Kabeljauwsestraat 
die samen met de bewonersorgani-
satie Top van Noord wordt beheerd ; 
Tekenen, schilderen en mozaïek gaan 
naar de kelder van CVD de Nok;  Ko-
ken gebeurt voortaan in CVD de Hille; 
Voor de muziek hebben we een plaats 
gevonden in Het Klooster in Rotter-
dam Noord.
Alle trajectdeelnemers worden per-
soonlijk op de hoogte gesteld van de 
veranderingen en zij worden naar de 
nieuwe locatie begeleid door de betref-
fende activiteitenbegeleider. Veel col-
lega’s, bezoekers en trajectdeelnemers 
zijn al meer dan 30 jaar gehecht aan 
het pand van CVD van Speyk.

Op 12 juni heeft het afscheid plaatsge-
vonden. Er werd teruggeblikt op wat 
er in die jaren bereikt is  bij CVD van 
Speyk, samen met de buurt en de deel-
gemeente Noord, en vooruit gekeken 
naar wat er allemaal nog mogelijk is.   
CVD gaat door met arbeidsparticipa-

tie, nog steeds samen met de buurt  en 
vooral ook samen met de andere afde-
lingen en locaties van het CVD. CVD 
van Speyk naar Arbeidsparticipatie: 
geen einde maar een nieuw begin!

In de wijk verspreid

Een enthousiast voetbalteam 
van Buurtwerk deed mee aan 
een internationaal voetbal-
toernooi in het Olympisch sta-
dion in Amsterdam.

Ze beleefden daar een bloedstollende 
competitie met teams uit heel Europa. 
Uiteindelijk behaalden ze de tweede 
prijs na Denemarken. Ze werden 
door burgemeester Aboutaleb in het 
zonnetje gezet en kregen een mooie 
officiële oranje voetbalshirt. De burge-
meester rekende hen voor dat de kans 
op een duur betaalde professionele 
voetbalbaan klein is.’ Dus vooral eerst 
je school afmaken‘en blijf bij de poli-
tie uit de buurt’. De jongens vonden 
het geweldig. Van insiders hebben we 
gehoord dat het Oude Noorden hoog 
niveau heeft en scoort op knap samen-
spel. De jongens zijn van groep 8 en 
wonen allen rond het Johan Idaplein. 
Sponsor van de hele competitie is de 
Johan Cruyff  Foundation. Onze jon-
gens worden gecoacht door Youssef 
El Bari, Azzeddine Azaoui en Ricardo 
Danning van Buurtwerk.

Burgemeester huldigt 
jongerenvoetbalteam
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Het was een uitgelezen mogelijkheid 
om eens persoonlijk kennis te ma-
ken met de leden van de commissie.
De Gebiedscommissie is heel geïn-
teresseerd in de mening van de be-
woners van de wijk, maar ook wat ze 
graag willen en welke ideeën ze daar 
over hebben. Dit geldt niet alleen 
voor het Eudokiaplein en omgeving 
maar ook voor bewoners uit andere 
wijken die onder de Gebiedscom-
missie Noord vallen. Alleen al om 
die reden gaat de Gebiedscommis-
sie ook elders op bezoek en zijn ze 
herkenbaar en te vinden door hun 
kraampje.
In het kraampje lagen enquêtefor-
mulieren voor de 3 wijken waarover 
de Gebiedscommissie Noord gaat. Er 

Gebiedscommissie 
inventariseert
Op 22 mei waren de leden van de Gebiedscommissie op het Eu-
dokiaplein. Zij hadden daar hun kraampje opgebouwd en gingen 
gesprekken aan met bewoners uit de buurt.

Op 7 april zijn de leden van de 
gebiedscommissies geïnstal-
leerd op het stadhuis. De start 
van een nieuw democratisch 
fenomeen, want dat is - hoe 
je er ook naar kijkt - een feit.  
De nieuwe gebiedscommis-
sie heeft als belangrijke taak 
om te zorgen dat Rotterdam-
mers hun ideeën kunnen rea-
liseren. Zij beslist of kleine en 
grote ideeën van bewoners in 
aanmerking komen voor een 
bijdrage.
De gebiedscommissie heeft 
geen vaste vestigingsplaats. 
Leden zijn bereikbaar:

T. Roskam (LR) Voorzitter t.roskam@rotterdam.nl 06-48590696 
T. Coşkun (SP) Vice-voorzitter TSJ.Coskun@rotterdam.nl 06-20430196 
L. de Haan (GL) Vice- voorzitter L.de.Haan@rotterdam.nl 06-26900542 
M.A. de Bever – van Eck (VVD) ma.bevervaneck@gmail.com 
06-54668080 
I. Chabot-Poolen (PvdA) Inachabot@pvda-rotterdam-noord.nl 
06-24951022 
E. Erdogan (Nida) e.erdogan1@rotterdam.nl 06-24674413 
M.S. Heetveld (D66) MS.Heetveld@rotterdam.nl 06-55598724 
H. de Roock (SP) H.deRoock@rotterdam.nl 06-87062547 
M.P.C. Sandmann (LR) mpcsandmann@gmail.com 06-42282304 
E.A. Schreuder (D66) EA.Schreuder@rotterdam.nl - 
L.D. van Staveren (D66) LD.vanStaveren@rotterdam.nl - 
M. van der Valk (PvdA) martijnvandervalk@pvda-rotterdam-noord.nl 
06-15605729 
S.V. Vooren (GL) SV.Vooren@rotterdam.nl - 
N.E. Weltevrede (CDA) NE.weltevrede@rotterdam.nl 06-33330939 

zijn op het Eudokiaplein al heel wat 
van deze formulieren ingevuld.
De commissieleden komen 27 mei 
op het Bentinckplein en het Stad-
houdersplein. Een week later op 3 
juni zoeken ze contact met bewo-
ners uit de buurt van de Noorder-
boulevard en bij Humanitas Berg-
weg.
Heeft u een mening of heeft u idee-
en, laat deze kans niet voorbij gaan.
Het kan zijn dat u geen tijd heeft om 
op deze dagen langs te komen, geen 
nood want ook online is het enquê-
teformulier in te vullen. Op de pa-
gina van de Gebiedscommissie staat 
de link naar het enquêteformulier.
Want… Bewoners maken de wijk!

Bereikbaarheid gebiedscommissie Noord: T. (algemeen): 14 010 
E. (algemeen): gebiedscommissies@rotterdam.nl, Postbus 70012 - 3000 KP Rotterdam 

vrijwillige basis. Inmiddels volg ik de 
opleiding voor gerechtstolken bij het 
SIGV om dit te professionaliseren.”

Berndsen gekozen  
in gemeenteraad voor D66
“De afgelopen acht jaar heb ik me 
met hart en ziel ingezet om de deel-
gemeente Noord sterker, groener 
en leefbaarder te maken. Nu de rest 
van Rotterdam! Onze stad kent op 
dit moment grote financiële pro-
blemen. Ik heb ontzettend veel zin 
om deze aan te pakken. Met mijn 
econometrische achtergrond en als 
portefeuillehouder Financiën heb 
ik hiervoor de benodigde kennis en 
ervaring in huis. Ik ben onafhanke-
lijk, en kritisch maar constructief. Ik 
houd ontzettend veel van het debat, 
vind vaak dat ik gelijk heb, maar durf 

Als laatste daad deelden ze de Noord-
speld uit aan Ton te Braake  van Van 
Speyk, voor zijn grote verdienste als 
werkbegeleider en aan kunstenares 
Paula van den Elshout die als kunste-
nares al jaren veel betekent voor het 
inspireren van kinderen in Noord 
voor de beeldende kunsten.

Harika terug in welzijnswerk
“Ik was twaalf jaar bestuurder in 
Rotterdam Noord met de nadruk op 
wijkeconomie, fysieke buitenruimte, 
bewonersparticipatie , welzijn en 
zorg.Tijd om terug te keren naar 
mijn oude vak: het welzijnswerk. 
Ik heb me gevestigd als zelfstandig 
gezinscoach en als interimmanager 
op het gebied van welzijn en zorg. 
Al jaren werk ik tevens als tolk Ne-
derlands-Marokkaans / Berbers op 

Waar zijn Harika en Berndsen

mijn fouten toe te geven.” “Als volks-
vertegenwoordiger zijn twee waar-
den mij heel dierbaar: toegankelijk-
heid en transparantie. Ik wil daarom 
zoveel mogelijk aanwezig zijn in de 
wijken en op bewoners- en onderne-
mersavonden. En dat in de héle stad. 
Daarbij vind ik het cruciaal om niet 
alleen het D66-geluid te vertolken, 
maar vooral ook te luisteren naar 
wat er speelt. Ik ben aanspreekbaar 
op mijn daden en besluiten en loop 
niet weg voor moeilijke gesprekken. 
Ook wil ik de de binding tussen de 
vereniging en de fractie versterken. 
Bijvoorbeeld door regelmatig in ge-
sprek te gaan met de leden over een 
actueel politiek vraagstuk.”

Nils Berndsen is verantwoordelijk 
in de fractie voor Wonen, Vastgoed, 
Ruimtelijke Ordening, Buitenruimte.

In maart j.l. namen Ahmed Harika en Nils Berndsen afscheid als 
portefeuillehouders van de Deelgemeente Noord in de Banier.

COLUMN
Deelgemeente 
maakt plaats Voor 
GEBIEDSCOMMISSIE



Agniesebuurt
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Na 27 jaar heeft Lucia Post 
afscheid genomen van Ha-
vensteder. Lucia heeft zich 
met heel haar en ziel en 
zaligheid ingezet voor een 
beter, mooier, veiliger en 
leuker Noord. Ze deed dit met 
veel bevlogenheid en op haar ei-
gen manier. Ze heeft zich vooral 
ingezet voor de Kiwi-route, voor 
de WWI-projecten en vooral De 
Nieuwe banier, waar zij nu als vrij-
williger aan het werk is. De Nieuwe 

Banier ademt de sfeer waar Lucia 
zich prettig voelt: het kunnen hel-
pen van mensen, het bouwen aan 
nieuwe bewonersinitiatieven, het 
bezig zijn met heel verschillende 
mensen, letterlijk de handen laten 
wapperen, regelen en ritselen. De 
Agniesebuurt ligt haar aan het hart. 
Zo gaat een belangrijk stuk Know 
how toch niet verloren. Lucia is van 
de mensen en dat werd ook duide-
lijk tijdens haar afscheidsreceptie.Oldtimers uit de sixties

Monico en Matt zijn gestart met Hol-
land Vespa Tours in de Vijverhof-
straat 72. Een verblijf in Indonesië 
was aanleiding tot hun acute ver-
liefdheid op de Vespa. Ze beschikken 
over een assortiment van echte oldti-
mers. Uit de 60-er en de 70-er jaren. 
De oldtimers komen rechtstreeks 
uit Italië en zijn opgeknapt en mo-
torisch gereviseerd door Brabantse 
restaurateurs.

14-jarige Italiaantjes en 
verleidelijke routes
Naast de oldtimers, een soort brom-
mers oorspronkelijk gemaakt voor 
14-jarige Italiaantjes, hebben ze ook 
snorscooters staan voor 2 personen. 
Voor de oldtimers heb je een helm 
nodig, voor de snorscooters niet. 
Beschikken over een brommer of 
autorijbewijs is een must. Van 9 uur 
s’ochtends tot 19 uur kan je fantasti-
sche routes rijden: de kaas-route via 
Gouda en Schoonhoven, de Molen-
route langs Kinderdijk en door de Al-
blasserwaard met koeien en boerde-
rijen, de Rotterdam city tour door de 
Rotterdamse wijken, Oude noorden, 
Kop van Zuid, Katendrecht, Delfsha-
ven, de Delfttour via de Zweth.

Vrijheid en 
romantische picknick
De vespa’s geven jou dat ontzettende 
gevoel van vrijheid. Monico en Matt 
woonden als student in Rotterdam 
en keren nu terug naar hun Oude 
Noorden roots. Monico studeerde 
natuur en bosbouw in Wageningen. 

Vandaar haar interesse voor de Rot-
terdamse ondergewaardeerde ach-
tertuin. Matt studeerde toerisme in 
Delft, een mooie combi. De oldti-
mers huur je voor 75 euro per dag, 
de snorscooters voor 65 euro. Je 
krijgt er wel wat bij: Koffie en thee, 
handschoenen en sjaal en een soort 
fietstomtom zodat je geen kaart no-
dig hebt. De btw is inclusief. je kan 

ook huren voor een halve dag. Er 
staat zo gewenst een picknick-mand-
je klaar, met suggesties van roman-
tische plekjes waar het aangenaam 
toeven is. De initiatief nemers kan je 
vinden op info@hollandvespatours.
nl of telefoon: 0644630643

Tijdens ZigZagCity, van 29 mei tot 
8 juni, wordt dit gebied mede door 
haar toekomstige gebruikers ge-
transformeerd tot een stedelijk park 
dat ruimte zal bieden aan een grote 
mix van functies: recreatie, stads-
landbouw, sport, een ligweide, een 

speeltuin, plekken om te picknicken 
en een circulair plein. Onder leiding 
van het team van het VPRO program-
ma ‘Iedereen kan dansen’, komt het 
park tot wasdom in tien dagen. 
Tijdens het festival zal het nieuwge-
bouwde stuk Luchtsingel boven Park 

Pompenburg opengesteld worden en 
is de aanleg van het park te bezichti-
gen vanaf 7 meter hoogte

VRIjDAG 6 jUNI: 06-restaurant de 
Luchtsingel, Luchtsingel rotonde | 
Couwenburg | 18:00 - 23:00 
De rotonde van de Luchtsingel dient 
voor een avond als ‘06–restaurant’: 
in tafels en servies is voorzien, eten 
bestel je zelf bij de beste bezorgres-
taurants uit Rotterdam. Reserveer via 
info@luchtsingel.org

ZATERDAG 8 jUNI: opening Pompen-
burg Park , Park Pompenburg | Cou-
wenburg | 16:00 - 21:00
In samenwerking met BAR wordt 
het nieuwe Pompenburg Park op 8 
juni officieel in gebruik genomen 
met een choreografie van Elisabetta 
Consonni.  Na afloop feest op het cir-
culaire plein, tussen de ontkiemende 
zaadjes en vers geplante klaprozen. 
Met tuinbarbeque, dj’s en spelletjes.

Lucia post 
Van Havensteder 
naar Nieuw Banier

VERliEfD 
Op VEspA

Bio Vegan Bistro Gare Du Nord
Het 100% biologische en veganisti-
sche restaurant Gare du Nord heeft 
eind april haar deuren geopend. Het 
restaurant is gevestigd in een oude 
DDR-wagon op het Zomerhof kwar-
tier in Rotterdam Noord. De bezoe-
kers van het restaurant worden ver-
leid met plantaardig eten.

Kook Met Mij Mee 
Pinar en Hans proberen dit ook over 
te brengen in hun kookworkshops in 
de kookstudio Kook Met Mij Mee in 

de Agniesestraat en de permacultuur 
tuin Oogst Met Mij Mee aan de Vij-
verhofstraat. De missie van de twee 
initiatiefnemers is het promoten van 
plantaardig-voedsel en duurzaam le-
ven. Zij zijn van plan Food Festivals 
te organiseren. Daar moet lekker 
gegeten kunnen worden, maar het 
dient ook als trekker voor Rotterdam 
Noord. De festivals moeten een echte 
belevenis worden. Met een samen-
werking tussen plaatselijke kunste-
naars, getoonde openluchtfilms en 
muzikale optredens.

promoten plantaardig voedsel

Wat voor de oorlog het bruisende stadshart was van Rotter-
dam, was tot voor kort slechts een opslagplek gelegen tussen 
drukke wegen en het spoor. 

Al 2 jaar lang is het zakgeldproject ‘wijk in balans’ actief 
in de Agniesebuurt met gemiddeld 25 kinderen tussen 7 
en 13 jaar. Elke zaterdag maken ze de hele buurt schoon. Het project 
wil werken aan een schone buurt en aan een mentaliteitsverandering. De 
kinderen leren met geld omgaan. In de Agniesebuurt wordt gewerkt van 
11:00 tot 13:00 het is de bedoeling het project uit te breiden naar het Oude 
Noorden en aan de gang te gaan van 13:00 tot 15:00. De start was 10 mei. 
Ouders kunnen hun kind opgeven per mail of via het telefoonnummer 
06 44796633. De begeleiding gebeurd door sociale professionals. Actieve 
ouders zijn ook welkom.

Zakgeldproject

opening 
rotonde luchtsingel 
en park pompenburg
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Een stampvol johan Idaplein 
toonde ons honderden jonge 
architecten in spe. De kinde-
ren gingen aan de slag met 
het thema architectuur. 

Er werd gebouwd met zand, blok-
ken, kleine en grote bamboe stok-
ken, rietjes en reuzen dozen. We 
zagen flats, kastelen, piramides, 
wonderlijke hoge artistieke con-
structies waarbij de klimspin als 
ladder werd gebruikt. Aanleiding tot 
dit super feest was het architectuur  
het project van het Hildegardis-
school. Het project leverde schitte-
rende maquettes op van de bekende 
Rotterdamse skyline.  Leerkrachten 
van de school vormden een efficiënt 
organisatie team dat de buiten acti-
viteit tot een succes maakte. Naast 
het bouwen werd er gesport, gevoet-
bald en met BMX fietsjes een echt 
hindernissen parcours gereden. Het 
Kindercircus uit het Klooster leer-
de de kinderen levende piramides 
bouwen. De moeders zorgen voor 
heerlijke pannenkoeken, versierde 
ontbijtkoek en dampende koffie 
en thee. Het bleef niet bij een paar 
uurtjes . de hele dag door waren 
leerkrachten en ouders in de weer, 
’s ochtends voor het school publiek 
en ‘s middags voor het hele wijk. Dit 
verdiend een pluim! 

Charmante 
Bazaar
De Turks-Nederlandse vereni-
ging Versam in samenwerking 
met de bewonersvereniging 
Pijnackerplein zorgde drie da-
gen lang voor een bijzonder 
charmante bazaar.
Een twintigtal kramen stond vol met 
heerlijke gerechten uit de originele 
Turkse keuken van döner tot kebab, 
van wonderlijke spiralen tot vleeskro-
ketten en bergen verse groenten.
Een twintigtal vrouwen maakten reu-
ze pannenkoeken, vers van de pers 
en dat de hele dag lang. Wim Noor-
dergraaf weet de kinderen te boeien 
met een enge buurman en een grijze 
heks, met de verliefde Jan Klaassen 
en de loempiaverkoper. Het enthou-
siasme is groot. Gevoelige liederen 
worden gezongen en een derwish 
draait in de ronde omringd door een 
talrijk publiek. Een clown werkt als de 
rattenvanger van Hamelen en laat de 
kids in tovenarij geloven. Ze plukken 

potloden en kleuren uit de lucht. Aan 
het eind gaat elk kind met een ballon-
nen hondje. Ook de ballonnen zijn 
tevoorschijn getoverd. En het gaat ver-
der met een ware Ottomaanse stoet, 
die zichzelf begeleidt met authentieke 
instrumenten en gezang. Er zijn zel-
den zoveel foto’s van hun optreden 
gemaakt. De Ottomanen komen met 
imposante traditionele kledij, met bij-
zondere hoofdtooien, mantels, vlag-
gen en reuze trommels.
De Groove Kings breakdancers ge-
ven een geweldig optreden waarna 
ze voor de kinderen een workshop 
geven. Een aantal stoere meiden laten 
zich van hun beste kant zien.
Zangeres Linde met Mario achter de 
piano loopt met haar sopraanstem 
tussen het publiek. Grote verwon-
derde kinderogen kijken haar aan. 
Hier opent zich een nieuwe wereld. 
De bazaar wordt afgesloten met een 
showkorps met majorettes uit Oud 
Mathenesse. Met medewerking van 
Stadstoezicht trekken ze de hele buurt 
door, wat een feest!

STRAAT
SPEEL
DAG
Het was wel een bijzonder 
gezellige straatspeeldag in 
die lange Hammerstraat van 
de Hildegardiskerk tot de 
school. De kinderen speelden 
hockey en volleybal in de stralen-
de zomerzon. Populair waren de 
elastiekjes. Een heel kinderteam 
ontpopte zich als coach voor de 
beginnelingen. Enthousiast ging 
men touwspringen en er kwam 
een daverende slotact met tiental-
len hoela hoepen. Voor de klein-
tjes was er een gezellig spring-
kussen. Oud Hollandse spelen en 
creaworkshops door het kinder-
paradijs zorgden voor het toetje. 
D.J.Mo hield er de sfeer in met 
een inspirerende techno.

Op 5 en 25 mei werden schitte-
rende voetbal toernooien ge-
houden op het johan Idaplein 
met grote betrokkenheid van 
moeders en vaders.

Dance and Art
Op 21 mei organiseerden een tien-
tallen Jonge Honden Dance and 
Art in combi met een bruisende 
woensdag op het Snellemanplein. 
Naast de crea workshops en kralen 
weelde was er ook een beperkt po-
dium programma waar talentrijke 
jongeren toch wat van wisten te 
maken. Vanuit Dock werd onder de 
kinderen geënquêteerd  en interes-
ses gepeild. 

Architecten in spe
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Na het schitterende feest van 
het Langste Podium waarbij 
de ondernemers hun beste 
beentje voorzetten van archi-
tecten tot ontwerpers, van fla-
mencodansers tot meubelma-
kers, zijn de fameuze bogen 
echt in de lift. 

Het feest van het Langste Podium 
bracht dans en concerten van onder 
andere Codarts. Voor volgend jaar 
wordt al gedacht aan hapjes van de 
buren, de betrokkenheid is groot. 
In september worden lezingen ge-
houden door onder meer een profes-
sor uit Delft die haar scriptie maakte 

over renovatie van gewapend beton 
constructies en de Hofbogen als voor-
beeld nam. De Vrienden van de Hof-
bogen hopen op een op te knappen 
boog in samenwerking met buurt-
jongeren. Zo een boog kan een plek 
geven aan startende ondernemers die 
hun  concept willen uitproberen. Ge-
dacht wordt aan een vintage initiatief 
als start van de proefboog.

Intussen is de Mini Mall omgedoopt 
in de oorspronkelijke naam: Station 
Hofplein en wordt hard gewerkt aan 
de renovatie van de Hofbogen tot aan 
de Heer Bokelweg.

HOfBOGEN 

Een spannende tijd breekt aan. Krijg 
ik mijn financiering rond? Maar 
vooral: Hoe ontwerp ik mijn toekom-
stige droomwoning? Voor de aspi-
rant kopers organiseerde Woonstad 
Rotterdam op 10 april een kick-off 
bijeenkomst in het Klooster in het 
Oude Noorden. Op deze avond heb-
ben de klussers voor het eerst hun 
toekomstige buren ontmoet. Ook is 
de planning besproken en zijn zaken 
als gemeenschappelijke aanpak van 
fundering en casco de revue gepas-
seerd. Voor de resterende klushuizen 
zoeken wij nog enthousiaste kopers. 
Momenteel melden zich alweer nieu-
we kandidaten en liggen wij op koers 
om 80% verkoop te halen.

Hoe kan ik mij 
nog inschrijven?
Wij kunnen ons voorstellen dat je on-
langs pas op de hoogte bent gesteld 
van dit leuke project in het Oude 
Noorden. Of wellicht twijfelde je te 
lang en was de eerste inschrijfperiode 
verlopen. Begint het nu toch te krie-
belen? Schrijf je dan nu direct in voor 

één van de vijf beschikbare bouw-
nummers. De beschikbare bouw-
nummers zijn: Louwerslootstraat 
148 - 150 - 152 - 156 - 162. Wat moet 
je doen om in aanmerking te komen?
-  Maak een afspraak met Eva Bongers 
van Woonstad Rotterdam, afdeling 
commercie via 010-4408800 (optie 2 
in het keuzemenu)
-  Regel een financieringstoets bij de 
bank (bijvoorbeeld Rabobank Rotter-
dam als klusvriendelijke bank)
-  Vul het inschrijfformulier in en 
stuur dit samen met de financierings-
toets volgens de instructies op naar 
Urbannerdam
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130 watt 

Zelf kiezen
Heel 130 WATT bij Zwaanshals be-
staat uit ongeveer 100 woningen. Bij 
130 WATT kun je kiezen uit diverse 
woningen en bij ieder huis kun je 
qua indeling nog meer keuzes ma-
ken. Daarmee beslis je zelf hoe je 
jouw perfecte huis het liefst indeelt. 
Een kamer extra? Of juist de keu-
ken op een andere etage? Geen pro-
bleem. Diversiteit is het sleutelwoord 
in 130 WATT. Voor iedereen zit er 
een woning bij. Je kiest voor drie of 
vier woonlagen, voor een tuin of toch 
voor een groot terras. Bij een aantal 
woningen is bovendien ruimte voor 
een royaal thuiskantoor. De wonin-
gen worden gebouw rond een ruime 
binnenplaats. Hier bevinden zich 
een aantal tuinen, maar ook een ge-
meenschappelijk groendeel waar je 
lekker kunt zitten om te genieten van 
de rust. Op de binnenplaats bevin-
den zich ook de parkeerplaatsen Je 
kunt de auto dus snel en veilig kwijt.

Noord in beeld
Met gezellige vooroorlogse straatjes, 
prachtige singels, stoere kades en 
ruime pleinen die het Oude Noorden 
bijna on-Rotterdams aan. Gek, want 
juist dit stukje is oer-Rotterdams en 
bovendien één van de meeste crea-
tieve stukjes van de stad. De kracht 
van Noord zit ‘m in de mix. Op het 
Zwaanshals zitten de leukste desig-
nzaakjes, restaurants en winkels. En 
ook publiekslieveling ‘het Kookpunt’ 
heeft in dit stuk zijn plak aan het 
Noordplein. Voor de meer dagelijkse 
boodschappen loop je om de hoek 
de Zwart Janstraat in: De langst win-
kelboulevard van de stad. Één van de 
leukste dingen van Noord is de mak-
kelijke bereikbaarheid. Binnen vijf 
minuten fiets je al over de Meent. Wil 
je naar Rotterdam Centraal, dan pak 
je een mooie route langs de Noord-
singel naar het station en als je liever 
de tram pakt, dan stoppen er diverse 
om de hoek. In het Rottekwartier, 
aansluitend aan het Noordplein, be-
vind zich een kindvriendelijke wijk. 
Het is een veilige, prettige omge-
ving waar kinderen centraal staan 
en waarin ze kunnen werken aan het 
ontwikkelen van hun talenten. Ook 
buiten deze ‘speciale’ zones is het 
aangenaam in het Oude Noorden. 
Met de Rotte en de Noordsingel is 
er veel water. Zeker de Noordsingel 
is bovendien heerlijk groen. Wandel 
ook eens over de strak opgeknapte 
Zaagmolenkade om te zwaaien naar 
de eendjes. Opvallen aan het Oude 
Noorden zijn de pleinen. Op het met 
bomen gevulde Noordplein zijn re-
gelmatig leuke events, het Brancop-
lein is klein en sfeervol en het gro-
tere Pijnackerplein is een uniek voor-
oorlogs stukje stad met een aantal 
leuke winkels. Het Wilgenplansoen 
is getransformeerd in een stadsland-
bouw gebied met speeltuigen voor de 
kleintjes.

Enthousiaste starter
De jonge starter Veerle de Meyer 
heeft het kleinste huisje, maar ook 
dat is lekker ruim Een kantoortje 
beneden, een reuze living met open 
keuken en groot terras. De boven 
etage heeft een ruime slaapkamer 
en twee kleintjes naast een geriefe-
lijke badkamer. Ze is dolenthousiast, 
maar wel een beetje zenuwachtig. Ze 
betaalt maandelijks 500,- euro. Daar 
kan je niet voor huren. Vloerbedek-
king en behang haalt ze in de buurt, 
goed voor de lokale economie. De 
familie komt even kijken en ieder-
een komt op de gevoelige plaat. De 
bouwer Dura zorgde voor een prima 
oplevering. Alle technische snufjes 
worden uitgelegd van ventilatie tot 
elektra en beveiliging. Alle kleine 
gebreken worden prompt herstelt. 
De komende weken wordt het voor 

Veerle hard aanpoten en dan komt 
de party!

Kiezen voor Oude Noorden
Waarom ze kiest voor het Oude Noor-
den? De levendigheid van de Zwart 
Janstraat, het artistieke Zwaanshals 
met zijn speciaal zaakjes, de kades 
aan de Rotte die steeds groener en 
mooier worden, de talrijke pleinac-
tiviteiten, de complete vergroening 

van de wijk onder andere van het na-
bij gelegen Wilgenplatsoen, de speel-
plek voor de kleintjes waar ze op uit-
kijkt. ‘Het Oude Noorden heeft een 
jeugdige élan. Ik voel me hier thuis!’ 
Veerle’s oma is ook in zwaanshals 
geboren.

familie van klussers
De familie Maduro, hardwerkende 
Kaapverdianen, is bijzonder in haar 
nopjes met het nieuwe huis. Met 
hun twee kinderen van 7 en 26 jaar 
komen ze uit de Agniesestraat. Ze 
waren dol op die groene buurt en 
hadden er een ruim huurhuis. Toch 
trok een eigen woning. Ze rekenen 
op een groene ontwikkeling van het 
Wilgenplatsoen en namen al een 
kijkje in het creatieve kinderparadijs 
met droomtuin en speeltuin van mo-
lenwieken. Ze zijn een familie van 
klussers. Wekenlang is in de nieuwe 
woning gewerkt. Na schuren, be-
handeling met ammoniak en drie 
verflagen zien de muren er gelikt uit. 
Grote glimmende tegels sieren de 
woonkamer.
De stapel dozen op het terras ver-
raadt dat er nog het nodige werk aan 

de winkel is. De kids doen het prima. 
Het oudste meisje zit in het laatste 
jaar hbo maatschappelijk werk en 
loopt stage in het naburige Croos-
wijk. Fabian de kleinste gaat binnen-
kort op voetbal. Feyenoord here we 
come!

De bloemetjes buiten
Leoniek Lammeresse heeft alvast 
haar terras omgetoverd in een groot 

bloemenveld Ze geeft kleur aan het 
wooncomplex. Ze is getrouwd met 
de Italiaan Marcello del Buono. De 
rode Ferrari van hun 2,5 jarige jon-
getje verraadt het Italiaanse accent, 
lacht Leoniek vrolijk. Ze heeft een 
omzwerving gemaakt van Amster-
dam naar het Oude Noorden, van 
het Oude Noorden naar West en dan 
weer naar haar favoriete Oude Noor-
den. Voor 700,- euro per maand wo-
nen ze nu in een kast van een huis. 
Twee weken lang heeft Leoniek in 
haar eentje geklust. Ze heeft geen 
handen meer over en moet nu wel 
wat dimmen. Maar dan heb je ook 
wat! Gladde muren, bij de plafond 
aansluitingen is stukadoorsgaas aan-
gebracht en overal op de vloer ligt 
laminaat met een echte natuurlijke 
look.

Een gemengde school
Leoniek zoekt een gemengde school 
en opteert wellicht voor de Fontein 
in de Hoyledestraat. Ze houdt niet 
van Kralingse kak. Ze heeft al goed 
contact met de buren, de familie van 
Mustafa die uit Vlaardingen komen. 
Binnenkort gaat ze even met andere 

buren kennis maken. Naar de fami-
lie Maduro heeft ze al vanuit de verte 
gezwaaid. Samen waren ze op 29 
maart bij de eerste bewoners. Slechts 
drie weken van tevoren hoorde ze 
van de oplevering. Een reisje naar 
London was toen al gepland. De in-
kopen zijn geslaagd maar het reisje 
was doodvermoeiend. Na Oxford-
street buffelen in het Oude Noorden.

Noord zit in de lift en krijgt een aantal spraakmakende nieuwbouw 
projecten. De eerste kopers zijn enthousiast.

-  Bij gelijktijdige inschrijving wordt 
er geloot door Urbannerdam

Noot: Ook voor deze klushuizen geldt 
dat Woonstad Rotterdam de funderin-
gen vernieuwt en de voorgevels van 
de huizen aanpakt. Als koper reser-
veer je een budget om je droomhuis 
verder af te bouwen.

Begeleiding
Een klushuis kopen is niet voor ie-
dereen weggelegd. Het vergt best wat 
avonturiersgeest. Koop je een kluswo-
ning in dit project? Dan krijg je bege-
leiding bij het proces door een archi-

tect voor het opstellen van een plan 
van aanpak. Ook staat een vergunnin-
gencoach je bij voor het indienen van 
de omgevingsvergunning. Woonstad 
Rotterdam werkt samen met de or-
ganisatie Urbannerdam. Zij zijn spe-
cialist in kopersbegeleiding specifiek 
voor klushuizen.
• Architect: je krijgt 8 uur begeleiding 
van een architect voor het opstellen 
van je Plan van Aanpak
• Vergunningencoach: een vergun-
ningencoach begeleidt het aanvragen 
van de benodigde omgevingsvergun-
ning en staat je met raad bij tijdens 
het klusproces

Nog 5 klushuizen beschikbaar!
• Kopersbegeleiding: de in kluswo-
ning kopersbegeleiding gespeciali-
seerde organisatie Urbannerdam be-
geleidt je tijdens het aankoopproces

Vanaf €192.500
De financieringseis ligt tussen 
€192.500 en €207.500. Dit zijn de 
kosten voor aankoop inclusief de kos-
ten voor de renovatie en is het bedrag 
waar je rekening mee moet houden 
bij aanvraag van de hypotheek. Uiter-
aard zijn de renovatiekosten afhanke-
lijk van de hoeveelheid werk die je zelf 
verricht en het afwerkingniveau van 
bijvoorbeeld badkamer en keuken 
waar je voor kiest.

Start Verkoop
Eerste fase: Woonstad herstelt als eer-
ste de funderingen van de woningen 
in de Louwerslootstraat 156, 158 en 
162. Deze woningen liggen namelijk 
tussen particuliere eigenaren en op 
dringend verzoek van deze eigenaren 
start het gezamenlijk herstel van de 
funderingen van de panden aan de 
Louwerslootstraat 154- 164 eerder. In 
de eerste fase gaan deze woningen in 
de verkoop. Bij de andere woningen 
is het noodzakelijk dat 80% van de 
huizen eerst verkocht is voordat fun-
deringsherstel en renovatie aan de 
voorgevel plaatsvindt.

Inmiddels is de eerste inschrijf-
periode succesvol verlopen. 
Tien aspirant klushuis-kopers 
hebben zich ingeschreven. Via 
de loting door Urbannerdam, 
zijn zij ingedeeld op het bouw-
nummer van hun keuze.

Drukte van belang
De 51 opgeleverde nieuwbouw-
woningen van Havensteder bij 
Zwaanshals zijn speels gebouwd 
en zijn geprijsd van 210.000,- euro 
tot 230.000,- euro. Ze bestaan uit 
een living, een woonetage met 
open keuken, drie slaapkamers en 
een forste loft. Elke woning heeft 
een reuze zonnige terras boven de 
eigen parkeerplaats Op dit moment 
is de helft verkocht en 30% in op-
tie Dat zal snel omslaan als we de 
drukte zien op de open dag. Tal van 
jonge mensen lopen door de mo-

delwoningen, echt geïnteresseerd 
in deze oase binnen het artistieke 
Oude Noorden. Bewoners wiens 
woning werd opgeleverd zijn al vol 
op bezig met de inrichting. We zien 
stapels dozen en mensen met em-
mers e verfrollen. Een bewoners zit 
al lekker te soezen op een terras vol 
kleurrijke bloemen.
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Dok team)
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de Wijktijgers, Anja Berkelaar en Christine van 
Oevelen

OPMAAK: Bureau404 
DRUK:  Nieuwsdruk Nederland

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: 
guido de groot en Coskun Dag

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
tel 010 8460341 
mieke sandifort

Woonstad
prins alexanderlaan 201 rot-
terdam 
tel. 010 4408800

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)

Stadswinkel
tel. 14010

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

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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Met initiatieven, ideeën en 
vragen kunnen bewoners al-
tijd terecht bij de Participatie 
makelaars van stichting Dock 
in het Klooster, Ruivenstraat 
81. Het Dockteam staat voor u 
klaar.

DOCK Participatie helpt bij het 
verbeteren van welzijn. participatie 
makelaars zijn er voor alle bewoners 
van Deelgemeente Noord. Wilt u uw 
talenten inzetten? Participatiema-
kelaars gaan met u kijken wat uw 
ambities en dromen zijn en hoe u 
hiermee aan de slag kunt gaan.

Actief zijn in de buurt
Vaak heeft u geen idee wat er alle-
maal in uw buurt gebeurt, maar u 
zou best ergens bij willen helpen. U 

kunt bijvoorbeeld helpen met de ad-
ministratie van een buurtbewoner 
op orde brengen, een maatje zijn 
voor een alleenstaande moeder, een 
taalmaatje voor iemand die de Ne-
derlandse taal wil leren, of een klus-
je doen voor een aardige oude man 
op de hoek? Of u wilt zich inzetten 
door een cursus te organiseren voor 
meer mensen in de wijk? Hoe u ac-
tief wilt zijn, bepaalt u zelf. DOCK 
participatie kent de mogelijkheden.

Wat kunnen we voor elkaar 
betekenen?
Actief zijn in de buurt levert niet al-
leen iets waardevols op voor een an-
der, maar ook voor uzelf. U ontmoet 
andere mensen en vergroot uw net-
werk. U doet werkervaring op, op 
plekken waar u anders misschien 

niet snel binnen komt. Mocht u 
geen betaald werk hebben dan  kan 
vrijwilligerswerk in de buurt een op-
stapje zijn naar het vinden van een 
baan. Actief zijn in de buurt, kan in 
de vorm van een stageplek.

Participatie en ondersteuning 
in de buurt
Wilt u meedoen aan een leuke acti-

De Einsteinweek in het Kloos-
ter loodste de kinderen uit het 
Oude Noorden in de wonder-
lijke wereld van wetenschap 
en techniek. 

Wat opviel is het feit dat de kinderen 
het bijzonder spannend en boeiend 
vonden. De wetenschappers wer-
den bestormd met een batterij van 
nieuwsgierige vragen. Het proefjes-
lab bracht een complete interactieve 
voorstelling. Allerlei experimenten 
op natuur- en scheikundegebied 
deden de jonge deelnemers aan een 
grote tafel. Er werd gewerkt met 
huis- tuin en keukenproducten: 
olijfolie, dreft, lampolie, zout, rijst 

en rode kool. Ja, je kunt ook thuis 
aan de slag. 
Natuurlijk werd één en ander ver-
groot, een glas wordt een vaas, het 
moet wel indruk maken. Er werd 
gekozen voor kleurige vloeistoffen. 
Met soda verandert rode koolsap in 
azuurblauw, wat verwonderde kreet-
jes oplevert. Verschillende vloeistof-
fen vormen volgens hun zwaarte 
mooie laagjes in het glas .Een aantal 
kinderen bleek niet alleen geïnteres-
seerd, maar ook bijzonder pienter. 
Als echte whizzkids gingen ze aan 
het experimenteren. 

Van het proefjeslab gingen de deel-
nemers naar de neurowetenschap-

pers die alle optische illusies tover-
den. Je zag van ver Marilyn Monroe 
en van dichtbij Einstein, in één en 
dezelfde prent. Een geheel van cir-
kels geeft de illusie van een diepe 
trechter. Schaakstukken van een 
zelfde kleur beleef je als compleet 
verschillend. Interessant om te zien 
hoe ons brein werkt!

Het Natuurhistorisch museum be-
schrijft het eetpatroon van diverse 
dieren en aan schedels en gebit ma-
ken ze dat bijzonder duidelijk. De 
enthousiaste kids kregen een haai-
entand mee als souvenier. De Rube 
Goldberg machine zorgde voor een 
enorme kettingreactie. Zo gaat de 
loop der dingen. Ook de Tivolita 
was aanwezig met de gyroscoop 
waarzonder we niet konden fietsen, 
met spiegeleffecten en hefbomen. 
Galilei beweerde dat twee voorwer-
pen met dezelfde vorm en het zelfde 
gewicht even snel van de toren van 
Pizza donderden .Maar als twee 
dezelfde ijzeren bolletjes over ver-
schillende rails naar beneden gaan, 
over een plastic en een aluminium 

Einsteinweek brengt wonderenDe noorD4Daagse 
Door De ogen Van een 
WIjKTIjGER
Door Connor
Ikzelf heb meegedaan aan de Noord-
4daagse. Het is een leuke manier 
om Rotterdam te zien. Het jammere 
eraan is dat je elk jaar dezelfde route 
loopt. Ik doe al zes jaar lang mee, 
dus in al die jaren heb ik in totaal 24 
avonden meegelopen. Ik loop ieder 
jaar de 5 km. Je kunt ook de 3 km 
lopen.
De eerste dag, Maandag, was het 
heel erg lekker weer. Kinderen van 
allerlei scholen kwamen met jurken 
en korte broeken naar de Noord-
4daagse. Dinsdag was er best veel 
wind en er was heel veel regen. 

Woensdag was het ergste. Er was 
toen echt noodweer. Het regende 
heel erg lang. De Wijktijgers liepen 
die dag ook mee. En dan toen ik 
thuiskwam begon de zon ineens te 
schijnen! Donderdag was de laatste 
dag van de Noord4daagse.
De Noord4daagse duurde van 2 -5  
juni. De laatste dag was het weer 
lekker warm. De kinderen konden 
weer lekker in korte broeken en jur-
ken naar buiten komen. Voordat je 
de Noord4daagse loopt krijg je al-
tijd dingen mee voor onderweg. Zo 
krijgt mijn school pakjes appelsap 
of multivitamine sap. We krijgen 

mière van de film is op woensdag 
25 juni in Studio de Bakkerij, op een 
groot scherm natuurlijk, zoals dat 
hoort met echte films. Misschien 
heb je het net gemist, hou dan de 
website in de gaten voor de volgen-

de keer (www.kinderparadijs.net). 
Dan zie je namelijk leuke items uit 
Noord vertoond in een mooi thea-
ter in Noord. Je ziet blije ouders en 
vooral een groep hele trotse Wijktij-
gers. RWOOAAWRRRR!

er ook appels of bananen bij. Je kan 
ook zelf  een beetje drinken mee-
nemen. Omdat wij ook zelf drin-
ken meenemen stoppen wij water 
in kleine flesjes die we onderweg 
kunnen drinken. Ik ben van plan 
nog vele jaren mee te doen met 
de Noord4daagse. Het is af en toe 
zwaar maar je moet wel doorzetten. 
Anders krijg je je medaille niet!

 

PS: De Wijktijgers hebben hard ge-
werkt aan de eindfilm van het twee-
de blok van 2014. Ze hebben zelf 
de interviews voorbereid en gehou-
den, zelf gefilmd en stukken voor 
de blog-pagina geschreven. De pre-

rail, dan gaat het magnetisch veld 
spelen. Dat werd het principe van 
de elektromotor. We klimmen de 
kloostertrap naar de kapelzaal op 

en komen terecht in het Elektrisch 
Kabinet, theatraal verlicht. De we-
tenschappers laten de kids kleine 
proefjes doen met statische elek-
triciteit, zonlicht, elektrochemie en 
radiogolven. We weten veel van elek-

triciteit, maar nog veel meer niet .De 
kinderen kregen inzicht in een serie 
ontwikkelingen en konden genieten 
van een grote show.

Voor het jong talent uit het Oude 
Noorden ging een heel nieuwe we-
reld open.

viteit of cursus of heeft u behoefte 
aan ondersteuning bij administra-
tie, opvoeding, financiën, vinden 
van scholing of vrijwilligerswerk, 
gezondheid, eenzaamheid of man-
telzorg, laat dit dan weten aan de 
participatiemakelaar. Die gaat met 
u op zoek naar een geschikte plek, 
naar mogelijkheden en helpt u bij 
uw ontwikkeling.

Interesse of 
gewoon benieuwd?
U kunt dus op veel manieren actief 
zijn of participeren in de buurt. Door 
u een heel jaar in te zetten voor een 
bepaald project, maar ook door één 
keer mee te helpen met een buurtac-
tiviteit. Niets is verplicht, alles is 
mogelijk. Bent u geïnteresseerd in 
wat er kan, neem u dan contact op 
met DOCK participatie!

Contact gegevens 
Oude Noorden: Wijkgebouw Het 
Klooster, Ruivenstraat 81, 010-
4430600 – Provenierswijk en Ag-
niesebuurt: Mimoun Hmoumou, 
06 18 96 44 50- Blijdorp, Bergpol-
der en Liskwartier:  Mariam Tahtah, 
06 18 96 44 47- Facebook.com/
dock.rotterdamnoord – twitter.com/
DOCKNoord

U kunt hier andere actieve buurtbe-
woners ontmoeten of kijken wat er 
binnenkort te doen is en waar u aan 
mee kunt helpen.

 partICIpatIe make-   
 laars Van DoCk
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Van overal in de wijk komen mensen 
toegestroomd als Choros Limoneros 
aan het spelen gaat. Deze fascineren-
de international latinogroep brengt 
heel tere en gemoedelijke muziek die 
warmte geeft en je laat wegdromen. 
Onmiddellijk daarop brengt Primos 
del Norte levensechte Flamenco uit 
Sevilla. De zangeres heeft een stem 
die iets in je los scheurt. Op mijn 
bankje in de zon hoop ik stiekem dat 
dit voor altijd zo blijven zou. Het stac-
cato ritme doet automatisch je voeten 
bewegen. Conrad van Alfen van Syn-
fonia vult het hele ponton met een 
prachtige groep jonge mensen en 
bijzondere muziekanten. Stravinski 
wordt gevolgd door een wat moeilij-
ker koningsnummer met een knip-

oog naar de serieuze Alexander en 
de bewegelijke Maxima. Een afwisse-
ling komt er met de vrolijkheid van 
Vivaldi. Klapper op de vuurpijl wordt 
de schitterende zwanendans van wel 
tien dansers van Conyjanssen, echt 
passend bij de Rotte. Het publiek 
gaat uit zijn dak. Ondertussen is het 
hele veld volgestroomd.
Ode werd gebracht aan Corry Ulen-
berg grondlegger van Muziek op de 
Rotte/Klassiek. Zij mocht het diri-
gentenstokje van Conrad overne-
men. En hoe kan het anders, we ho-
ren “Ein Kleine Nachtmusik” Bijzon-
der waren het fluweel zachte geluid 
van de techniek en de romantische 
sfeer die het Volkstheater tot ver in 
de nacht wist vol te houden.

Na een succesvolle en drukbezochte 
1e editie gaat dit jaar het Noord Zie 
Jazz voor de 2e keer van start. Van 27 
juni tot 12 juli zal iedereen in de kun-
stenaarswijk van Rotterdam Noord 
kunnen genieten van geïmprovi-
seerde muziek, jazz, soul en world 
met bekende namen als Kris Berry, 
Shirma Rouse, Thijs van Leer, Art-
vark SQ en Benjamin Herman.

Het Noord Zie jazz is:
Een productie van Stichting Gloep in 
samenwerking met de cultuurscout 
en diverse podia/locaties in Noord. 
Een “top-of-the-bill” programma 
op spannende locaties in de Rot-

terdamse kunstenaarsbuurt Noord. 
Een gevarieerd programma van jazz, 
soul, wereldmuziek en R&B waarbij 
professionals optreden met jonge 
helden.
Voor vrijwel alle concerten geldt een 
“pay what you want” principe, en 
bevelen we aan vooraf te reserveren: 
simone@gloep.nl
Programma en contact zie: 
NOORDzieJAZZ

Cross-overs
Noord Zie Jazz is meer dan een ver-
zameling van heel veel goede mu-
ziek en live acts. Uitgangspunt is om 
jonge helden aan een gearriveerde 

Noordziejazz

Jongerenpodium
 meets LumumbA

zomermuziek op de rotte
Vervolg van pagina 1

Rotterdamse 
Oogstmarkt
Zaterdag 7 juni was het weer 
Rotterdamse Oogstmarkt op 
het Noordplein. Deze markt is 
er elke eerste zaterdag van de 
maand.
Het weer was geweldig en het was 
dan ook geen straf om over de markt 
te lopen. Er wordt van alles te koop 
aangeboden met een grote diversi-
teit. Niks 5 fruitkramen naast elkaar 
of groentekramen die elkaar naar 
de loef steken met de goedkoopste 
kroppen sla, waarschijnlijk ook nog 
eens afkomstig van dezelfde veiling.
Het bijzondere van deze markt is 
dat groente en kruiden van eigen 
tuinen komt. Ook de overvloed aan 
keus is opmerkelijk of het nu om 
brood, thee, kaas of andere culinai-

re zaken gaat. De marktlieden zijn 
stuk voor stuk verbonden met wat 
ze verkopen. Ze hebben ook nog de 
tijd om je dingen uit te leggen.
“Moet ik toch ook eens proberen” 
of “Dat gaan we vanavond eten”. De 
markt is een echt “winkel van sin-
kel” of moet je “Markt van sinkel” 
zeggen.
Voor mensen die van ecologisch 
en milieubewust eten houden en 
daarnaast erg van koken houden is 
het aan te bevelen is een keer over 
de oogstmarkt op het Noordplein te 
lopen. De kans is groot dat je daarna 
vaker op deze markt komt.

www.rotterdamseoogst.nl

Veel ruimte werd gegeven aan jonge artiesten als Demy de Groot, 
Nick Koot en het Rotkwa Boy”s Trio met de sociaal bewogen jon-
gens Mourat, Youssef en Fouad. Het zijn uitstekende rappers! Jef-
frey kreeg weer alle kids en hun ouders op de vloer. Amanda zong 
ontroerende nummers. De internationale modeshow bracht het 
Oude Noorden in beeld. Naadloos ging het podium over in het Lu-
mumbafestivel, passend in een multicultureel Noord. Lumumba 
was een Congolees vrijheidsstrijder. Buurtzangeres Maria Morais 
oogste met haar professionele band GrooveGig.
En haar omfloerste stem veel bijval. We beleefden een meer dan 
prettige sfeer. African Percussion loodste ons in Burkina Fasso 
met djembe’s, grote xylofonen, uitstekende danseressen en tradi-
tionele outfits. Het publiek ging uit zijn dak. Mangobo de komiek 
uit Kinshasa leerde ons hoe je als werkloze moet solliciteren. Zijn 
rekenkunst was verbazend. SOS Matondo zorgde voor de slotact 
met veel musicale power. Op het nippertje kon om 23.00 uur het 
feest afgerond worden. Wat een belevenis! Veel respect voor de 
jonge geluidstechnici uit de buurt en drijvende krachten Chris en 
Wil die de link wisten te leggen met de Youngsters uit Noord.

Het jongerenpodium werd na 5 jaar zowat 
overgenomen door de buurt. SWN en het op-
bouwwerk gaven het stokje over. 

professional of een gevestigd werk 
te koppelen met cross-overs die het 
karakter van de verschillende locaties 
zichtbaar maken. Zo is er tijdens het 
concert van Kris Berry in galerie Un-
titled een interview met Planet Tro-
picana kunstenaars in het kader van 
de expo “You crash-land on Planet 
Tropicana what do you see?” Het pu-
bliek van Lisplein 5 maakt tijdens het 
concert van Shirma Rouse en pianist 
Henk Meutgeert kennis met de Chi-
nese kunstenares Jinai Looi die foto-
grafeert en haar ingelijste vouwkunst 
exposeert. Of een unieke masterclass 
over koffiecultuur door Nihat in kof-
fiehuis Nika tijdens het concert van 

Ben van Gelder en Edison winnaar 
Reinier Baas.

Nieuw in het programma is een 
bijzondere studio masterclass voor 
blazers. Met trompettist Angelo Ver-
ploegen en altsaxofonist Rolf Delfos 
wordt een thema ingestudeerd en 
opgenomen in een professionele stu-
dio. De resultaten van de workshop 
worden mee naar huis genomen en 
tijdens het concert met de Houdini’s 

in de Bergsingelkerk gespeeld voor 
het publiek.

Net als vorig jaar kan het publiek 
zich vooraf inschrijven voor de con-
certen en workshop op deze website, 
waarop de volledige line-up is terug 
te vinden. Gezien de grote belang-
stelling en de beperkte capaciteit valt 
het aan te raden er snel bij te zijn.
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De sfeer was top. “Ook al doet 
mijn kind niet meer mee, ik blijf 
gewoon komen vanwege de gezel-
ligheid’, vertelde een ouder onder-
weg. Het zag er ook gezellig uit, 
scholen in eigen t-shirts of met 
eigen petjes, luid zingend door 
de straten en de laatste dag voor-
afgegaan door een brassband en 
een steltenact. Maar ook ouders 
en leerkrachten kletsten onderweg 
nog even wat bij terwijl de kinde-
ren stevig doorstapten. Dag 3 was 
er een om niet te vergeten. Direct 
na het startschot dat werd gegeven 
door de nieuwe gebiedscommis-
sie voorzitter Thomas Roskam, 
kwam de regen met bakken naar 
beneden, en dat ging een uur door. 
De Noord4daagse veranderde in 
een lang lint van kleurige paraplus 
met daaronder vrolijke kinderen 

die flink in de plassen stampten! 
“Ik ben nu toch al nat en nu mag ik 
eindelijk in de plassen stampen van 
mijn  moeder”. Het is een enorme 
organisatie maar de Vierdaagse 
brengt sfeer en brengt mensen 
bij elkaar. Esther Soeterbroek van 
Kinderparadijs Meidoorn kijkt met 
trotst terug: “Door de inzet van circa 
40 vrijwilligers per dag, de samen-
werking met de wijkpartners en de 
scholen en met subsidie van de ge-
meente lukt het ieder jaar weer om 
de Noord4daagse te organiseren. In 
februari wordt  er al mee begonnen. 
Dat is ook wel nodig, want als er op 
de laatste dag 2000 mensen door 
de Bergsingel lopen inclusief alle 
toeschouwers die met bloemen hun 
(klein) kinderen binnenhalen, komt 
er heel wat bij kijken. Het succes 
van een evenement valt of staat vaak 
met de details, van bewegwijzering 
naar de WC’s, of alle medaillenum-
mers kloppen, of er wegwerkzaam-
heden zijn aan de routes en of er ge-
noeg te eten is voor de vrijwilligers 
en de lopers en of er genoeg vuil-
nisbakken zijn. Vandaag nog waren 
we nog met 3 man tussen 11 en 17 
uur 25 meloenen aan het snijden tot 
1600 stukken en op een lolliestokje 
aan het prikken. Er kwamen veel po-

 memorAbeLe noord4dAAgse
De Noord4daagse van 2014 
was een memorabele. Maar 
liefst 993 kinderen hadden 
zich dit jaar ingeschreven via 
scholen of via de website, en 
samen met hun ouders liepen 
zij vier dagen lang een zorg-
vuldig uitgekozen route in alle 
wijken van Noord. 

De woensdagavondbingo is in volle 
gang. De huiskamer is ingericht als 
een activiteiten centrum met vier 
tafels en stoelen met armleuningen. 
Het geheel met artistieke ledverlich-
ting is bijzonder sfeervol. Een 14-tal 
bewoners glunderen boven de bin-
goborden terwijl Sjaan aan de mo-
len draait.
De bingoprijzen liggen uitgestald 
in de slaapkamer. Haar man Jaap 
zorgt voor stemmige achtergrond 
muziek. Wie het bijzonder naar zijn 
zin heeft is de oudste deelnemer 
Dhr. Van Zetten 91 jaar. Negen ron-

des worden er gespeeld en zo rond 
22.00 uur geven ze er de brui aan.

Wie denkt dat dit het enige avondje 
uit is, in huizen Sjaans, heeft het 
mis. 7 dagen in de week is er wat te 
doen: de sjoel avond, de spellen en 
film avond met de series Rintintin 
en Beethoven, spreekwoorden ra-
den en pim pam pet spelen, de suc-
cesvolle meezingavond. Elke avond 
maakt Sjaan eten voor minstens vier 
vaste gasten, daarbij worden nog 2 
bewoners thuis bediend. Bedenk dat 
ze dit al doet sinds 2005!

Mevrouw van Marle houdt van ac-
tiveren. Gekend zijn haar culinaire 
workshops op dinsdag en vrijdag 
middag. Surinaamse bami maken 
met de uit Suriname afkomstige 

Twee reuze zwembaden zaten vol 
met spetterende kinderen. Ode 
aan de Roteb die 200m slangen en 
spruitstuk beschikbaar stelde. Het 
was een drukte van jewelste. De 
kinderen konden deelnemen aan de 
workshops Djembe, hutten en ten-
ten bouwen met bamboestokken, 
beschilderen van indianen tipies, 
bootjes fabriceren compleet met 
zeil, broodbakken boven een echt 
kampvuur. 
Bureau Line was de trekker van het 
workshopgedeelte. Ook hét Poppen-
theater van Noord was aanwezig en 
zoals altijd bijzonder populair met 
deze keer een wel erg onconventio-
nele baby. Een leger bewoners vrij-
willigers zorgde voor op- en afbouw, 
halen en brengen en vullen van de 
zwembaden, bardienst en verzorgen 
van de barbecue met indrukwek-
kende hamburgers met aardappel-
salade voor €1,- . Vierhonderdzestig 
pannenkoeken vlogen de deur uit 
om het zwemmend jong publiek 
van energie te voorzien. De Hofdijk 
leek wel een mini Kralingse bos met 
overal plukjes mensen in het gras 
die gezellig zaten te keuvelen. Jef-

frey was weer van de partij en kreeg 
de beentjes van de vloer. We kregen 
zelfs een proevertje van Congolese 
dansmuziek Soko soko.
Het was een feest van ontmoeting.  
Alle ouders kwamen mee met hun 
kinderen, jong en oud waren van de 
partij. Een grote tienergroep was in 
voor allerlei hand en spandiensten. 
Zelfs Mourat’s verjaardag werd en 
passant gevierd. Toen om 22.00 uur 
het aggregaat werd uitgezet en de 
baden in een zakten leek het wel een 
dijkdoorbraak. De beklemmende 
hitte zorgde snel voor opdrogen. Het 
is opvallend hoe het Rottekwartier 
een grote samenhang vertoont om-
dat een groep bewogen vrijwilligers 
rond onder andere Wil van Vugt de 
link kan leggen met de jongeren en 
zorg kan dragen voor senioren. Op-
vallend was hoe een aantal 80-ers 
de weg naar de muziek wist te vin-
den met hun rollator, terwijl tieners 
aan het kamperen sloegen “Op een 
mooie Pinksterdag” Ome Joop was 
ziek en kon het niet zingen. Tijdens 
de eerste editie zong hij één couplet, 
tijdens de tweede 21 coupletten. Niet 
te stoppen!

sitieve reacties op van ouders, zij 
vonden het lekker en gezond. Ook 
de kinderen genoten zichtbaar van 
hun watermeloenlollie. En daar 
doe je het toch voor, voor 2000 
blije mensen die trots zijn op zich-
zelf, hun kind en op Noord”.
Foto’s zijn binnenkort te vinden 
op www.noord4daagse.nl

Cynthia Simons of Italiaanse maca-
roni met de 75-jarige keukenprinses 
Wil Ponsen. De handige Sjaan is zo-
wat van alle markten thuis: broeken 
inkorten en allerlei naai en verstel 
werk, boodschappen halen voor de 
buren, borduren.
Bij de venster hangt een langwerpig 
borduurwerkje vol kleurig Hollands 
glorie met molens koeien en dorp-
jes.
Let op de sprekende tekst: “Zijt her-
bergzaam jegens elkander!”
“Er zijn nog meer mensen welkom 
op Hooglandstraat 89-G, derde ver-
dieping”, besluit Sjaan. Ze geeft bin-
nenkort een jaarboekje uit over haar 
bewogen leven, “Sjaans genoegen”, 
wordt de titel. Een aanrader!

Het binnenterrein Hofdijk in het hart van het Rottekwartier 
blakerde in de zomerzon.

Onverwachts stapt de foto-
graaf van de Noorderzon bin-
nen bij mevrouw Van Marle, 
roepnaam Sjaan, in het van 
der Ploeghuis. 

SjAANS GENOEGEN

Op een mooie 
Pinksterdag


