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 De eerste klushuizenbezitter 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

Percussie, buikdans, flamencomu-
ziek, striptekenen, hip design van 
oude kleding, streetdance, hiphop, 
architectuur met kartonnen dozen, 
kinderkunst, Afrodance, circusthea-
ter… je vindt het allemaal in Rotter-
dam Noord en op 18 oktober komt 
alles samen op het  Noordplein in 
het hart van de wijk. Gedurende 
deze dagen is het plein omgetoverd 
tot een niet te missen festivalter-
rein met kleurrijke workshoptenten 
en kramen, een ouderterras, vuur-
korven, een buiten podium en een 
heuse circustheatertent. De podium 
programmering is voor jong en oud, 
met naast de presentaties van jong 
talent  tal van optredens van muzi-
kanten, theatermakers en straatthea-
ter artiesten die hun sporen al lang 
en breed verdiend hebben. Artiesten 
die van hun passie een beroep heb-
ben gemaakt en laten zien dat oefe-
ning wel degelijk kunst baart.

Combi met Kinderboekenweek        
Het wordt een kwalitatief hoog-
staand wijkfeest waar wijk bewo-
ners elkaar ontmoeten in positieve 
ambiance, waar de organisaties op 
het gebied van talent ontwikkeling 
en/of cultuur  zich presenteren en 
waar kruisbestuiving tussen bewo-
ners en organisaties plaats vindt. 
Ingebed in de Week van de Opvoe-
ding en het 60-jarig bestaan van de 
Kinderboekenweek met als thema 
Feest! Een evenement waar de be-
zoekers kennis kunnen nemen van 
het culturele programma in Noord 
met tal van workshops op meerdere 
talentgebieden, sport, beeldende 
kunst, muziek,theater, enzovoorts. 
Een jaarlijks terugkerend  ijkpunt 
op het gebied van talentontwikkeling 
in Noord. Een combinatie van een 
Kinderuitmarkt en cultuurfeest  voor 
bewoners.                     

FEESTIVAL

FEESTIVAL wordt een bruisende mix van workshops en pre-
sentaties van wijkinitiatieven verweven met hartverwar-
mende muziek en verbazingwekkende dans en theateracts. 
Op actieve wijze wordt er getoond wat er op cultureel ge-
bied te doen is in Rotterdam Noord. 

2014
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Met verwonderende vrouwelijke naïvi-
teit heb ik zitten kijken naar het Hol-
landse voetbal. Zat bij voorbaat al op 
de reservebank, had er geen fiducie 
meer in. Voorspelde dat ze in de eerste 
tranche eruit zouden liggen. Dit omdat 
ik de vorige keer Van Persie de memo-
rabele woorden had horen uitspreken: 
“je moet geen punt tegen krijgen”. 
Dat schijnt een platinablonde regel te 
zijn……… het eigen doel moet geheel 
ongeschonden zijn, dan ben je pas de 
winnaar. Geen nestbevuiling of zoiets, 
zal er wel onder zitten. Interpreteerde 
zijn woorden meer als……..oh, als het 
ff tegenzit, dan ga je niet vechten? Dan 
stop je met scoren? Dan gedragen we 
ons al verwende kinderen die even 
hun zin niet meer krijgen? Had het 
Hollandse voetbal bij voorbaat al opge-
geven en ga dus door met werken, rap-
porten nakijken en vergaderen.
Ik hoéf niet meer te kijken. Wat schetst 
dus de verbazing als het Braziliaanse 
zonnetje gaat schijnen en ze win-
nen van de oude kampioen Spanje in 
groep B? Ja, weer gevleugeld voetbal , 
5-1! Ging ik er weer in geloven, na 3-2 
op Australië en 2-0 op Chili? Ok, een 
heel klein beetje dan, dat VerOranje-
ren van Nederland doet me toch wat. 
Dus met een half oog toch naar Neder-
land-Mexico gekeken, deze 2-1 vond 
ik niet overtuigend, evenals de 0-0 op 
Costa Rica. Maar vooruit, ik was aan 
mijn land verplicht om nu toch echt 
naar Argentinië te kijken. Word alleen 
bloedfanatiek als ik kijk.
Als ½ pyscholoog kijk ik wie het mees-
te op het veld van de tegenstander is, 
mooie aanvallen, innovatief gedrag bij 
moeilijke situaties. Mijn 3 katten zijn 
zo wijs om het hazenpad te kiezen 
als ik kijk, want ik souffleer de Hol-
landse jongens niet al te zachtjes met 
woorden als “naar voren, je moet naar 
voren”. Dat zijn logische woorden bin-
nen mijn aanvallers-theorietje. En ja 
hoor, ik verveelde me dood. Maar mijn 
God, wat een saai voetbal, wat een af-
grijselijk lange passjes, wat minzaam 
allemaal, futloos. Bah! Tv uitgezet, 
katten weer netjes terug, immers het 
vrouwtje was weer rustig. Mochten ze 
winnen, dan hoor je dat vanzelf aan 
het aanzwengelde gejuich op straat. 
Toch nog even het laatste kieken. Na 
het missen van de eerste strafschop, 
wist ik het zeker: we gaan verliezen. En 

zo voelt het dan ook: we in plaats van 
ze! Ik verlies ook een beetje.
Ok, de wedstrijd tegen Brazilië met 
3-0 liet weer wat aanval zien. Voor de 
zekerheid naar de WK-finale gekeken, 
alwaar ik een ECHTE wedstrijd zag. 
Clubs die niet voor elkaar onderdoen, 
alles geven om te winnen, zonder al 
te gewelddadig te worden. Het was 
een plezier om als vrouw naar te kij-
ken: jongens die gewoon hun best 
doen! Kijk, toen begon er iets te dagen, 
moest er niet ook een commerciële 
drijfveer zijn? Mijn achteraf-interesse 
in het prijzengeld toont natuurlijk 
mijn naturelle blondheid op WK-ge-
bied aan. Win je, dan is er 35 miljoen 
dollar. Argentinië ging met 25 miljoen 
naar huis, dat scheelt 29% met de win-
naar, dat ga je voelen in de verdeelsleu-
tel. Maar tussen 25 en 22 zit maar 3 
miljoen verschil…. De nummer 3 gaat 
dus met 63% naar huis (dat scheelt 8% 
met numero duo). En ik denk dus dat 
ze hebben zitten kijken hoe Duitsland 
Brazilië in de pan hakte. En dat ze dus 
dachten………….’dat is slecht voor mijn 
eigen marktwaarde als mijn Ego zo 
aan splinters wordt gehakt, ik moet 
hierna toch nog een tijdje de kost met 
dat balletje verdienen. Laten we dat 
maar niet doen, laten we het maar op 
strafschoppen en het geluk laten aan-
komen’. En ik zag van Gaal ook boos 
op zijn bankje zitten, hij was de contro-
le kwijt. En toen bleek dat er 2 (welke 
lafferikken?) hadden geweigerd om de 
eerste strafschop te nemen. Alle druk 
toen op van Ron Vlaar. Arme jongen, 
ik heb bewondering voor dit soort pu-
blieke riskante momenten, ga er maar 
aan staan! Wesley had ook zijn dagje 
niet. Het was geen triest einde, het 
was psychologisch toewerken naar een 
niet al te slechte nederlaag. Op verlie-
zen van Duitsland, zit zoveel landseer 
sinds 1974, daar moet eerst weer een 
generatie overheen.
In feite verliezen we geen gezicht nu! 
Om aan de historie nóg een zilveren 
nederlaag toe te voegen, dat is bijna zo-
iets als de Duivel aandoen. Dank dus 
voor de commerciële wending in onze 
nationale voetbalgeschiedenis. Wie is 
er niet blij met dooddoener-brons?

Anja Berkelaar

Carnaval du Nord trok onder 
een stralende zon door de 
Zwartjanstraat en langs het 
Pijnackerplein, Brancoplein, 
Snelleman en Zwanshals.  

De kleurrijke stoet met vooral veel 
schitterend uitgedoste kinderen 
met hoepelrokjes, hoge hoeden, 
Hawaï bloemenkransen, prachtig 
bestikte kostuums, ontroerde  veel 
buurtbewoners. In de Zwartjan kre-
gen we een volkstoeloop en in de 
woonstraten zwaaiden tal van sym-
pathisanten vanaf de balkons. De 
brassband gaf ook een ritmische 
dansshow ten beste. Trekker Eme-
lina van Mira Luz was zichtbaar 
gelukkig met het resultaat. Een 
minuut stilte werd gehouden voor 
haar zoon, medeorganisator, die 
aan een hartstilstand is overleden. 
Het Carnaval vraagt heel wat hand-
werk van de moeders en is een echt 
Oude Noorden ontmoetingsfeest.  

Carnaval du Nord
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Zo hebben ze dromenvangers, 
tooien maar ook hun eigen stam-
totem gemaakt en op de eerste dag 
onder begeleiding van de medicijn 
man “Genezende Beer” een heel 
krachtig drankje voor veel positie-
ve ervaringen in de aankomende 
week.
De kinderen hebben geleerd hoe 
je met ritmes verschillende bood-
schappen kan doorgeven aan de 
andere stamleden. En toen de ja-

ger “Stille Wolf” van de stam op be-
zoek kwam hebben ze al hun dierlij-
ke talenten en de sporen in de buurt 
verkend. Zo waren sommige kinde-
ren zo sterk als een beer, zo slim als 
een vos of zo snel als een gazelle;
“Rode Bizon” het opperhoofd is zo 
trots geweest op zijn ontvangst in het 
dorp en hoe de kinderen als volwaar-
dige indianen alle vaardigheden had-

COLumN
Waarom brons beter is 
dan een zilver-theorietje

Groente, kruiden en snijbloe-
men, ze staan er prachtig bij in 
de gemeenschappelijke moes-
tuin in het Wilgenplantsoen, 
dankzij de inbreng van buurt-
bewoners en kinderen onder 
begeleiding van tuinmannen 
Daniel Opbroek en Rutger Hen-
neman. Iedere dinsdag middag 
en vrijdag middag van 14:30 
tot 17:00 uur ben je welkom 
om mee te werken in de tuin. 
Naast onderhoud is het nu 
vooral de tijd van oogsten.

De gemeente heeft aan de buurt 
toestemming gegeven om een geza-
menlijke moestuin te beginnen in 
de twee golvende, verhoogde bakken 
aan de kant van de Stolkstraat. Da-
niel Opbroek en Rutger Henneman 
zijn gevraagd om de buurt daarbij te 

helpen. Een aantal bewoners is al en-
thousiast aan de slag gegaan en er is 
inmiddels een mooie tuin aangelegd 
met veel groenten, kruiden, bloemen 
fruit en nootjes! Iedereen kan zich 
aansluiten bij de groep om samen te 
tuinieren.

Hoe meedoen?
Iedere dinsdag middag en vrijdag 
middag van 14:30 tot 17:00 uur zijn 
er mensen en kinderen uit de buurt 

aan het zaaien, water geven en oogs-
ten in de tuin. U bent van harte wel-
kom om een handje te helpen, of 
gewoon voor een praatje. Een goede 
manier om de tuin te helpen is door 
groen- en fruitafval bijvoorbeeld uit 
de keuken of van het balkon, naar 
de composthoop (in de bak aan de 
kant van de Vletstraat) te brengen. 
De compost wordt goed gebruikt in 
de moestuin.

Hoe gaat het oogsten?
Op twee vaste momenten in de 
week wordt geoogst : iedere dinsdag- 
en vrijdag middag rond 16:30uur 
wordt de werkmiddag afgerond 
met een rondje oogsten. De oogst 
wordt verdeeld onder iedereen die 
heeft meegeholpen in de tuin. Wat 
over is wordt uitgedeeld. Wilt u ook 
graag wat oogst? Vraag het de actie-

ve buurtgenoten op de tuin en kom 
meewerken met de groep. Iedereen 
is welkom!
Op vrijdag 5 september werd er  na 
afloop een gezamenlijke tuinmaal-
tijd bereid met de geoogste groente

Op de hoogte blijven
Op de website www.wilgenplant-
soen.com staat een agenda met een 
overzicht. Verder op de site ook ver-
halen, veel foto’s van de tuin en een 

pagina met informatiestukjes over 
planten in de tuin en de manier van 
werken. Hier vind je ook de folder: 
“Hoe werkt het Wilgenplantsoen”
Als u een e-mailadres doorgeeft in 
de tuin of via de mail kunnen ze op 
die manier ook uitnodigingen stu-
ren. Hier zijn de emailadressen van 
de tuinmannen: Daniel Opbroek 
(danielopbroek@hotmail.com) en 
Rutger Henneman (rjhenneman@
yahoo.com).

GEzAmEnLIjkE moESTuIn 

TIPIDORP 
in Mozaïek

den verworven en dit door elkaar te 
helpen en voor elkaar te zorgen.
Kortom alle stamleden zowel kin-
deren als begeleiders hebben erg 
genoten van deze week en kijken 
uit naar volgend jaar en dat het 
Oude Noorden dan weer een klein 
tipidorp rijk mag zijn.

Twee weken lang was het 
Oude Noorden het gebied van 
een kleine indianenstam. In 
mozaïek hebben kinderen 
zelf een tipidorp gemaakt 
waarin ze samen hun eigen 
talenten en vaardigheden als 
een indiaan hebben verkend. 

Afrikapercussie begint met een serie 
van zes lessen speciaal voor kinderen. 
Alle muziek begint met ritme. Wie er 
jong mee begint, kan muzikaal veel 
verder groeien. Met de kinderen wordt 
muziek gemaakt geïnspireerd op Afri-
kaanse ritmes. Samenspel, motoriek 
en gevoel voor ritme worden ontwik-
keld. Trommelen heeft een zeer posi-
tieve invloed op de sociale vaardighe-
den en intelligentie. Trommelen geeft 
plezier en gevoel van vrijheid.

meer informatie: 
www.afrikapercussie.nl
Hans de Vries, Mobiel: 06 43540188
www.afrikapercussie.nl
Voor andere workshops/activiteiten 
in wijkgebouw het Klooster zie 
www.kloosteroudenoorden.nl.

DjEmBé IN WIjKCENTRum 
HET KLOOSTER 



Agniesebuurt

             pagina 4  nr 61 - sept. 2014

Waar in juli nog werd gebas-
ketbald stond in augustus 
een halve meter water. 
De langdurige zware regenbuien in 
augustus hebben het van Benthem-
plein gevuld met regenwater van de 
daken van de omliggende hoogbouw. 
Daarmee heeft het plein haar functie 

overduidelijk bewezen als regenwater-
buffer en liet bovendien mooie spie-
gelbeelden zien. Zodra het waterpeil 
van de Noordsingel  via het gemaal 
kon worden verlaagd, viel het van Ben-
themplein weer droog. Wat overbleef 
was wel een laag vuil op de bodem.

Route du Nord zal deze 
zomereditie. 26, 27 en 28 
september 2014 wederom 
plaatsvinden in het Zomer-
hofkwartier, ook wel ZoHo 
genaamd. 
ZoHo is het Rotterdamse maakkwar-
tier: een woon- en werkplek aan de 
rand van het centrum, op 5 minuten 
lopen van het Centraal Station, voor 
en door makers in design, kunst, cul-
tuur, film, muziek, media, tech, food, 
architectuur en urban planning. 
Dit jaar wordt stevig uitgepakt met 
een driedaagse Swan Walk door 
Zwaanshals. Samen gewerkt wordt 
met Music Matters  waarbij onder 
meer Rass Motivated, de reggae 
zanger, optreedt. Ook het Centrum 

Beeldende Kunst is partner en wil 
bewoners en gebruikers inspireren 
en bekoren door hedendaagse kunst 
die aansluit bij hun leefwereld. In het 
hele gebied exposeren tal van kunste-
naars. 

Swan Walk
Swan Walk: drie dagen ge-
nieten van food, fashion, 
design, lifestyle & intrerior 
Rondom het Zwaanshals. 

Ontdek Rondom het Zwaanshals, een 
parel van een winkelgebied in het Rot-
terdamse Oude Noorden. Op 26, 27 
en 28 september vindt de twee editie 
van de Swan Walk plaats, een interac-
tief, bruisend evenement met culinaire 
proeverijen, open ateliers, kunst, pop-

up shops en optredens. Kom drie da-
gen lang  genieten van food, fashion, 
design, lifestyle & interior! Rondom het 
Zwaanshals is een eigenzinnig, sfeer-
volle én creatieve buurt in Rotterdam 
Noord met bijzondere winkels, unieke 
ateliers en opvallende speciaalzaakjes 
Het laatste weekend van september 
zetten de winkeliers en ondernemers 
van Rondom het Zwaanshals hun deu-
ren extra wijd open. Ze organiseren 
proeverijen, workshops, demonstra-
ties, rondleidingen en geven gadgets 
en kortingen weg. In enkele panden 
verschijnen pop- up shops van Rotter-
damse ondernemers met hun produc-
ten. In deze pop- ups kun je je naast al 
het winkelvertier ook laten inspireren 
door verassende exposities, ludieke 
workouts, motiverende ontmoetingen 
en bijzondere danssessies.
Het startpunt van de Swan Walk - te-
vens zinderend hoofdkwartier en tref-
punt van het evenement - is Sweatshop 
Deluxe op de Zaagmolendrift 35. Hier 
halen de deelnemers het program-
maboekje op en lopen vervolgens op 
eigen houtje de route, die ze ook weer 
helemaal naar eigen inzicht in kunnen 
vullen. 

Afgelopen zomer heeft het 
kunstproject Kidskunst mooi-
maken! plaatsgevonden. 
Dit gebeurde in de wijken Delfshaven, 
Feijenoord en Noord. Acht weken lang 
werden er workshops gegeven. Noord 
is er trots op dat ook onze wijk deel 
heeft genomen aan “KidsKunst Mooi-
Maken!”

In de Nieuwe Banier zijn de work-
shops gegeven onder leiding van Eve-
lien de Jong die met haar enthousi-
asme de kinderen tot grote daden wist 
te brengen.
 (Reusachtige) portretten in verf en 
textiel, lappenbeesten en poppen maar 
ook wijkimpressies, unieke banieren 
en objecten van hout en textiel naast 

zwart-wit schilderingen en kleurrijke 
collages waren het resultaat.
Er is een prachtige tentoonstelling ge-
weest in het Natuurmuseum Rotter-
dam. Helaas liep deze tentoonstelling 
maar tot 31 augustus.

De tentoonstelling
Wethouder Adriaan Visser, wethouder 
van Financiën, Cultuur en Sport, ver-
richtte de feestelijke opening en was 
onder de indruk van het jonge talent: 
“Weten jullie dat het heel bijzonder is 
als je werk in een museum hangt? Dat 
maakt niet iedereen mee!”
Met swingende optredens, o.a. Bolly-
wooddans van dansschool Asha Kiran, 
breakdancer Tidjane Carbonaro uit 
Feijenoord, en Ilse Smits, het mei-
dentrio Haile Doest, Delayah Hall en 
Jennifer Schiermanni die hun dans 
moves tonen, net als Tiara en Djenesy 
van buurthuis De Banier. http://www.
kidskunstsmaakmakercultuureduca-
tie.wordpress.com toont een uitgebrei-
der verslag van het geslaagde opening!

Waterplein bewijst haar nut

Route du Nord

In het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt wil de Gebieds-
commissie investeren in de 
toekomst van de jeugd, door 
Talentontwikkeling. 
Het Zomerhofkwartier en de Teilin-
gerstraat zien ze als een nieuw leven-
dig stadsdeel vol spannende creativi-
teit. De Hofbogen willen ze verder 
ontwikkelen en meer groen brengen 
en een nieuwe straatinrichting in de 
Agniesebuurt. De Nieuwe Banier 
dient een Bruisend Buurtcentrum 
te worden door en voor de buurt. 
Schoon, heel en veilig zijn belang-
rijk voor een prettige , gezellige en 
gastvrije woon-, werk- en winkelom-
geving. Kunst, cultuur en evenemen-
ten dragen bij aan de sfeer, imago 
en economische verbetering van de 
wijk. De Gebiedscommissie wil dat 
het Gerechtsgebouw en de Peniten-
tiëre Instelling aan de Noordsingel 

ontwikkeld worden voor wonen en 
openbaar groen. Noorderboulevard, 
Zwaanshals en Noordplein verdie-
nen minder leegstand, een gevari-
eerd winkelaanbod en een gezellig 
plein. Er moet meer variatie komen 
in de woningen. Het Oude Noorden 
heeft woningen nodig naar ieders 
wens. Het Jan van der Ploeghuis 
dient dé plek te worden voor zorg, 
welzijn en ontmoeting aan het Johan 
Idaplein. De Bloklandstraat wordt 
ontwikkeld tot een aantrekkelijke 
woonstraat tussen de Bergweg en de 
Rotte. Deze prioriteiten zijn tot stand 
gekomen met de inbreng van bewo-
ners, ondernemers en partners uit 
Noord. Zij zijn de kenners en speci-
alisten, zij weten wat er moet gebeu-
ren. De Gebiedscommissie heeft op 
safari met zoveel mogelijk mensen 
gesproken en locaties bezocht om 
inbreng te verzamelen.

Prioriteiten 
Gebiedscommissie noord

kidskunst mooimaken
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Ondanks het matige weer was er een 
redelijke opkomst van kinderen die 
hier samen met hun ouders kennis 
konden maken met de Calandtroep.
De grootste attractie was wel het met 
hoge snelheid varen over het kanaal 
met de speedboot en het bezoek aan 
het 24 meter lange schip waarmee 

Op maandag 1 september zijn 
de scholen weer begonnen.
Bij basisschool Combinatie ’70 ston-
den de kinderen en de ouders al 
vroeg vol spanning te wachten op het 
schoolplein. Maar om half negen was 
het dan zover, de deur ging open . 
Buiten werden de ouders en de kinde-
ren verrast  door het  team van Com-
binatie ‘70.
Op een echte catwalk  met vrolijke 
muziek werden de leerkrachten 1 
voor 1 aan het publiek voorgesteld. De 
teamleden presenteerden zich met 

een thema. Zo had meester Patrick 
van groep 3 allemaal letters op zijn 
jasje,  juffrouw Renée van groep  4 
droeg een wereldbol en een krant met 
zich mee en juffrouw Cindy, de intern 
begeleider , 2 puzzelstukjes ‘passend 
onderwijs’.
Het schooljaar 204-2015 is feestelijk 
geopend en iedereen heeft er zin in 
om er weer een fijn en leerzaam jaar 
van te maken.

Nieuwe directeur Combinatie 
’70 zet zich vol in voor de school
Combinatie ’70 heeft een nieuwe ener-
gieke directeur, Moniek van Duuren. 
Al jaren woont zij zelf in het Oude 
Noorden en is zij actief in deze wijk.
Dat het hart van de nieuwe directeur 
in het Oude Noorden ligt, blijkt wan-
neer zij herinneringen ophaalt aan de 
schooltijd van haar eigen kinderen, 
die beide hun volledige basisschooltijd 
op Combinatie ’70 doorbrachten. In 
die tijd zette zij zich als actieve ouder 

Nieuwe 
directeur 

in om het schoolplein te verbeteren, 
richtte zij de eerste ouderkamer van 
Nederland op en was zij betrokken bij 
het opknappen van een speelplein el-
ders in de wijk. Ook is zij een aantal 
jaren invalleerkracht geweest op Com-
binatie ’70. Sinds 1 mei is zij terug op 
de school, als directeur.

In gesprek met ouders, leer-
lingen en teamleden
Die betrokkenheid en inzet van toen 
is nog steeds voelbaar als Moniek haar 
plannen voor de school deelt: ‘vanaf 
mijn eerste dag ben ik in gesprek ge-
gaan met de ouders, de leerlingen en 
de teamleden. Ik heb gevraagd naar 
hun wensen en bevindingen en heb 
nu een goed beeld van wat de kracht 
van de school is, waar behoefte aan is 
en wat nodig is. Veel daarvan neem ik 

mee in de plannen voor volgend jaar, 
met een paar zaken ben ik direct aan 
de slag gegaan.

Kracht van de school
‘Wat ik mooi vind aan deze school is 
de vergaande samenwerking met het 
Kinderparadijs voor de dagelijkse cre-
atieve vakken, waardoor de reguliere 
taal- en rekenlessen beter gaan. Dat 

Avonturen met Calandtroep

 Combinatie ’70 zie je ook terug in de resultaten. In 
diezelfde lijn zie ik de aansluiting met 
het Peutercollege, waarbij 2- en 3-jari-
gen spelenderwijs worden voorbereid 
op het taal- en rekenonderwijs van de 
basisschool. Een voorsprong die tot 
ver na de schoolperiode vruchten af-
werpt.’
‘Ook mooi is de koffie-inloop in de 
ouderkamer. Iedere maandag- en 
donderdagochtend kunnen ouders 
met elkaar bijpraten bij een kop kof-
fie. Onze ouderconsulent Sakina is 
hier iedere keer bij en ik ben er zelf 
iedere donderdag om met ouders te 
praten. Op de andere dagen zijn er in 
de ouderkamer ouderbijeenkomsten, 
georganiseerd door Sakina of door het 
Peutercollege.’

Frisse wind bij Combinatie ‘70
‘Wat mij vooral opviel tijdens de ken-
nismakingsgesprekken is het talent 
van de kinderen, de enorme betrok-
kenheid van de ouders die het beste 
willen voor hun kind en de tomeloze 
inzet en het enthousiasme van het 
team.’
Moniek stroopt de mouwen op en pakt 
dingen aan. Dat merk je in haar verha-
len als ouder op de school en aan hoe 
ze dingen aanpakt als directeur. Zij 
ziet en benut de mooie mogelijkheden 
om de deze buurtschool, de ouders 
en de wijk meer met elkaar te verbin-
den. Zo heeft de school inmiddels het 
monument in de 1e Pijnackerstraat 
geadopteerd, heeft ze extra contact-
momenten met de ouders gecreëerd 
en heeft ze nieuwe ideeën voor het 
schoolplein.
Het is duidelijk: er waait een energie-
ke frisse wind bij Combinatie ’70!

Catwalk

de zeeverkenners  iedere zaterdag 
gaan varen. En wil je meer infor-
matie of lid worden, ga dan naar de 
website van de Calandtroep of ga op 
een zaterdag langs het clubhuis aan 
de Noorderkanaalweg 26. Een uitge-
breid beeldverslag over de Caland-
troep vind je op Noord010inbeeld

Op 30 augustus konden kinderen samen met de welpen en zee-
verkenners van de Calandtroep avonturen beleven tijdens de 
open dag aan het Noorderkanaal. 
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2014
De diverse bewonersgroepen, jongerenwerkgroepen, welzijnsorganisaties, basisscholen e.d. in de 

Agniesebuurt en het Oude Noorden hebben voor dit jaar weer diverse (grote wijk)activiteiten 

georganiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van bewoners- en jongereninitiatieven. Onderstaand een 

overzicht voor SEPTEmBER, OKTOBER, NOVEmBER EN DECEmBER voor zover op dit moment bekend 

(wijzigingen voorbehouden).

September
• 27 september wordt de BuRENDAG gehou-
den op het Heer Vrankeplein. De bewoners-
vereniging kop van noord zorgt weer voor een 
culinaire verrassing, voor sport en acrobatiek. 

Wijkactiviteiten

• DE CIRCuSTENT biedt ook ruimte aan een 
verrassend najaarsfeest op 11 oktober door de 
kloosteralliantie. 
• mOVE BABy verrast het Johan idaplein met 
sport, dans, acrobatiek en BMX-fietsen en wel 
op 15 oktober in de herfstvakantie van 13.00 
tot 16.00 uur.
• HET FEESTIVAL maakt van 16 t/m 18 oktober 
zijn entree op het noordplein met een scho-
lendag, een buurtprogramma, creaworkshops 
gegeven door internationale artiesten en een 
spectaculaire voorstelling. Het Rotterdams 
Volkstheater en het kinderparadijs slaan de 
handen in elkaar met het oog op kindertalent 
ontwikkeling.
• in het klooster komt een KINDERKuNSTWEEK 
van 18 t/m 26 oktober.
• DIWALI, het lichtfeest wordt gevierd in ‘t 
klooster van 16-21 uur op 25 oktober.

OktOber
• Het Schout Heinrichplein begroet zijn BRuI-
SENDE WOENSDAG op 1 oktober van 13.00 tot 
16.00 uur met inspiratie van de diverse Banier-
groepen en de accent Praktijkschool. Mode, 
culinair, rap en architectuur, zorgen voor een 
verrassing. 
• Van 6 tot 12 oktober wordt de WEEK VAN 
DE OPVOEDING georganiseerd in Het klooster 
en op diverse wijklocaties.
• 8 oktober komt het VADER-KIND TOERNOOI 
op het Cruyff veld in de Schoterbosstraat.
• LITTLE mISS TALENT krijgt een plek in zaal 
emre naast de Gültepe moskee in de erasmus-
straat en wel op 11 oktober. De meiden tonen 
hun hobby, hun welsprekendheid en zang-
talent, hun danspassen en modebewustzijn. 
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December
• De nieuwe Banier viert zijn agniese 
KERSTFEEST op 17 december. Het kerstfeest 
van t Rottekwartier gaat door in noordplein 
12 dat voor de gelegenheid wordt uitgebreid 
met een bogentent. Heerlijke soepen, sla, 
warme chocolademelk Glühwein en vooral 
de echte kerstman.

NOvember
• 14 t/m 17 november worden DAGEN VAN 
DE DIALOOG georganiseerd in ‘t klooster, de 
nieuwe Banier en bij de Marokkaanse vereni-
ging Centrum noord.
• DE FABRIEK VAN DE DEmOCRATIE een ver-
nieuwde versie van de Vredesfabriek waarbij 
kinderen afrekenen met pestgedrag en leren 
overleggen, strijkt neer in de nieuwe Banier 
van 18 t/m 24 november.
• Vanaf 20 november INSTALLEERT DE SINT 
ZICH IN ZIjN SINTERKLAASHuIS, natuurlijk een 
plekje in ‘t klooster.

VACATURELADDER VRIJWILLIGERS 

Razende Reporter 
Heb je een vlotte pen? En vind je het leuk te schrijven 
over je eigen buurt voor de meest gelezen buurtkrant: 
de Noorderzon? Meld je dan aan om als razende re-
porter aan de slag te gaan. Je kan eenmalig een stuk 
insturen of regelmatig meeschrijven.  

Beweegmaatjes  
Voor actieve vrijwilligers die het leuk vinden om indivi-
dueel of met een groepje  te gaan bewegen. Hierbij 
kun je denken aan wandelen, hardlopen, fietsen, 
zwemmen etc. Je krijgt een cursus aangeboden. Meld 
je aan! In september start er weer een cursus.  

Bezoekmaatje 
Ben jij iemand die gemakkelijk een praatje maakt en 
houdt van gezelligheid dan is dit misschien iets voor 
jou! 

Je wordt gekoppeld aan een bewoner die een steun in 
de rug nodig heeft. 

Ontwerper / Redacteur Nieuwsbrief 
Vind je het leuk om een nieuwsbrief te maken en ben 
je daar handig mee? Dan zoeken we jou! Meld je aan 
om een team van vrijwilligers te versterken met je 
talenten.  

Versterk Boekenfoyer Noord 
Ben je een boekenliefhebber en vind je het zonde dat 
de bibliotheek gesloten is?  

Kom helpen bij de Boekenfoyer Noord in het Klooster 
Oude Noorden. De opening staat gepland in septem-
ber. 

 Help bij het uitlenen van boeken of  
 Kom voorlezen of  
 Denk mee met de ontwikkelingen van de Boe-

kenfoyer 

Taaldocent / taalmaatje  
Is jouw Nederlandse taalvaardigheid uitstekend en wil 
je anderen helpen om hun Nederlandse taal te verbe-
teren? Dit kan individueel en in groepsverband. 

Computerdocent 
Hou je van computers en de digitale wereld en wil je 
dit delen met anderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wij zoeken naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk 
vinden om basiscomputerles te geven aan één of 
meerdere personen. Individueel of in groepsverband.  

Gastheer/gastvrouw 
Voor vrijwilligers die het leuk vinden om mensen te 
ontvangen, baliewerkzaamheden te doen en bijko-
mende activiteiten als het klaar zetten van ruimtes. 

Sollicitatietrainer 
Ben je goed in sollicitatiebrieven schrijven, heel handig 
met het zoeken naar vacatures en/of online sollicite-
ren en weet ji j hoe social media effectief ingezet kan 
worden voor het vinden van een baan? En kun je een 
ander daarbij ondersteunen? Individueel of in groeps-
verband. Meld je dan aan.  

Spelbegeleider 
Vind jij het belangrijk dat kinderen lekker buiten kun-
nen spelen? Ook in de stad?  Meld je dan aan als vrij-
williger om voor één of meerdere middagen in de 
week het speelhuis op het Pijnackerplein te beheren. 
O.a. voor de uitleen van speelgoed. 

 

http://www.dock.nl/rotterdam/noord/participatie-noord 

facebook.com/dock.rotterdamnoord 

twitter.com/DOCKNoord 

 

PARTICIPATIE 
ROTTERDAM NOORD 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over de vacatures neem dan 
contact op met Amanda Arthur 06-48 46 21 61 of mail: aarthur@dock.nl 

Adres: Wijkgebouw het Klooster, Ruivenstraat 81 

Bij DOCK geloven we in de kracht van mensen. DOCK participatie zoekt met u naar mogelijkheid om uw talenten en 
ideeën inzetten voor andere bewoners in de wijk. Help een ander verder met uw kennis en ervaring! 

Het Bleiswijkplein trok veel 
bezoekers bij zijn Bruisende 
woensdag met een bijzonder 
charmant programma. 

Het gonsde van de activiteiten. 
Bloempotten werden vrolijk beschil-
derd en beplant met zonnepitten. Op 
mos werden artistieke figuren aange-
bracht. Kinderen werden getrakteerd 
op gezonde patat, een lekkernij die 
ze zelf moesten samenstellen. Tivo-
lita was weer vol behendigheidspel-

len en loodste de kinderen in  de 
wereld van de techniek. Klapper op 
de vuurpijl was de Opzoomer pop-
penkast, deze keer met een indrin-
gende boodschap: plastic weggooien 
is meer dan funest en bedreigt ons 
wereldmilieu. Diverse dieren in het 
water en de lucht waren er slecht aan 
toe. Zelfs de duivel en de vervuiler 
werden door de poppenspeler stevig 
aangepakt. De kinderen kregen de 
kans om hun eigen poppenverhaal 
te maken.

Bleiswijkplein vol charme
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Johannes Odé, Kinderparadijs, Cornelis van Krieken, 
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BIjDRAGEN AAN DIT NummER
Woonstad, Wijktijgers, Kinderparadijs, Mozaïek, 
Rotterdams Volkstheater, Afrikapercussie, 
Stormfabriek, Dock-participatie, Anja Berkelaar

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)

Gebiedscommissie
Contactgegevens commissie-
leden zie: www.noorderzonon-
line.nl/?page_id=8737

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 

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

Stadswinkel
eudokiaplein 35
Tel 14010
 
Rotterdam gebied Noord
eudokiaplein 35
Rotterdam

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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Waar je je aan moet houden als 
gebruiker van de skatebowl staat 
vermeld op een tekstbord. Een 
skatebowl is een voorziening voor 
iedereen die op sportieve wijze de 
skatesport wil beoefenen. Om er 
ook een plezierige en veilige sport 
van te maken gelden de volgende 
regels: De skatebowl is voor ieder-

een die inline skates rollerscates, 
een skatebord, een speciale BMX-
fiets of overig skate materiaal 
gebruikt (zoals een stuntstep of 
waveboard), het gebruik van be-
schermende kleding is verplicht. 
En zo staan er nog veel meer aan-
wijzingen op het bord.

In oktober is de eerste model-
woning van de stadswonin-
gen Soetendaal klaar. 
Er komt een open dag voor geïnte-
resseerde kopers. De appartemen-
ten aan het Soetendaalse plein 
komen klaar in april- mei 2015 en 
worden vrije sector huurwonin-
gen. De koopprijzen van de stads-
woningen Soetendaal variëren van 
€ 210.000 tot € 315.000. De toe-
komstige Bloklandbouw bestaat 
ook uit stadswoningen in de prijs-
klasse € 200.000 tot € 230.000. 

De eerste klushuisbezitter in 
het Oude Noorden is een feit. 
uit handen van Richard Feen-
stra, bestuurder van Woonstad 
Rotterdam, ontving klusser 
Lodewijk van der Linden de 
sleutels van zijn kluswoning 
en werd hij van harte welkom 
geheten als nieuwe bewoner 
in het Oude Noorden.

In het klushuizenproject in het 
Oude Noorden verkoopt woning-
corporatie Woonstad Rotterdam in 
totaal 15 klushuizen. Dit zijn een-
gezinswoningen van ruim 130 m2 
met een tuin. Koopsommen begin-
nen vanaf € 104.000,- v.o.n. exclu-
sief klusbudget. De verkoop is be-
gin dit jaar gestart en inmiddels is 
meer dan de helft van de woningen 
verkocht. Woonstad herstelt de fun-
deringen van de woningen en knap 
ook de authentieke voorgevels weer 
netjes op. De rest wordt aangepakt 

door de koper die er zijn of haar 
droomhuis van maakt.

Met de aanpak van de klushuizen 
blijven authentieke panden in het 
Oude Noorden behouden en deze 
worden in ere hersteld. Ook komen 
er nieuwe betrokken bewoners de 
wijk in die de handen uit de mou-
wen steken. De wijk het Oude Noor-
den maakt de afgelopen jaren een 
enorme ontwikkeling door. Er zijn 
nieuwbouwprojecten aan de gang, 
nieuwe winkeltjes op het gebied van 
food, fashion en design maken hun 
intrede en zorgen ervoor dat de wijk 
steeds geliefder wordt.
 In het klushuizenproject zijn nog 
panden beschikbaar.

Meer informatie vindt u op: http://
www.woonstadrotterdam.nl/klus-
huizenoudenoorden

WIjKTIjGERS 

De Wijktijgers gaan weer beginnen! 
De club voor jonge journalisten uit 
Het Oude Noorden is nog op zoek 
naar enthousiaste kinderen. Vind jij 
het leuk om nieuws te leren maken? 
Heb je zin om een artikel te leren 
schrijven voor de krant of zie je je-
zelf als cameraman of -vrouw? Iede-
re woensdagmiddag verzamelen we 

in Kinderparadijs Meidoorn, daar 
bereiden we de nieuwsitems voor 
om vervolgens de wijk in te gaan.
Kom meedoen op woensdag 17 sep-
tember in Kinderparadijs Meidoorn, 
we verzamelen vanaf 1 uur en om 3 
uur zijn we klaar. Heb je nog vragen, 
bel gerust met het Kinderparadijs 
en vraag naar Pim 010-4678070

Soetendaalsekade
Aan de vergroening van de 
Soetendaalsekade wordt de 
laatste hand gelegd. 
Nu nog het groen inplanten of 
misschien bloembollen voor een 
kleurige bermbegroeing in het 
voorjaar.
Vanaf het Soetendaalseplein tot 
aan de Zaagmolenbrug ligt nu een 
loop/fietspad langs de Rotte en is 
de oever met succes vergroend. 

De afgelopen weken is er in de 
Avonturentuin van Kinderpa-
radijs meidoorn bijzonder hard 
gewerkt aan het zomerproject. 
De kinderen uit de wijk kwa-
men iedere dag samen om te 
bouwen, knutselen, koken en 
spelen, het zomerproject had 
als thema de Klokkenluider 
van de Notre Dame. 

Door weer en wind hebben zij ge-
bouwd aan hun eigen versie van de 
Notre Dame, zij hebben leren ‘bo-
chelen’ als een echte Quasimodo, 
zij hebben geleerd hoe je allerlei 
echte Franse hapjes kan klaarma-
ken.. en natuurlijk hoe je die sa-
men kan opeten: Bon apetit mes 
amis! Vrijdag 22 augustus was het 
eindfeest, net als in de film over 
de klokkenluider was er een pop-

pentheater en konden de ouders 
en buurtbewoners de kunstwerken 
van de kinderen bewonderen. Dat 
het die dag heel hard regende heeft 
de pret niet gedrukt, in tenten en 
onder afdakjes hebben de kinderen 
uit Het Oude Noorden er een vro-
lijk en Frans feestje van gemaakt! 
En toen het eindelijk droog was 
konden de kinderen zich drogen 
bij een houtvuur!

Zomerproject 
Avonturentuin

 gaan weer 
beginnen

De eerste klushuizenbezitter

Woonstad timmert behoorlijk 
aan de weg in het Oude Noor-
den. De gevels van de Heer Vran-
kenstraat tussen de Hoekse en Hoyle-
destraat werden grondig gereinigd, de 
kunststof ramen werden vervangen 
door stijlvol houtwerk, nieuwe bellen-
borden werden aangebracht, tympa-
nen en gevelopbouw geschilderd. De-
zelfde transformatie kreeg de Hoyle-
destraat. De Soetendaalse weg van 31 
tot en met 77 krijgt een zelfde aanpak. 
De zijgevels van het doorbraakstuk bij 
de Bloklandstraat zijn afgewerkt en 
voorzien van draadwerk met het oog 
op complete vergroening.

Oude 
Noorden 
steeds 
mooier

Skatebowl Soetendaalse weg Soetendaal 
NieuwbouwOfficieel is hij nog niet geopend, maar er wordt al fanatiek 

geskated op de nieuw gebouwde skatebowl op het Soeten-
daalseplein door kinderen uit de buurt, al doen ze dat niet 
op skates maar op steps.



30 jaar 
Nieuwe Spoor 
Dit jaar bestaat het Activiteiten Cen-
trum het Nieuwe Spoor 30 jaar en 
dat werd gevierd met een feest waar-
bij ze 30 jaar teruggingen in de tijd. 
De jaren 80! De tijd van felle neon-
kleuren, beenwarmers, de eerste 
walkman, Doe Maar, de Dolly Dots 
en wat al niet meer. Het Spoor stond 
op 5 september helemaal in het te-
ken van de jaren 80. Al het personeel 
kwam verkleed en natuurlijk was er 
life muziek, hapjes en drankjes, een 
dj die muziek draaide uit deze tijd. 
Bezoekers en buurtbewoners doken 
hun kledingkast in op zoek naar een 
jaren 80 outfit. Het werd een feest 
om nooit te vergeten!

Shoppinggids
“Als ik door mijn wijk wandel, raak 
ik geïnspireerd door de vele creatieve 
en onverwachte winkels.” zegt Mi-
chel Uiterwijk, initiatiefnemer van 
de kleurrijke de shopping gids van 
Rotterdam Noord. “Met deze gids 
weet jij binnen no time waar je moet 
zijn voor de echte wannehaves.”
Onlangs werd de nieuwste editie 
gepresenteerd in het Kookpunt in 
aanwezigheid van winkeliers, gale-

riehouders, ontwerpers, restaurants 
e.a. die zich presenteren in de gids. 
Je kan de gids gratis verkrijgen op 
tal van plaatsen in Rotterdam Noord. 
Maar ook kan je hem online doorbla-
deren:  http://www.miesman.com/
shoppinggids
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  PROGRAmmA 
  IN HET KORT
  01-10  ZienInNoord: 
 mees Kees op kamp
  01-10  Her
  15-10  ZienInNoord: 
 Kirikou en de mannen 
 en de vrouwen
  15-10  De Poel
  29-10  ZienInNoord: 
 Wreck it Ralph
  29-10  Lucia de B.
  12-11  ZienInNoord: 
 korte film programma
  12-11  mud

Bezoekersinformatie 
CineNoord
CineNoord tweewekelijks op woens-
dagavond om 20:00, Zaal/bar open 
19:30; Start film 20:00, Entree 4,- / 
65+ 3,50 / Rotterdampas 3,-, Locatie: 
Klooster Oude Noorden, Ruiven-
straat 81, Rotterdam

ZienInNoord 
jeugprogrammering
jeugdprogramma tweewekelijks op 
woensdagmiddag, start film 15:00/ 
start workshop 13:30, entree film 
3,- / workshop 32,- (4 lessen, inclu-
sief entree films, vooraf inschrijven 
verplicht - uiterlijk 7 april!; dit kan 
alleen op de website), locatie: Kloos-
ter Oude Noorden, Ruivenstraat 81, 
Rotterdam
Voor actuele info en reserveringen 
kijk op www.cinenoordrotterdam.nl

Je kan je eigen boek ruilen met een 
boek uit de Kloosterbieb. Je kan 
ook boeken doneren. Ideeën van 
bewoners zoals bijvoorbeeld een 
boekbespreking zijn welkom. Een 
aantal basisscholen overwegen hun 
boekencollectie onder te brengen 
bij wijkgebouw ‘t Klooster.
Wie meer wilt weten over deze bieb 
kan terecht bij info@deklooster-
buurt.nl, de trekker is Annemie 
Visser. 

Leen/ruilregels ruilboeken
- U neemt zelf een boek(en) mee om 

te ruilen met een boek van de Boe-
kenfoyer.

- Het witboek dat brengt mag een 
boek zijn van uzelf of een boek 
van de Boekenfoyer.

- Ruil een kinderboek voor een kin-
derboek; een volwassenboek voor 
een volwassenboek.

- Ruilboeken van de Boekenfoyer 

mag u houden of later terug-
brengen.

  Vaste collectie
- Maximaal 2 boeken per keer.
- Naam plus boektitel laten registre-

ren en boeken weer terug brengen 
(legitimatie verplicht).

Vaste collectie Plus
Deze boeken blijven, u mag ze al-
leen (voor)lezen in de Boekenfoyer.
Boekenfoyer open op woensdag en 
donderdag 9.30 uur - 17.00 uur.
Adres: Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam

Op 10 augustus werden we 
op het Pijnackerplein verrast 
door een optreden van Ellen 
ten Damme samen met het 
Ricciotti straatsymfonieorkest 
in het kader van Ricciotti’s 
Roarin’ Berlin Tour.  

Een tour van 60 gratis optredens 
kriskras door Nederland en in en 
rond Berlijn.
Het Riciotto ensemble bestaat uit 41 
personen in de leeftijd van 18 tot 30 
jaar, Voor muziekstudenten en jon-
ge musici een geweldig mogelijk-

heid om ervaringen op te doen als 
orkestmusici. Drie weken trekken 
ze dag en nacht met elkaar op: een 
week intensief repeteren en daarna 
op twee weken op tournee. Per jaar 
doen ze drie tournees, steeds met 
een andere solist.
Na twee eerdere optredens die dag 
in Hornhuizen en Amsterdam ko-
men ze op krachten met een stevige 
Hollandse maaltijd in de muziekka-
pel  van het Pijnackerplein.
De flyer van de tour vermeld: Samen 
met onze soliste en allekunner Ellen 
ten Damme, duiken we in het Ber-

lijn van de Roarin’ twenties, woelige 
jaren ‘80 en nu. Met muziek van 
Marlène Dietrich tot Nina Hagen 
brengen we een muzikaal eerbetoon 
100 jaar na het uitbreken van de eer-
ste wereldoorlog en vieren we dat 
25 jaar geleden de Berlijnse muur 
viel en er een einde kwam aan een 
gedeeld Europa.  En ja hoor Neun-
und-neuntzig luftballons van Nena 
klonk over het plein!

De organisatie was in handen van de 
bewonersvereniging Pijnackerplein.

TEn DAmmE En RICCIoTTI 
STRAATSymFonIEoRkEST

Op 28 augustus presenteerde 
de WIjkcoöperatie Rotterdam 
Noord  zich met een kick-off 
bijeenkomst voor actieve 
bewoners, instellingen en on-
dernemers uit Noord en een 
wijksafari langs verschillende 
organisaties en ondernemers. 

De ontvangst vond plaats achter het 
kantoor van de WIJkcoöperatie op 
Noordsingel 250. Niet alleen men-
sen uit Noord maar ook van buiten 
de stad waren aanwezig om kennis 
te maken met dit initiatief van Jan 
Lemmers en Frits de Vries.
In een toespraak lichte Jan Lemmers 
het idee van de WIJkcoöperatie toe: 
De WIJkcooperatie Rotterdam 
(Noord) is een initiatief van de wijk 
en voor de wijk. Bewoners en onder-
nemers werken samen om de wijk 
sterker, mooier en veiliger te maken. 
Door sociale en economische pro-
jecten in de wijk te verbinden, wor-
den bewoners en ondernemers bij 
elkaar gebracht. Ambachten worden 
in de wijk teruggebracht. Studenten, 
professionals, gepensioneerden, 
vrijwilligers en werkzoekenden wor-
den uitgedaagd een actieve rol in 
hun wijk te nemen. Door genieten, 
leven, leren en werken wordt de sa-
menhang in de wijk versterkt. Door 
een betere besteding van financiën 
bestemd voor de wijk, door studen-
ten te laten leren van een meester, 
door gezamenlijk in te kopen en het 
werk in de wijk uit te laten voeren 
door de bewoners zelf, brengen wij 
dit tot stand. De Wijkcoöperatie ver-

bindt, initieert en ondersteunt plan-
nen en de uitvoering. 

Er waren verschillende presentaties 
van personen en instellingen uit 
Noord en voor velen was het een 
hernieuwde ontmoeting. Na de in-
leiding en een glaasje van Chateau-
tje, werden er verschillende trips uit-

gezet door Noord, zoals een bezoek 
aan kookstudio KookMetMijMee, 
de permacultuurtuin OogstMetMij-
Mee, Cineac Noord, de Nieuwe Ba-
nier, de Nico Adriaan Stichting en 
de Bio Vega Bistro Gare du Nord.
Wie meer wil weten: Je bent ie-
dere maandagochtend welkom op 
Noordsingel 250.

Lifestyle 
coach
Het Oude Noorden krijgt lifestyle 
coaches. Een coach die je helpt 
om gezond te leven. Twintig be-
woners kunnen zich opgeven voor 
een training als lifestyle coach. Ze 
krijgen alles te horen over gezonde 
voeding, leuk sporten en medicijn 

gebruik. Ze worden vervolgens in 
hun straat de lifestyle promoten. 
Het project wordt uitgevoerd door 
Ariëtte Furtado en Ester de Jong 
van RADAR en gefinancierd door 
zorgverzekeraar IZA Cura. De ver-
zekeraar constateert dat veel zorg-
problemen worden veroorzaakt 
door een ongezonde leefstijl. Ge-
zond leven betekent minder zorg. 
Heeft u interesse voor iets dat hout 
snijdt? Neem contact op met Ari-
ette a.furtado@wmoradar.nl  of Es-
ther e.dejong @wmoradar.nl

WIjkcoöperatie

Activiteitenladder 
Wijkcentrum Het Klooster SEPTEMBER

3124 SEPTEMBER BINGO
Bingo avond
Woensdag aanvang 19.30 uur

MUZIEKSCHOOL NOORD
Cursus drum /piano /gitaar /djembé / viool
Dagelijks. www.muziekcentrumnoord.nl

SOCIAAL RAADSLIEDEN
Sociaal-Juridische hulpverlening
Dagelijks

7CINENOORD
Filmavond (www.cinenoord.nl)
Elke woensdag van 19.30 - 22.00 uur

13 SEPTEMBER TANGO MILONGA
Tango dansavond + workshop
Tijden zie www.carlosymirella.com

31

1430 SEPTEMBER ZIEN IN NOORD
De leukste kinderfilms
Twee maandelijks. Woensdag van 13.30 - 17.00 uur

26 SEPTEMBER NOORD ONGEHOORD  
Met: �e Four + Bermuda square
Pop-rock en wereldmuziek uit Ro�erdam
Elke laatste vrijdag van de maand van 20.00 - 00.00 uur

31

7BUIKDANSEN 
Gratis entree. Alleen voor meisjes.
Elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur

7T'AI CHI & CHI GONG
Cursus T'ai Chi & Chi Gong
Elke donderdag van 19.30 - 20.30 uur

7STAR - MDC 
Bloed prikken
Maandag 08.30 - 09.30 / donderdag 10.00 - 11.00 uur

7TALENT TAP
Cursus acrobatiek voor kinderen 
Elke woensdag van 13.00 - 14.00 uur

Word vriend op facebook.com/ci-
nenoord
Over ZienInNoord (jeugdprogram-
ma van CineNoord)
Het programma van ZienInNoord 
is gericht op kinderen van 7 t/m 
12 jaar. Om de week wordt er een 
eigenwijze kinderfilm vertoond en 
komt een professionele maker iets 
over het filmvak vertellen. Vooraf-
gaand aan de filmvertoningen is er 
een workshopprogramma. Kinde-
ren geven zich op voor een blok van 
vier workshops met elk één thema. 
Onder begeleiding van professione-
le docenten maken ze een speelfilm, 
animatiefilm of documentaire.
ZienInNoord is onderdeel van 
Stichting CineNoord. De leiding van 
ZienInNoord is in handen van Eva 
Wijers die naast de filmprogram-
mering ook de workshops voor haar 
rekening neemt. De workshops wor-
den bovendien ondersteund door 
een gastdocent uit het vakgebied.

Contact
Bas de Leijer (directeur Stichting 
CineNoord)
E: mail@cinenoordrotterdam.nl  
T: 0647777347
www.cinenoordrotterdam.nl  
www.basdeleijer.nl
Postadres: Stichting CineNoord
Bas de Leijer, Baljuwstraat 19 
3039 AK Rotterdam
Adres: Klooster Oude Noorden 
Ruivenstraat 81 
3035 DD Rotterdam

Wijkgebouw het Klooster 
krijgt een Bibliotheek die offi-
cieel opent tijdens de Kinder-
boekenweek in oktober. De 
bieb met als prioriteit kinder-
boeken wil functioneren á la 
Leeszaal in het Oude Westen.

in MeMoRiaM
We betreuren het 
onverwachte verlies van 
MaRCo Van DeR HoRST 
12 maart 1996 - 
6 september 2014 

Marko was de oprichter van Uke 
Box en grondlegger van de Ukelele 
House  samen met levenspartner 
Shelley Rickey. Zij gaven vorm aan 
de Jumping Flee Market op de Zaag-
molenstraat. Marko was ook actief 
lid van de Bommelband en promi-
nent aanwezig op het Bluegrass Fes-
tival. Voor de kinderen van de Oude 
Noorden was hij een ontwikkelaar 
van talent. We wensen Shelley en de 
familie veel sterkte. Marko, we zul-
len je missen.

IN HET KLOOSTER
BIBLIOTHEEK
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STADSmuzIkAnTEn

Na het grote succes van vorig jaar 
met als thema de avonturen van de 
Griekse held Odysseus, gaat het dit 
jaar over het verhaal van Icarus.
Echte Helden is een inspirerende, 

spannende en leuke  week vol dans, 
muziek, theater, decor en kostuums 
voor kinderen tussen  6 en 12 jaar. 
Onder leiding van vakdocenten, ga 
je aan de slag om een mooie voor-
stelling te maken die we op vrijdag-
middag aan je ouders, familie en 
vrienden laten zien.  

We gaan aan het werk met de tragi-
sche held Icarus.  Zijn vader is een 
belangrijk architect die wordt uitge-
nodigd in het rijk van koning Minos 
om een labyrint te bouwen voor de  
verschrikkelijke Minotaurus, een 
monster dat half mens half stier is. 
Wanneer zijn opdracht is volbracht, 
wordt Daedalus met zijn zoon  ge-
vangen gehouden. Ze willen naar 

Een serie mooie intieme jazz 
concerten met vermaarde en 
aankomende jazzmusici op 
bijzondere locaties in Noord: 
dat was Noord Zie jazz.
Zo speelde Herman Benjamin sa-
men het Amerikaanse Robin Nolan 

Trio in Studio de Bakkerij.En in de 
Rotterdamse Salon, waar maar 25 
mensen binnen konden, trad Nico-
lien van Noord op samen met ras 
musici Peter Tiehuis en Tom Beek. 
Voor een uitgebreid beeldverslag, ga 
naar Noord010inbeeld.

Test tijdens deze quiz – met live 
muziek! - je muzikale kennis.

Stadsmuzikanten vindt op 
zondag 5 oktober as. plaats 
in Wijkgebouw Het Kloos-
ter, Ruivenstraat 81, Rotter-
dam Noord. Tijd: 13:00 uur - 
17:00 uur. Entree gratis. Voor 

huis. Lukt het hen om van het eiland 
af te komen?

Kom een doolhof bouwen of een 
monster maken.  Onderzoek hoe 
je kunt vliegen en of je de weg kunt 
vinden met een bolletje wol. Kruip 
in de huid van een krijger en van 
een koning. Kom ook naar de voor-
stelling Nikè (9+)  met workshop 
van Maas. 

meer informatie:  
www.wijzijnechtehelden.nl  
of neem contact op met Caty Palmen 
van Stormfabriek. Ze is te bereiken 
op caty@stormfabriek.nl of 
010-477 27 20 of 06-15 42 18 12

NOORD ZIE jAZZ

de voorstellingen is € 2,50. 
meer informatie op Facebook

Stichting Muziekcentrum Noord in 
Rotterdam biedt een breed aanbod 
aan mogelijkheden op diverse mu-
ziekinstrumenten; klassieke mu-
ziek of pop, Jazz of wereldmuziek. 
Ervaren en gediplomeerde docenten 
staan klaar om de leerlingen alles bij 
te brengen over hun instrument en 
muziekstijl. De docenten zijn stuk 
voor stuk professionals op hun in-

strument en in het onderwijsvak.
www.mcnoord.nl

Stormfabriek is een bureau voor 
culturele en educatieve projecten. 
Naast het werken in opdracht initi-
eert Stormfabriek eigen projecten. 
Stormfabriek werkt graag aan pro-
jecten die andere, nieuwe werelden 
laten zien, projecten die ontroeren, 
die mensen in beweging brengen, 
projecten die verbinden.
www.stormfabriek.nl
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Tijdens deze middag kunnen jong 
en oud muziekinstrumenten uitpro-
beren door deel te nemen aan leuke 
en levendige workshops. Bezoekers 
maken kennis met verschillende 
muziekstijlen: van klassiek tot we-
reldmuziek, van viool tot djembé. 
Bovendien komt het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest de voorstel-

ling het Droevigeluidje (4+) spelen. 
In deze interactieve voorstelling 
gaan kinderen samen met de muzi-
kanten van het orkest op zoek naar 
wat vrolijkheid is. Muziektheater 
Matzer brengt een humoristische 
en hedendaagse vertelling in mu-
ziek en taal. Natuurlijk mag een 
echte muziekquiz niet ontbreken. 

Zondagmiddag 5 oktober organiseren muziekcentrum Noord en 
Stormfabriek ‘Stadsmuzikanten’: een swingende muzikale dag 
waarin het beluisteren, beleven en maken van muziek centraal 
staat. Deze muzikale ontmoeting voor jong en oud vindt van 
13.00 uur tot 17.00 uur plaats in Wijkgebouw Het Klooster.

In de herfstvakantie van 
maandag 20 t/m vrijdag 
24 oktober 2014 hoef je 
je niet te vervelen.  Dan 
vindt in Wijkgebouw ’t 
Klooster in Rotterdam 
Noord de tweede editie 
van  Echte Helden plaats. 

Echte 
Helden


