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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

Kleine school
De horeca vakschool is een kleine 
school. ‘’Ik ken elke leerling op deze 
school, ook als ik geen docent van 
ze ben,’’ zegt Emil van Gent, docent 
praktijk. Dat geeft een hele gemoe-
delijke sfeer en docenten hebben het 
meteen door als het niet lekker gaat 
met leerlingen. Zij kunnen hier dan 
op inspelen. Het is erg belangrijk dat 
de leerlingen zich veilig en gesteund 
voelen op een middelbare school. 
Om dat te bereiken heeft de school 
een uitgebreid pestprotocol om er-
voor te zorgen dat niemand pest of 
gepest wordt. 

De leerlingen
De leerlingen hebben het erg naar 

hun zin op de horecavakschool. ‘’Mijn 
moeder vertelde vroeger vaak verhalen 
over de tijd dat ze in de horeca werkte 
en toen dacht ik: dat wil ik ook! Toen 
heb ik besloten om hier naar school te 
gaan’’ zegt Roxanne, een leerling uit 
het derde jaar. Ook Paul heeft het erg 
naar zijn zin. ‘’De school kwam op de 
open dag niet anders over hij is. Het is 
precies wat ik ervan verwachtte.’’ 

Restaurant
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen 
zoveel mogelijk kunnen oefenen in de 
praktijk, heeft de Horeca Vakschool 
ook zijn eigen restaurant. In dit res-
taurant wordt u bediend door de leer-
lingen en in de keuken helpen er ook 
leerlingen mee. Wilt u de leerlingen 

van de horeca vakschool zelf in actie 
zien? Dat kan!

Tip
In deze krant vind u een kortingsbon
waarmee u 30% korting kan krijgen 
op uw etentje bij de Horeca Vak-
school. Lunchen kan op dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Daarnaast 
kunt u dineren op donderdag en vrij-
dag vanaf 17:30 uur. Er staat dan een 
heerlijk vijfgangenmenu op de plan-
ning waar u voor een laag bedrag van 
kunt genieten. Ook met allergieën of 
diëten gaat de school goed om: geef 
dit aan bij je reservering en er wordt 
gelijk op ingespeeld.
 

Als je na de basisschool interesse hebt in de wereld van de horeca/bakkerij, dan is de 
Horecavakschool misschien wel iets voor jou. Daar kan je namelijk een vak leren, terwijl je je 
VMBO-diploma haalt. De opleiding is heel gevarieerd. Behalve koken en bakken leer je ook hoe 
je een goede gastheer- of vrouw kan zijn. De praktijk komt heel dichtbij: De Horeca Vakschool 
heeft namelijk ook zijn eigen restaurant waar leerlingen aan het werk zijn. 

Horeca VakscHool én restaurant
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Heerlijk mijn NRC had een 
fantastische April-special met 
deze titel. Bron van inspiratie! 
De een verbiedt boze gezich-
ten & dierenleed & verpak-
kingsmateriaal & merk/logo-
tekens op plastic draagtassen 
etc. Voert juist dubbel glas in of 
schaft de monarchie af evenals alle En-
gelse woorden in de Nederlandse Taal. 
Stuurt bankiers naar heropvoedings-
kampen, doet bonussen vervallen aan 
de staat, of zet jeugdige criminelen in 
een eigen Vreemdelingenlegioen in 
een bereikbare woestijn. Wow, de on-
middellijke stopzetting van de Zwarte 
Piet discussie, of muziek in openbare 
ruimtes en winkels. Op het ontken-
nen van het klimaatprobleem volgt 5 
jaar onvoorwaardelijke gevangenis-
straf. Zo wordt de legalisatie van gok-
ken - niet alleen in casino’s maar ook 
op de beurs - ingeperkt. En bevorderen 
we de vrede in de wereld door religie 
los te koppelen van geweld. Ook alle 
helpdesks - met name de virtuele on-
toegankelijke - worden afgeschaft en 
teruggebracht naar warm menselijk 
contact welke het klantbelang, klein-
schaligheid en kwaliteit dient! Heerlijk 
om een paar van die experimentjes 
sowieso tijdelijk als pilot (niet als co-pi-
loot!) aan te gaan. Maar dan, missss ik 
iets. Hoe komt het nou weer dat juist 
ìk dat zie? Juist! Alleen mannen en 
kinderen aan het woord. Geen leuke 
rechtgeaarde vrouwelijke dictator. In 
die lacune ga ik nu voorzien! Jarenlang 
opper ik op gezette tijden een ludieke, 
rigoureuze, edoch wanstaltig effectieve 
oplossing voor de m/v discussie in dit 
landje. Moe van het repliek geven op 
het feit dat er zo’n weinig vrouwelijk 
dirigenten zijn, bestuursvoorzitters, 
ministers, professoren, loodgieters 
of IT’ers (vrouwen schijnen onvol-
doende te pielen is het verhaal d.w.z. 
zij knutselen niet met nullen en enen, 
meer waarschijnlijk met gehele getal-
len, tijd, (schoon)moeders, mannen & 
kids)… Vervolgens moet ik als vrouw 
weer uitleggen hoe mannen vissen 
in de eigen visvijvers, de theorie van 
klonen beheers ik als niet-bioloog in-
middels ook volledig. Attendeer braaf 
op het bijziend en kleurenblind tellen 
van mannen d.w.z. dat gelijkwaardig-
heid van minderheidsgroeperingen 
pas begint met 30% vertegenwoor-
diging in een groep. Nog moeier bij 

geen antwoord op de vraag waarom 
het salaris automatisch gaat dalen als 
een beroepsgroep > 50% vrouwen be-
vat of structureel achterstand op pen-
sioenniveau. Afijn, geen verrassingen 
op dit gebied meer, sorry. Zo wordt je 
een warme voorstander van actie in 
de taxi! Om de toegevoegde waarde 
van het vrouwelijk (arbeids)potentieel 
onuitwisbaar helder te maken aan de 
lieve heren, stel ik een doeltreffende 
- maar gelukkig tijdelijke! - maatregel 
voor brein en beurs voor. Cruciaal in 
deze is dat de vrouwen solidair zijn, 
geduld hebben en volharden in hun 
ongelijk! Als ik dictator was, zou ik 
alle vrouwen ALLE zorgtaken voor pre-
cies 1 maand verbieden, inclusief alle 
seksuele diensten! Gewoon 1 maand 
totale onthouding van het vrouwelijke 
inhoudelijke, alleen in Nederland. Het 
land ligt plat. Ik voorspel de lezer dat 
na 1 week bestuurders geen geheugen 
meer hebben, zelf moetend typend 
en archiverend - sorry, dat wordt een 
internationaal rotzooitje zonder Per-
sonal Assistent -  dat het gehele beurs-
klimaat in Nederland  verandert. Ja, 
chaostheorie in de praktijk! De daling 
van de bezoekersaantallen in de Red 
Light Districts is een financiële strop. 
Duiven door de lege straten. Vooral 
de onthouding op het thuisfront zal 
diepe wondjes in het Ego van de man-
nelijke hiërarchie slaan. Sectoren als 
(medische) zorg en onderwijs vallen 
als dominostenen. Vervanging of in-
valkrachten zijn niet snel gevonden, 
bijna  alle intercedenten bij de uitzend-
bureaus zijn vrouwen! En dames, het 
gaat immers om de ”sweet revenge”. 
Het vraagt wat maatregelen vooraf: 
kunstnagels, haarstukken, schoon-
heidsspecialiste, pedicure etc, ff een 
maandje vooruit plannen. En dan ont-
spannen plezier maken met elkaar. 
Aankijken en sterk zijn: een maandje 
niet redden, geen pro-activiteit van 
welke aard dan ook. De kunst van het 
koel, doelbewust beheerst in de soep 
laten lopen! Geen algemeen, lands- 
of organisatie-of gezinsbelang laten 
prevaleren. Eenvoudig een maandje 
ABNAMRO-bonusmijnheertje spe-
len, meer niet! Dan is het momentum 
gecreëerd. Men is onderhandelingsbe-
reid. Ik garandeer u dat het kromme 
recht zal worden gesproken!

Anja Berkelaar

In het kader van de lande-
lijke actie van het Oranje 
Fonds NL-Doet gebeurden 
ook spraakmakende dingen 
in het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt.

Zo stak een club van 32 actievelingen 
de handen uit de mouwen in wijk-

              nr 65 - mei 2015

COLuMN

Als ik 
dictator was…

Vanuit het Oranjefonds kwam 
het initiatief om jong en oud 
te verbinden via een groot 
pannenkoekenfeest. School het 
Plein en Welzijn Noord sloegen de 
handen in elkaar om een 70 senioren 
te verwennen. Moeders en actievelin-
gen waren druk in de weer. De pan-
nenkoeken vlogen richting plafond. 
Iedereen had leuke hoedjes op. We 
proefden de dunne heerlijke flensjes 
die geserveerd werden door 7 model 
leerlingen. Bij diverse senioren in de 
buurt werden ook pannenkoeken aan 
huis gebracht.

gebouw het Klooster. Ze knapten de 
binnentuin op en plantten er kruiden. 
Ook aan een daktuin werd gewerkt 
onder begeleiding van Daniel en Rut-
ger van het Wilgenplantsoen. 
Technici van het van Speijk daklozen 
project timmerden kruidenbakken 
op wielen in elkaar. Alsof het niet 
genoeg was trok de groep naar het 

Wilgenplantsoen waar aarde werd 
aangevoerd en kruiden gepoot. De 
Agniesebuurt kon niet achterblijven. 
Jonge  meiden en moeders van Wel-
zijn Noord en actievelingen van Pa-
meijer herschiepen de Vijverhofstraat 
in een bloemenzee. De wijk heeft 
weer haar lente jurk aangetrokken!

NL-Doet succesvol

Pannen
koeken
feest

Het project zet zwaar in op Neder-
landse taal leren en combineert dit 
met diverse werkateliers waar je leert 
naaien, breien, fietsen repareren, 
houtbewerken. De doelgroep zijn 
mensen die bemiddeld worden via 
SoZaWe en UWV. Bedoeling is dat 
één en ander leidt tot betaald werk. 
Met het oog hierop zijn samenwer-
kingsovereenkomsten gesloten met 
VNO, de Doelen, Boymans en Thea-
ter Zuidplein.

Rijke maar onlogische taal
De burgemeester trekt twee uur uit 
om het project te bezoeken. Hier-
mee wil hij het belang onderstrepen 
van het kennen van de taal. Het Ne-
derlands is een rijke maar ook moei-
lijke taal. Aboutaleb kreeg ze onder 
de knie met hulp van buurtvrijwilli-
gers en een bevlogen docent lid van 
het Nederlands Literair Genootschap. 
De burgemeester wijst op het onlo-
gische van de taal : Op school,met 
vakantie,schoonmoeder(is er ook een 
vuile moeder? ), lekker slapen. Het 
Nederlands is meester in prachtige 
samengestelde woorden als herfst-
vakantie. Een taal heeft ook geschie-

denis, zoals het woord ‘steenrijk’ 
dat verwijst naar de dure Limburgse 
stenen gebruikt als versiering van de 
patriciershuizen.

Arabische spreekwoorden 
treffen
Aboutaleb citeert een aantal Arabi-
sche uitdrukkingen. ‘Wie 40 dagen 
bij een volk blijft, wordt er onder-
deel van’. ‘Wie de taal van een ander 
spreekt, beschermt zich tegen ge-
meenheden’. Hij wijst vervolgens op 
het virtuoze taalgebruik van Abdelka-
der Benali, zoon van een slager op de 
West Kruiskade. De opening gebeurt 
met naald en draad. ‘De draad volgt 
de naald’ zeggen de Arabieren. Wij 
hebben daar de uitdrukking voor ‘De 
appel valt niet ver van de boom’.

Trendy Modeshow
Vervolgens maken we een uiterst 
charmante modeshow mee door de 
cursisten. Het modeatelier produ-
ceert de mooiste kleding,hoeden en 
tassen voor winkels als Das Gluck, 
Dressmode 010, Caroline Collectie, 
Rotterdams Handwerk. Daarnaast 
heeft het atelier ook zijn eigen kle-
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ding en tassen lijn. We zien dunne 
grijze wollen jukjes met brede band 
en dito kettingen, glimmende groene 
broeken, leren broek met soepele 
overgooier, veel zijde. De manne-
quins stralen. Met trots dragen ze 
een zwart paars jurkje met kleurrijke 
bedrukte recycling tassen. Een meisje 
met bloemenjurk en blote schouders 
wordt afgewisseld met een meid in 
stoere jurk. Verrassend is ook een 
Arabisch geïnspireerde jurk in Ma-
rakech bruin. Zelfs een baby is van de 
partij. Het project breit ook baby sok-
jes en naait babykleding.

Hypermoderne collectie
Mannequins met capes, sjaals, origine-
le hoedjes waaronder een herinterpre-
tatie van de Surinaamse hoofddoekjes, 
maken duidelijk dat de hypermoderne 
collectie Marc ‘o Polo naar  de kroon 
steekt. De show eindigt met een com-
plete hippie stijl, de seventies in een 
hedendaagse outlook. Het is de moeite 
waard eens binnen te lopen in het mo-
deatelier, het is er ook voor de buurt. 
Voor weinig geld koop je peperdure 
boetiek spullen. Mijn tienerdochter zal 
er gek op zijn.

Bewoonster Monica Ruiz denkt van 
niet. ‘In Brazilië heb ik dat ook ge-
zien en het gaf me juist het gevoel 
dat ik me in een onveilig gebied be-
gaf‘. Samen met Ton de Leeuw in-
ventariseerde ze de meningen van 
bewoners. Ze zochten een manier 
om een aangename omgeving te 
creëren die meteen een veilig gevoel 
geeft. Maar alles met zijn tweetjes 
regelen voor 584 huishoudens is 
onbegonnen werk.  Bij www.mijn-
buurtje.nl vonden ze een manier om 

mensen bij de buurt te betrekken. 
Hun initiatief  wordt gesteund door 
de Gebiedscommissie. Mijnbuurtje.
nl leidt bewoners op als buurtverbin-
ders. Die gaan de wijk in om contac-
ten te leggen en mensen te stimule-
ren om mee te doen. Ze beheren een 
online buurtplatform met informatie 
over de VvE’s, evenementen en vraag 
en aanbod van bewoners. Het plat-
form maakt informatie van en naar 
de gemeente inzichtelijk. 
Monica: ‘Betrokkenheid in de buurt 
schept verbinding en dat geeft een 
veilig gevoel. Dat stralen we met zijn 
allen uit naar ons buurtje. Bezoekers 
kunnen prettig en veilig door de 
Poort van Noord zoals Heliport ooit 
bedoeld is’.

Buurtverbinder worden
Wil je buurtverbinder worden? Geef 
je dan op. Een buurtverbinder is ie-
mand die bewoners met elkaar in 
contact brengt, zorgt dat activiteiten 
en ideeën uit Heliport zichtbaar zijn 
op het digitale dorpsplein en men-

Verbinding 
in mijn buurtje

Tornante Trainingen opende een tweede vestiging in de 
1-e Pijnackerstraat 64. De opening werd verzorgd door 
burgemeester Aboutaleb.

sen helpt bij het gebruik hiervan. 
Hij of zij legt makkelijk contact, is 
dienstbaar, flexibel, een doorzetter, 
vindt internet en nieuwe media leuk. 
Iedereen die zich opgeeft mag mee-
doen. Een team van mijnbuurtje en 
professionals kijkt waar je het beste 

tot je recht komt.Daarnaast selecte-
ren ze ook 8 mensen die een drie-
daagse training tot buurtverbinder 
mogen volgen. Je hebt twee soorten 
buurtverbinders: de meer technische 
mensen die Content Management 
System leuk vinden en de personen 
die zich meer op het sociale vlak wil-
len richten. 
Buurtverbinder is een vrijwilligers-
functie die je kunt doen tussen 
de 4 en 30 uur per week. Het kun-
nen mensen zijn die met pensioen 
zijn en iets willen betekenen in de 
buurt, mensen met een uitkering die 
nieuwe vaardigheden willen opdoen, 
ZZP-ers die een dag in de week iets 
voor hun buurt willen doen en tege-
lijkertijd hun netwerk willen vergro-
ten.

Krijg je meer veiligheid als 
je hekken plaatst rondom je 
wooncomplex? Is er dan min-
der overlast? Deze discussie 
speelt onder de wooneigena-
ren van Heliport. 
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Sloepennetwerk 
op de Rotte
Recreatieschap Rottemeren wil het 
landelijk sloepennetwerk uitbreiden 
naar de Rottemeren en Rotterdam 
Noord toe. Men kan dan varen van 
knooppunt naar knooppunt. Er ko-
men bordjes met knooppunt num-
mers, aanlegsteigers en trailerhel-
lingen. Tegen de zomer van 2016 

moet dit helemaal klaar zijn. In sa-
menwerking met de stichting Rotte-
plezier worden gesprekken gevoerd 
met ondernemers langs de Rotte 
over voorzieningen zoals terrassen 
aan het water met sloepaanleg of 
ijsjes verkoop en over evenementen. 
Naast sloepen zijn ook andere vaar-
tuigen die onder de bruggen kunnen 
welkom.

InItIatIeVen en PlezIer 
oP de rotte

Agniesebuurt
Het heeft er om gespannen en 
het is ook nog niet helemaal 
rond, maar Kinderparadijs Mei-
doorn gaat er van uit dat de 
editie van de Noord4daagse 
van dit jaar doorgaat! Door de 
bezuinigingen die de sector Welzijn 
hebben getroffen was het in eerste 
instantie niet mogelijk dat de Noord-

4daagse in 2015 van start zou gaan. 
Gelukkig heeft Gemeente Rotterdam 
meegedacht en is er voor dit jaar ge-
deeltelijk een oplossing gevonden. 
Ook de gebiedscommissie is voor en 
achter de schermen hard bezig met het 

zoeken naar structurele oplossingen, 
maar kan ‘voor de schermen’ het inge-
diende bewonersinitiatief slechts een-
malig goedkeuren. Voor dit jaar staan 
de pijlen dus gunstig, maar een struc-
turele oplossing is nog niet in zicht.
Dat betekent dat dit de laatste Noord-
4daagse is! Tenzij… er van alle 1000 
enthousiaste ouders die ieder jaar 

meedoen aan de Noord4daagse on-
geveer 10 mannen en vrouwen  een 
steentje willen bijdragen in de orga-
nisatie. Er zijn verschillende zaken 
te regelen zoals de inschrijvingen, de 
routes, de posters en flyers, de drink-

Is dit de laatste Noord4daagse?
posten, de website, de medailles en 
natuurlijk de coördinatie van dit alles. 
Uit ervaring weet het Kinderparadijs 
wat voor kick het geeft om met een 
team dit evenement neer te zetten! Sa-
men met andere welzijnspartijen werd 
het evenement breed gedragen en dat 
verbroedert! De draaiboeken liggen al 
klaar en Kinderparadijs Meidoorn zal  

het nieuwe team in het eerste jaar van 
de Noord4daagse Nieuwe Stijl onder-
steunen! Dus: als je het leuk lijkt (en 
dat is het!) om vanaf maart maximaal 
tweewekelijks met een groepje en-
thousiastelingen bij elkaar te zitten om 
de Noord4daagse voort te zetten, dan 
ben je nu al een held van de Noord. 
Voor meer informatie mail of bel je 
naar Sabine van Dijk (06-25092067) 
sabine@kinderparadijs.net

De negende Noord4daagse 
op 1,2,3 en 4 juni 
Voor de editie van dit jaar zijn ook 
weer betrokken bewoners nodig die 
één óf meerdere avonden de mouwen 
opstropen en kinderen veilig laten 
oversteken,  drinken uitdelen, aan de 
starttafels zitten, voor en achteraan de 
route lopen enzovoorts! Heb je een 
warm hart voor Noord, hou je van ge-
zelligheid en ben je niet vies van team-
work? Meld je dan nu aan!
Meld je aan bij de vrijwilligerspool van 
Noord, De Noordpool bij Berdine Be-
zemer en mail naar info@noordpool-
rotterdam.nl  
Wil je graag verkeersregelaar worden? 
Dan volg je via internet een korte cur-
sus. Leuk en leerzaam! In dat geval 
stuur je je mail naar Sabine van Dijk 
sabine@kinderparadijs.net 

We maken er samen weer een feestje 
van en laten zien dat Noord het leukste 
gebied is van Rotterdam! 

De Portugese zangeres Magda 
Mendes(Luzazul) en gitarist 
Ward Veenstra creëren kleine  
oases van stilte in de stad. 
Op plekken waar anders rumoer en 
tumult overheersen, spelen ze nu de 
Fado op een indringende,  delicate 
manier. Ze zijn ervan overtuigd dat 
een authentieke setting past bij het 
pretentieloze van de Fado en bij het 
feit dat het een muzieksoort is van en 
voor iedereen. Mendes en Veenstra 
presenteren traditionele Fado’s en ei-

Fado in Rotterdamse Salon

Dichtbebouwde steden als Rot-
terdam moeten beschermd 
worden tegen een teveel aan 
regenwater. Dit geldt zeker 
voor het stenige Oude Noor-
den. In het Zoho kwartier zitten de 
Urbanisten die het Benthemplein, het 
Waterplein ontwierpen. Als het heel 
hard regent lopen de riolen over. Dit 
kan men vermijden door de pleinen 
te vergroenen, daktuinen aan te leg-
gen of waterpleinen te creëren. Het 

waterplein is een soort badkuip die 
het regenwater tijdelijk opvangt. Het 
is een badkuip met een stop waardoor 
je het water later gecontroleerd kunt 
laten weglopen de bodem in of naar 
de Noordsingel. Het Benthemplein 
staat het grootste deel van het jaar 
droog. Het functioneert dan als ont-
moetingsplek. We treffen er skaters, 
basketballers en chillende jongeren. 
Wereldwijd is er interesse voor dit 
unieke plein in de Agniesebuurt.

Waterplein populair

De Bruisende Woensdag in de 
Agniesebuurt op 13 mei van 
14.00 tot 17.00 uur staat dit 
keer in het teken van energie. 
Denk aan energie in de wijk en haar 
bewoners, duurzame energie, energie 
van het Ammersooiseplein dat ook 
direct feestelijk geopend zal worden. 
Er worden activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud: educatieve work-
shops met aandacht voor milieu en 
duurzaamheid, creatieve workshops, 
henna, schminken en niet te vergeten 

de dans- en zangoptredens van wijkta-
lenten. Wat denk je van een schilder-
workshop of lente bloemstukjes ma-
ken? Je kan ook leren zingen of gaan 
sporten. Er komt een demo zelfverde-
diging. Aan een dansworkshop kan je 
deelnemen. De Kinderdansgroep van 
de Banier zet zijn beste beentje voor. 
Bezoek de voorleestent. Maak gebruik 
van de tweede draaitafel voor jon-
geren onder begeleiding van dj Mo. 
Voor de beweeglijke kids is er ook een 
springkussen.

Opening Ammersooiseplein

Tegenlicht Meetup 010: 
‘Digitale Identiteit ‘
Wat als onze ‘digitale zelf ‘ er-
gens kon leven met alle rech-
ten, plichten en privileges die 
daarbij horen? In Estland kan het, 
de eerste e-residents zijn een feit. Op 
9 april werd hier rond een Tegenlicht 
Meetup gehouden in de Banier. Naast 

de vele nuttige en soms levensred-
dende toepassingen is er ook een 
darkside. Op donderdag 14 mei om 
20.00 uur is er in diezelfde Banier 
een volgende Tegenlicht met als the-
ma ‘Hoera de robots komen!’.

gen composities. Het duo toert langs 
diverse locaties in alle Rotterdamse 
wijken. Voor de gelegenheden wor-
den de locaties voor één avond om-
gebouwd tot Fadoclub: een feestelijke 
uitgaansgelegenheid waar gegeten en 
gedronken wordt, maar ook een plek 
om stem te geven aan de gemoederen 
van het leven.
Het optreden is op 3 mei van 14:00uur 
tot 16:00uur. Reserveren op www.rot-
terdamsesalon.nl.

Patrick Westerveld straalt als 
een jonge god achter de tap-
kast van café de Klok. De nieu-
we exploitant ziet het helemaal 
zitten. De klanten van Melief 
Bender op de Oude Binnenweg 
kennen hem als de sympathie-
ke ober. Hoe komt de 28 jarige 
hier terecht? 
Patrick werkte bij het Postiljon op 
het Noordplein en wilde in het Oude 
Noorden voor zichzelf beginnen. Heel 
zijn familie zit in de horeca. Café de 
Klok is een juweeltje. De hele barwand 
bestaat uit glimmend Brabants noten-
hout en geeft een brocante sfeer. De 
kroonluchters geven hier een extra ac-
cent aan. ´Het is hier klein en intiem. 
Je hebt hier spontaan contact met el-
kaar´ benadrukt één van de klanten. 

Patrick is ambitieus en enthousiast 
over de vereniging Plezier op de Rotte, 
die ondernemers wil betrekken bij het 
entertainment. Hij heeft alvast een ver-
gunning om een terras met acht tafels 
bij het water te plaatsen, Hij rekent op 
de klanten van de restaurants die wille 
doorgaan op een zwoel terras in de zo-
mermaanden. In de kroeg komt, hoe 
kan het anders, ook een dartbord. De 
klanten rond mij maken grapjes, de 
sfeer zit erin. ´Een jonge ondernemer 
is aantrekkelijk voor het Zwaanshals-
gebied´ meent een andere klant. Op 
de achtergrond klinkt Purple Rain en 
aan de wand steken de Beatles de ze-
bra over (Abbey Road). Binnen zes jaar 
bestaat de Klok 100 jaar. In 1921 werd 
ze feestelijk geopend. De aanloop tot 
dit lustrum is alvast begonnen.

Café de Klok, 
plezier op de RotteDe zon scheen al door de wolken, 

maar het was nog wel fris toen Ber-
dine van de Noordpool (de vrijwilli-
gerspool van De Speeldernis en het 
Kinderparadijs) als eerste loper 10 
minuten na het startschot vertrok. In 
een mooie ambiance rende ze over 
de Erasmusbrug, via IJsselmonde 
Sabine tegemoet, die bij het eerste 
wisselpunt klaar stond. Sabine rende 
via het Havenspoorpad (het nieuwe 
deel in de route) om het Zuiderpark 
naar de derde loper. Dat zou de VDA-
dansleraar (en street-en breakdance-
leraar in het Klooster!) Railyson zijn, 
maar hij was helaas geblesseerd. Ge-
lukkig bood de vader van Jerney de 
helpende hand en kwam uit Zeeland 
gereden om het Kinderparadijs team 
te versterken. Hij rende zijn doch-
ter tegemoet bij de Mariniersweg 
en overhandigde haar de sjerp. Met 

sjerp en een big smile rende Jerney 
een rondje Kralingse Plas en kwam 
na 12,5 km over de finish! 

Chaos bij wisselpunten
Het wisselen viel niet mee: “Zie 
maar eens je collega te vinden tussen 
al die loper die aan je voorbij rennen, 
iedereen lijkt dan ineens een roze 
shirtje aan te hebben!” vertelde Sa-
bine na afloop. “De lopers kwamen 
ook nog eens aan 2 kanten van de 
verkeersheuvel langs”. Op sommige 
punten duurde het dan ook even 
voordat de lopers elkaar hadden ge-
vonden. Na 4 uur en 19 minuten be-
haalde Jerney de finish. 

Feestival
Na de finishlijn stond Jerney de ver-
slaggever van Rijnmond TV  stralend 
te woord over de crowdfundingsac-

tie voor Feestival. “Feestival is een 
groot festival dat we in Rotterdam 
Noord graag willen organiseren en 
daarvoor hebben we budget nodig.”  
lichtte ze met enthousiasme toe. 
Het is een cultureel festival dat het 
Rotterdams Volkstheater samen 
met Kinderparadijs Meidoorn en tal 
van andere organisatie wil houden 
op 9 oktober. Daarvoor is een start-
bedrag nodig, waarmee we fondsen 
kunnen aanschrijven. De eerste be-
dragen komen al binnen! Wil jij ook 
bijdragen aan de tweede editie van 
het Feestival, een cultureel festival 
voor jong en oud, boordevol activi-
teiten, films, informatie, sport en 
theater, met meer dan 25 activitei-
ten, kijk dan even op www.kinderpa-
radijs.net/doneren om te zien welke 
leuke pakketjes je ontvangt bij je in-
leg. Doneren kan al vanaf 1 euro! Je 
krijgt er sowieso een prachtig Fees-
tival voor terug.
Of maak gelijk iets over op 
NL62INGB00 0030 0089 t.n.v. 
Kinderparadijs Meidoorn onder 
vermelding van “Feestival”. Hou de 
social media in de gaten om te we-
ten op hoeveel de teller staat. Tw:  @
kinderparadijsM FB: stichting Kin-
derparadijs Meidoorn

Kinderparadijs rent 
voor crowdfunding Feestival

Een prestatie van formaat! Met 
2 zieken, waarvan één op het 
laatste moment vervangen 
moest worden heeft Kinderpa-
radijs Meidoorn heeft in team-
verband de estafette van de 
Marathon Rotterdam gerend. 
Hiermee werd om de aftrap ge-
geven aan de crowdfundingsac-
tie voor Feestival.

Steeds meer gebruikers, ondernemers en bestuurders gaan het unieke karakter 
van de Rotte zien en de potentie die de rivier en omgeving hebben.

Picnic Island 
bij Noorderbrug
3,4 en 5 juli komt het Rotte Picnic 
Island bij de Noorderbrug. Dit eve-
nement op het water is een bewo-
nersinitiatief ingediend door Anja 
Berkelaar (Rotterdamse Salon) en 
Eddy Kaijser (Studio ID Eddy). Een 
artificieel eiland wordt op de Rotte 
aangelegd. Je kan er een hapje en 

een drankje nemen en de stad even 
van een andere kant zien. Het ei-
land heeft een aanlegsteiger. Je kan 
er ook met de Fluisterboot naartoe. 
De picnic wordt verzorgd door Rot-
terdamse Oogst. Mensen van de Ar-

cheologische Dienst vertellen over de 
geschiedenis van de Rotte en het ont-
staan van de stad. Het eiland is gratis 
toegankelijk. Facebook.com/ events/ 
1553115694978066/
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Voor echt verse koffie moet je naar 
 Man Met Bril

Een grijze laboratoriumvloer, mooie 
bar en tafelbladen van visgraateiken-
hout komen je bij binnenkomst te-
gemoet. Daarnaast staat er ook een 
grote stamtafel voor de gezelligheid 
en een bank waar je zo de branderij in 
kijkt. Er is ook een Chief’s Table, vlak 
achter de koffiemachine uit Seattle. 

Origineel concept
Man Met Bril is een heel persoon-
lijke koffiezaak. Bij hen is de hele 

Wat een windhoos 
teweeg brengt

Als een zwart theatergordijn hangt de 
asfaltlaag voor de woningen. Brokstuk-
ken donderen door de straat. Een grote 
witte auto wordt een sardienblikje. Be-
zorgde bewoners komen naar buiten. 
Gelukkig hebben ze de droge Oude 
Noorden humor. Politie, brandweer 
en Havensteder worden gebeld. In 

een mum van tijd zijn ze ter plekke. 
De politie zet de hele straat af en de 
brandweer weet het enorme gordijn 
los te hakken. Het ploft op de stoep. 
Met de grote brandweer kraan gaat 
de gehelmde ploeg het dak op. Alle 
losse stukken worden naar beneden 
gegooid. De straat ziet eruit als een 

autosloperij. Ondertussen worden de 
buurtbewoners door politie en café 
personeel de kroeg ingeloodst. On-
der hen zit een 95 jarige buurvrouw. 
Hete koffie en warme thee geven een 
opkikker. Bewoners en creatievelingen 
mixen behoorlijk. Wat een windhoos 
niet teweeg kan brengen. Rond 23.00 

uur krijgen de bewoners van Haven-
steder groen licht. Ze kunnen terugke-
ren naar hun huizen. Wie bang is kan 
een hotel nemen. Niemand gaat hier-
op in. Iedereen verkiest zijn warme 
bed zelfs boven het Hilton. Morgen 
komt de dagbedekker!

Gezond fastfood, het bestaat! 
Çiköftem in de Zwart Jans-
straat 39 is te herkennen aan 
de groene kleur. Naast de vele 
zaakjes waar kebab en Turkse pizza 
worden verkocht is Çiköftem de enige 
in zijn soort. Het is namelijk een ve-
ganistische, gezonde snackbar, die ook 
nog eens een pittige bite heeft.  De ke-
ten is lid van de Vegetarische Bond en 
is bezig met lid worden van de veganis-
tische bond. 

Herkomst
In Turkije wordt Çiköftem gegeten bij 
grote feesten. Daar wordt het gerecht 
traditioneel met rauw vlees geserveerd. 

Het nadeel is dat het dan binnen en-
kele uren geconsumeerd moet worden 
omdat het anders bederft. Met de vege-
tarische versie van Çiköftem is dit niet 
het geval. ‘’Ons gerecht is langer houd-
baar, dit maakt het makkelijker om 
ook voor grote feesten te bestellen en 
te leveren,’’ zegt eigenaar Bekir Atalan.

uitbreiding
In Turkije is het gerecht alom bekend, 
maar in andere delen van de wereld 
nog niet. De keten is in 1993 opgezet 
in Turkije en is 5 jaar geleden in Ne-
derland geïntroduceerd. Hun allereer-
ste restaurant (in Europa) zat in Rot-
terdam-Zuid, maar inmiddels hebben 

ze zo’n 70 filialen door heel Europa en 
zijn ze bezig met een uitbreiding in de 
rest van de wereld.

Vers
De ‘Çiköfte’ (In het Nederlands: ‘ve-
getarische kofte’) wordt elke dag vers 
gemaakt. Het is samengesteld met 
tarwegort, tomatenpuree, rode peper 
en een groot aantal verschillende krui-
den. Er bestaat een pittige en iets min-
der pittige versie van het gerecht. De 
Çiköfte kan gegeten worden met sla, in 
een wrap of op een hamburger. Omdat 
de ingrediënten zo gezond zijn, is het 
ook goed voor de lijn, en je zit ook nog 
eens snel vol!

Gezond fastfood

koffieketen zichtbaar. Ze reizen zelf 
af naar plantages, hebben zelf con-
tact met de boeren en branden en 
leveren ook nog eens zelf. 
Naast dat ze zelf een koffiebar heb-
ben waar je koffie kunt drinken (het 
Hoofdkantoor), leveren ze ook aan 
andere horeca in Rotterdam. ‘’Het 
idee is om mensen te laten zien hoe 
we met koffie omgaan,’’ zegt eige-
naar Paul Sharo. 

Alom geprijsd
In de media zijn talloze reviews te 
vinden van Man Met Bril en ze zijn 
allen positief. 
Het hoofdkantoor is zelfs door 
Esquire uitgeroepen tot beste van 
Nederland. ‘Nergens sluiten grond-
stoffen, materiaal, techniek en ple-
zier van de branders en barisi zo 
op elkaar aan’ zeggen zij op hun 
website. 

Het is dinsdagavond 20.00 uur. De stamgasten van café de Bel 
zitten aan de Leffe Blond en bakkeleien over de naderende ur-
ban Living Room. Plots zien ze de complete dakbedekking van 
de portiekwoningen in de Benthuizerstraat de lucht in vliegen 
en keihard naar beneden klappen. 

Wie een liefhebber van koffie is, kan het niet aan zich laten 
ontgaan om een bezoekje te brengen aan Man Met Bril Koffie 
aan de Vijverhofstraat in het Oude Noorden.

mei 2015 //

2015
Pleinactiviteiten

De diverse bewonersgroepen, jongerenwerkgroepen, welzijnsorganisaties, basisscholen e.d. in de 
Agniesebuurt en het Oude Noorden hebben voor dit jaar weer diverse (grote plein)activiteiten 
georganiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van bewoners- en jongereninitiatieven. Onderstaand een 
overzicht voor MEI EN JuNI, voor zover op dit moment bekend (wijzigingen voorbehouden):

• 19 juni brengt ons het KLASSIEKE ZOMERMu-
ZIEK OP DE ROTTE, waar door vrijwilligers een 
jaar lang aan is gewerkt. Synfonia is weer van de 
partij met een randprogramma van straattheater 
en de Michel Loeve band.

• Op zaterdag 20 juni krijgen we een SALSA 
MIDDAG en een optreden van de Balkan groep 
Amarici vanaf 13.00 uur op dat fameuze ponton 
en naar de avond toe de meest originele jazz 
waarbij ondermeer trompettist Van Lieshout van 
de partij is. Het middag gebeuren wordt ook op-
geluisterd door een 40 koppig blazersorkest van 
jong tot oud. Het is het voormalige PTT orkest de 
Post Harmonie die levendiger is dan ooit. Ze spe-
len populaire nummers van de 70-ties tot film-
muziek waar iedereen van kan genieten.

• Op 24 juni van 12.00 tot 16.00 uur is er weer 
NOORD CHALLENGE op het Heer Vrankeplein met 
diverse sporten, streetdancers, dj Mo, buikdans 
en striptekenen. De organisatie is in handen van 
de Jonge Honden.

• Op 28 juni luidt LITTLE MISS WORLD de vakan-
tie in met een spetterende modeshow van 17.00 
tot 22.00 uur rond het landenthema in zaal Emre 
in de Erasmusstraat. Hele families treden op met 
hun kinderen en laten je een wonderlijke wereld 
zien. Mira  Luz is verantwoordelijk voor de orga-
nisatie. Vips van het Zomercarnaval zorgen voor 
de jurering.

• 17 juni komt het Hildegardisproject op het Jo-
han Idaplein van 9.00 tot 16.00 uur. ROND DuuR-
ZAAMHEID STAAT HET PLEIN IN VuuR EN VLAM. 
Workshops, muziekaal optreden van Jacumba 
met jembe’, klimwand, kramen met hapjes en 
brocante, acrobatiek en grappige spelletjes. De 
school zet het programma in de middag door en 
verwelkomt de hele buurt. Ook buurtvrijwilligers 
zetten er de schouders onder.

• Donderdag 18 juni van 19.00 tot 23 uur: de 
jongeren uit het Rottekwartier en Banier organi-
seren van begin tot einde het JONGERENPODIuM 
op het ponton bij de Noorderbrug. Er valt heel 
wat te beleven van streetdance uit de Banier 
tot rappers uit het Rottekwartier, van een koor 
uit het Grafisch lyceum tot de beroemde rapper 
G-No. Vanaf 21.30 uur wordt het stokje over-
genomen door het Lumumbafestival met een 
Kloosterband uit Burkina Fasso en de Congolese 
Staff des Leaders, een internationale scene en 
een eye opener.

Mei
• Op 5 mei van 12.00 tot 17.00 uur kan je 
een SPANNEND TOERNOOI verwachten op het 
Johan Idaplein vergezeld van TAL VAN WORK-
SHOPS, JEMBE EN EEN GEZELLIGE HIGH TEA. 
Het plein loopt barstensvol als het WIJKFEEST/
STRAATVOETBAL uitbreekt.

• Op 13 mei van 13.00 tot 16.00 uur op een 
BRuISENDE WOENSDAG begroeten we DANCE 
AND ART. Creativiteit is troef en  jongeren ma-
nifesteren hun dans- en zangtalent. Het Snel-
lemanplein heeft heel wat te bieden. Op die-
zelfde dag is de opening van het vernieuwde 
Ammersooise plein met duurzaamheid als thema.

• 14 en 15 mei is er weer een PLANTACTIE 
in het Oude Noorden en de Agniesebuurt. Hele 
families en jongeren beplanten schelpen en 
geveltuinen en dat twee dagen lang. Het is een 
echt ontmoetingsfeest en een boost voor een 
groene wijk.

• 29, 30 en 31 mei wordt het Pijnackerplein 
herschapen in een BAZAR met kraampjes, 
grote Turkse pannenkoeken vers gemaakt, 
schitterende optredens van Friends of the Fa-
mily tot een beroemde Turkse zangeres en sas-
speelster. Het wordt één grote culturele mix 
op dit vermaarde plein. Diverse poppenspelers 
vermaken de kinderen. Breakdancers brengen 
beweging. Versam verzorgt de programmering. 
De bewonersvereniging Pijnackerplein verzorgt 
een heerlijke lunch.

Juni
• Let op! Van 2 t/m 5 juni is er weer de 
AVONDVIERDAAGSE getrokken door het Kin-
derparadijs. Hele scholen met kinderen, ouders 
en leerkrachten en tal van vrijwilligers zorgen 
voor een echte volkstoeloop. Zet je wandel-
schoenen maar al klaar!  

• 10 juni van 13.00 tot 16.00 uur: DE NA-
TIONALE STRAATSPEELDAG wordt dit jaar voor 
het eerst gehouden in de Nieuwe Hamelbuurt. 
Pony’s, BMX fietsjes, kindercircus, hockey en de 
meest diverse spelen gaan je verrassen. Ook 
de Banierstraat wordt op vergelijkbare manier 
omgetoverd. Laat je verrassen!
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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

CSBO Bergkristal
Bergsingel 132
3037 GM Rotterdam
Tel: 010 414 4696

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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Hallo allemaal!
Wij zijn de Wijktijgers van Het 
Kinderparadijs, elke woens-
dag beginnen we om 13:00 
uur. 
Dan eten we eerst een paar boter-
hammen en daarna gaan we de 
wijk in. En wat wij doen is: We 

verzamelen met alle 
Wijktijgers, en dan 

de eerste dag gaan we 
Brainstormen zodat we de 

tweede les weten wie we wil-
len interviewen. En dan gaan 

we degene bellen die je wilt in-
terviewen en daarna plannen we 
een afspraak in. Als we de afspraak 
hebben gepland, dan gaan we 
goede vragen verzinnen, dat duurt 
meestal een dag. 

Als we goede vragen hebben ver-
zonnen en alles hebben voorbereidt 
dan gaan we de taken verdelen, zo-
als: Ik film, de andere stelt vragen, 
daarna ga ik de vragen stellen en 
filmt weer iemand anders. We pro-
beren het natuurlijk eerlijk te ver-

Het was een drukte van be-
lang op het binnenterrein De 
Poort bij Zwaanshals. 

Kinderen construeerden kleur-
rijke vogelhuisjes en paasmandjes 
met piepkuiken en chocolade ei-
tjes. Met blinkende kralen worden 
armbanden gemaakt. Een vrolijk 
zonnetje brengt schittering op de 
rijk versierde schuttingen van rup-

sen tot lelies en tulpen. Er wordt 
geschommeld en op de speeltuig 
trein geklommen. Het grastapijt 
zorgt voor een idyllische sfeer. 
Plots komt een enorme zwarte 
wolk aanzetten, een regelrechte 
bedreiging voor de workshops. 
Gelukkig gaat het Klooster open 
en kunnen de buikdanseressen en 
acrobaten hun kunsten vertonen. 
De hoepels slingeren rond de heu-

Bewoners 
beplanten 
schelpen
Woonstad Rotterdam sponsort de 
leefbaarheidsgroepen met een be-
drag van € 500,- voor geraniums 
en vaste planten waarmee de schel-
pen weer kleur en fleur krijgen. 
Bewoners gaan ze straatsgewijs 
beplanten. Het regelmatig water 
geven is een absolute must en een 
verantwoordelijkheid van de bewo-
ners. Het bewonersanimo is in elk 
geval groot. 14 en 15 mei gaat de 
hele beplanting plaatsgrijpen. Het 
wordt een complete make over.

Fotoramen 
Blokland-
straat
Woonstad Rotterdam heeft de 
Bloklandstraat 32-80 aangepakt en 
op de bergingen aan de voorzijde 
fotoramen gemaakt als finishing 
touch. Aan de achterkant gaat nog 
van alles gebeuren. De foto’s ko-
men uit het historisch fotoarchief 
‘Het Oude Noorden’ van Rien 
Hensen. Bewoners reageren en-
thousiast en maken kiekjes die op 
Facebook worden gezet.

Paaseieren 
en buikdanseressen

WOONSTAD 
ROTTERDAM

pen en de nek. Het is stampvol en 
de sfeer is toppie. De paaseieren 
worden geschilderd én opgegeten.
Ook het Pijnackerplein roert 
zich. Onder de sprekende naam 
S.O.A.P. wordt een schoonmaak 
actie gehouden met dweilorkest, 
koffie en cake. Ook bitterbal-
len zijn van de partij. Op zondag 
wordt het eieren zoeken. Het gaat 
snel zoals op televisie.

Naast Coen’s muurtje prijkt 
een buurttuin, een ontwerp 
van architect buurtbewoner 
Raymond. 
Naast een moestuin ontwierp hij 
ook een chill plek en een origineel 
zelf gebouwd schuurtje dat bin-
nenkort ook een groen dak krijgt. 
Opvallend is de ruime serre waar 
al het lekkers wordt voor gekweekt. 
Coach Daniel is druk in de weer. 
‘Daar aan de zijkant komen de 
kruisbessen!’. Wel 20 bewoners 
zijn aan de slag. De vrouwen van 
alle kleuren die harken en planten 
vormen duidelijk de meerderheid. 
Ook Siebele, de dominee van de 

Baptisten kerk is van de partij. Bin-
nenkort komt er een bijen home. 
In het midden ligt de gezamen-
lijke moestuin en aan de randen 
de kruiden en bessen. Natuurlijk 
ontbreekt de notenboom niet. Da-
niel spreekt van een doorstart. Ray-
mond kan constant rekenen op 20 
die hards. De mannen zijn bezig 
met stro verspreiden tegen uitdro-
ging en onkruid. Iedereen zit ste-
vig aan te poten, maar af en toe kan 
er ook wat gekletst worden over ge-
zond eten en de mooie stad Konja 
van Mevlana. In Moulijn’s tuin is 
het goed vertoeven.

Coen Moulijn tuin
T/m 29 mei 2015 organiseert 
de KunstRetraite een expositie 
van tekeningen van Marcel 
Speet in het Kloostergebouw 
Ruivenstraat 81. Titel is 
Remixing Illusions: Shifts and 
Progress. 

Marcel Speet beeldend kunstenaar, 
maakt tijdelijke arrangementen en in-
stallaties op locatie. Tekeningen zijn 
het belangrijkste medium dat hij ge-
bruikt voor onderzoek en documenta-
tie naast fotografie, teksten en video.
De tekeningen zijn het resultaat van 
verschillende processen. Foto’s wor-
den gemaakt als documentatie van 

de installatie. Dan wordt de serie 
bewerkt en geprint als nieuwe basis 
voor tekeningen. De prints worden 
bewerkt met grafiet, crayon, gouache 
en andere mixed media. 

De Expositie is dagelijks te bezichti-
gen tot en met 29 Mei 2015, facebook.
com/Kunstretraite

delen. Als we een stuk of 5 mensen 
hebben geïnterviewd dan maken 
we er een hele grote film van, die 
duurt meestal een kwartier. Nou er 
moeten dan wel mensen komen, 
dus dan gaan we posters in winkels 
plakken en we delen flyers uit. De 
film presenteren we in de Studio 
de Bakkerij. Daarna is het blok af-
gelopen en beginnen we met een 
nieuw blok. Als je met het vorige 
blok mee deed mag je ook met het  
nieuwe blok mee doen, dan leer je 
iedere keer weer wat meer.

Wil je onze film komen bekijken? 
24 juni presenteren we weer in 
Studio De Bakkerij, tot dan!

 wIjk-

tIjgers
De Senegalese masterdrum-
mer Aly n’Diaye Rose was 20 
maart in het Klooster. Het was 
een mooie avond met veel be-
zoekers.
Na de workshop voor de echte 
kreks zoals Nicoline met de Dreads 
was er eerst een lezing over de 
nauwe band tussen trommelen en 
taal door de Utrechtse hoogleraar 
Yoad Winter. Trommelen heeft 
net als de taal een grammatica. Die 
grammatica regels heeft Winter on-
derzocht. Ook deed hij onderzoek 
naar de betekenis van de ritmes. Ik 
ga mijn kind waasen kunnen alle 
drummers spelen. Maar ik ga de 

Senegalese 
masterdrummer 
aly n’diaye rose 
in Het Klooster

auto wassen kunnen ze niet spelen.
Na de lezing volgde de jamsessie 
waar allemaal heel goede muzikan-
ten naar toe waren gekomen. Mi-
chiel Moerkerk, Steven Brezet Yan-
nick ter Beek, vele muzikanten van 
codarts en de vrienden van Cura-
cao. De jam werd geopend door Aly 
samen met drumvirtuoos Marcos 
Santos. Ongelooflijk spectakel op 
drum en Sabar. De avond eindig-
de in een zinderende heksenketel 
waar ook uitbundig werd gedanst. 
De avond werd georganiseerd door 
Afrika Percussie 
www.afrikapercussie.nl

Expositie 
Marcel Speet
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In 1999 maakte Monique van 
Duuren, directrice van Combi-
natie 70 de zonsverduistering 
mee. Ze was toen dolenthou-
siast. 
‘Het is zo iets bijzonder!’ Het hele 
schoolteam koos het thema Astro-
logie om daar in de klassen rond te 
werken. De spanning zinderde door 
de school. De kinderen wilden zo 
iets speciaal met elkaar ervaren. De 
speelplaats loopt vol. Brilletjes wor-
den te voorschijn gehaald en uit ge-
wisseld. Constant wordt er naar bo-
ven gekeken. Spel wordt afgewisseld 

met een nieuwsgierige blik naar het 
wolkendek dat hartstikke dicht blijft. 
85 procent van de zon kwam achter 
de maan te liggen, maar voor de kin-
deren bleef het jammer genoeg een 
mistige boel. Toch is het behoorlijk 
donker en stil. Vogels zweven traag 
door de lucht en stoppen met flui-
ten. Tot 10.37 uur wordt gewacht 
op het wonder. Het wordt jeugd-
journaal kijken. De Belgen hebben 
meer geluk. Maar de interesse voor 
de ruimte is gewekt. We zijn zo af-
hankelijk van de zon op deze kleine 
aardkluit.

Mistige 
zonsverduistering

Op basisschool het Plein, in 
het oude Noorden van Rotter-
dam, zijn de kinderen milieu-
vriendelijk aan het recyclen. 
Elke leerling heeft een inza-
melbox voor thuis ontvangen 
waarin oude kleine apparaten 
en kapotte spaarlampen ver-
zameld kunnen worden. 
Aan het einde van ons thema kun-
nen wij de materialen gescheiden 

inleveren bij de daarvoor bestemde 
inleverpunten. Zo dragen wij ons 
steentje bij aan het recyclen. Het 
milieu wordt minder belast en er 
hoeven minder grondstoffen uit de 
natuur gehaald te worden. We zijn 
al echte experts geworden op het ge-
bied van Techniek door ons nieuwe 
thema ‘Ik ben een technicus’.
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Het nieuwe schooljaar staat 
weer voor de deur. Voordat 
ouders een basisschool voor 
het kind hebben gekozen is 
er al een hoop gewikt en ge-
wogen. Als ouder wil je dat je 
kind een fijne eerste school-
ervaring heeft en zich in volle 
glorie kan ontplooien. Om 
ontplooiing te stimuleren is 
het belangrijk dat een kind 
uitgedaagd wordt om te le-
ren. Dat is ook het motto van 
basisschool de Fontein,  Hoyle-
destraat 25.  

Ouderinitiatief
Een groep bevlogen ouders heeft er-
voor gezorgd dat de Fontein nu een 
gemengde school is. 
Het gezamenlijke motto van ouders 
en school is: kwalitatief hoogstaand 
onderwijs op loopafstand van huis 

Bij de Fontein is leren leuk
én de school is  een afspiegeling van 
de bevolking in de Kop van Noord. 
De school is niet wit of zwart. Zij 
zijn Kleurrijk. In mei 2008 was de 
eerste gemengde kleutergroep een 
feit. Het ouderinitiatief en de school 
blijven investeren om bewust kleur-
rijk te blijven. Het ouderinitiatief is 
acht jaar geleden opgestart omdat 
ouders erg tevreden waren over het 
onderwijs en graag iets terug wilden 
doen voor de school. 

Visie
‘’Het is erg belangrijk dat een kind 
niet gedemotiveerd wordt omdat hij 
een bepaald niveau moet bereiken, 
terwijl hij niet goed in een vak. Bij 
ons mogen de leerlingen leren in 
hun eigen tempo  en daar wordt het 
kind ook bij begeleid’’, vertelt Leon-
tien van de Wel, directrice van de 
school. ‘’Dat vinden wij erg belang-

rijk voor de ontwikkeling van het 
kind, zo leert hij ook zijn kwaliteiten 
kennen. Ik verwacht ook dat als je 
leerkracht bent je het beste uit de 
kinderen wilt halen. Daarom kies je 
lijkt mij voor het onderwijs. Ik vind 
dat het je passie moet zijn.. Je werkt  
met kinderen en zij zorgen er voor 
dat elke dag anders is,’’ vertelt Leon-
tien gepassioneerd. 

Schoolthema’s
De Fontein wil een brede ontwikke-
ling voor de kinderen aanmoedigen, 
daarom besteedt zij veel aandacht 
aan muziek, natuur, techniek en 
Engels. Ook duurzaamheid is een 
belangrijk thema voor de school. ‘Ie-
der kind progressie’ is het motto van 
de school. Als u wilt dat uw kinde-
ren van flexibele en gepassioneerde  
docenten les krijgen, is basisschool 
de Fontein voor u de goede keus.

Hele klassen van school het 
Plein hoepelen op het Pijnac-
kerplein op een vrolijk mu-
ziekje. Niet alleen de slanke 
meisjes met vlot heupwerk 
maar ook de jongens zijn dol 
enthousiast. 

De charismatische docent is Juliet-
te Barzilaij uit de Blommerdijkse 
Laan. Zij studeerde Evenementen, 
Cultuur en Management aan de Ho-
geschool In Holland en functioneer-
de bij diverse evenementenorgani-
saties. Tot ze op een Life Style markt 
Hoop Holland ontdekte toen geves-
tigd op het Pijnackerplein. Ze kreeg 
daar een prima opleiding met certi-
ficaat. Sindsdien werkt ze van 8.00 
uur tot 23.00 uur. De jonge enthou-
siaste Juliette geeft les aan Lekker 
Fit scholen,in buurthuizen, wijkge-
bouwen, bij kinderfeesten, vrijgezel-
len feesten en bruiloften. Ze is ook 
actief in Arcadia ( 110 Morgen ), bij 
diverse BSO’s( naschoolse opvang ) 
en sportscholen. Als ZZP-er kan ze 

bij ziekte maar éénmaal afzeggen. 
Het is dan ook doorbijten. Haar 
doorbraak kwam na een optreden in 
Ahoy. ‘Dan ontplofte de boel’ glun-
dert Juul. Ze rijdt met haar autootje 
vol hoepels van Zeeland tot Venray. 
Wat vond ze van school het Plein? 
Geweldig! Vaak zijn de jongere klas-
sen het meest gemotiveerd. Hier is 

het omgekeerd, de groepen 7 en 8 
spanden de kroon. De hoepels van 
Juul’s Hoop maakt Juul zelf met de 
hand. Pvc gaat snel stuk. Het mate-
riaal dat ze gebruikt is tyleen slang, 
een onverslijtbaar duurzaam mate-
riaal. Een pittige buurtbewoonster! 
Tot Hoops! www.juliette-events.nl, 
06-48381687.

Juul’s Hoop

Milieuvriendelijk 
recyclen

Training 
Bedrijfhulp-
verlening
9 stoere vrijwilligers van het wijkcen-
trum Het Klooster behaalden het cer-
tificaat van bedrijfshulpverlener. Ze 
blusten branden, gingen in de weer 
met reanimatie en defilibrator (wel 
met kunstpop ). Het Kloosterteam is 
nu getraind voor calamiteiten, brand, 
ontruiming en eerste hulp. Kent u 
nog een veiliger gebouw?

Plaatselijke muzikanten en een 
openbare huiskamer in de straat, de 
Urban Living Room, maken er een 
feestelijke en gezellige happening 
van. De rijkdom aan initiatieven 
en ondernemers, die samen Noord 
maken, vormen de basis voor deze  
zes evenementen op 18 en 25 april, 
op 2,9 en 16 mei. Iedere zaterdag 
wordt de Urban Living Room voor 
de deur geplaatst en is er muziek, 
tijd en ruimte voor een praatje. Je 
smaakpupillen ervaren de sterkte 
van echte Turkse koffie die je kunt 
maken bij Nika. Op de Sofa leer 
je met licht te decoreren, zodat je 
huis nog meer thuis wordt. Bij het 
Kookpunt krijg je een fantastische 
thee en koffie proeverij tijdens de 
Serviesdagen. Bij de Kismet noten-
bar kom je alles te weten over de 
oorsprong van honing en welke no-
ten een dansje maken met dit bijen-
product. Drie personen krijgen bij 
Showroom 41 hun ‘fifteen moments 
of windowdressing’, zij worden vol-
ledig gestyled en staan een kwar-
tiertje als levende etalagepop. En bij 
Chateautjes ga je wijn proeven zon-
der prijs. Laten we kijken of jouw 
tong een prijsverschil kan maken. 
Ieder van deze zaterdagen krijgt een 
muzikale noot. Lokale muzikanten 
spelen de mooiste liedjes uit hun ei-
gen repertoire. De optredens vinden 
plaats in de Urban Living Room. De 
optredens zijn gratis te bezoeken. 
Reserveren voor de workshops kan 
via www.rotterdamsesalon.nl

Workshop Honey,please!
Op zaterdag 9 mei tussen 12.00 
en 16.00 uur ben je welkom bij de 
workshop Honey, Please in de Kis-
met Notenbar. Natuurproducten 
zijn hartstikke in! Honing zuivert 
zeggen ze, het is goed voor de ge-
zondheid, het vitaliseert! En natuur-

lijk is het beter werken met honing 
dan met stroop, zullen we maar 
zeggen. Je leert over de smaak, geur 
en kleur, lichte of sterke honing. Al-
lerlei producten met honing zijn te 
zien: zeep, crème, shampoo, pastil-
les, thee en huidverzorging. Het 
allerleukste is dat je je eigen potje 
honing tegen een kleine prijs kan 
tappen bij Kismet en dat je gelijk 
weet welke noten daar nu goed bij 
smaken. 

Showroom41
Kom naar de workshop Your Fifteen 
minutes of windowdressing op za-
terdag 16 mei vanaf 12.00 uur. Aan-
melden verplicht.
Heb je altijd al eens willen weten 
hoe het voelt om etalagepop te zijn 
en in het middelpunt van de belang-
stelling te staan?? Neem dan plaats 
op de draaischijf in de etalage van 
SHOWROOM41 en wordt voor 15 
minuten één van de showgirls. Sty-
ling, haar en make-up wordt ver-
zorgd door Ed Tijsen en Lione Gies-
sen van SHOWROOM41.

Chateautjes
Kom naar de workshop Proeven 
zonder Prijs op zaterdag 30 mei van-
af 14.00 uur. Aanmelden verplicht.
De allerallerduurste wijn is de Cha-
teau Lafite uit 1787 die voor 160.000 
dollar wegging op een veiling! Maar 
is ie te drinken? Uiteindelijk is het 
toch de kunst om op basis van kij-
ken naar het etiket, wat weten over 
de landen, grondsoorten en drui-
ven én een kennismaking met de 
smaakpapillen om een goede prijs/
kwaliteitverhouding te kiezen. In 
deze workshop draaien we het om, 
je bepaalt hoe duur de fles wijn zal 
zijn. Na afloop weet je of je inschat-
tingsvermogen je portemonnee 
heeft onderschat.

uRBAN LIVING ROOM
Zes zaterdagen lang kan je in het winkelgebied van het Oude Noorden jezelf 
verdiepen in de specialiteiten van het winkelaanbod met wekelijkse work-
shops die worden gegeven door de winkeliers. 

PROGRAMMA
Kismet Notenbar Vrije aan-
loop, zaterdag 9 mei, vrije aan-
loop, tussen 12 en 16 uur!
Workshop ‘Your fifteen mi-
nutes of windowdressing!’ 
Zaterdag 16 mei. Aanmelding 
verplicht. Gelieve één uur van te 
voren aanwezig te zijn. 12, 13 en 
14 uur  per tijdstip voor 1 persoon
Workshops ‘Proeven zonder 
prijs!’ Aanmelden verplicht! 
Zaterdag 30 mei. Geen kosten.
14, 15 en 16 uur per tijdstip  voor 
maximaal 15 personen.
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Gare du Nord sociaal
Het binnenterrein Vijverhofstraat 
is een prachtig stukje stadsland-
bouw. 13 vaste krachten, allemaal 
buurtbewoners, hebben er een ei-
gen bak waar ze hun groenten in 
kweken. Daarnaast onderhouden 
ze samen de hele tuin. Stichting 
Harten van Noord is begonnen 
met Pameijer. Op maandag en 
dinsdag is deze club actief met 
geveltuinen onderhouden, wie-

den, water geven, snoeien. De 85 
wijntonnen met fruitbomen en 
de 1200 strekkende meter gevel-
tuin worden bewaterd door het 
wijkwerkproject Prasino in samen 
werking met Pameijer en dat twee 
maal per week. 500 kruidenplan-
ten zijn onlangs door bewoners in 
de wijk geplant en alle fruitbomen 
zijn gesnoeid. In mei start met 
buurtkinderen weer een zakgeld 
project maar dan kleinschalig.

Megaterras op Zuiden
Het vernieuwde terras van de Vega-
trein Gare du Nord staat er in volle 
glorie bij met traditionele tafels, 
grote banken en forse bloembakken 
met kersenbomen en kruiden. Dit 
juweeltje ligt in de volle zuiderzon. 
Binnenkort komt er nog een roman-
tische overkapping bij. Dit buitenge-
beuren kan 120 mensen zitgelegen-
heid geven.

Superkok
Gare du Nord zit nog op een andere 
manier in de lift. Het restaurant 
heeft een nieuwe superkok Genaro 
Jannini Botero. Genaro maakt na-
tuurlijk, organisch en biologisch 
eten, maar dan ook voor iedereen. 
‘Ook voor niet vega’s beklemtoont 
de chefkok. Hij streeft ernaar sei-
zoensgebonden gerechten te ma-
ken en wijst erop dat een groot deel 
van het voedsel echt uit de treintuin 
komt. Botero heeft veel nieuwe 
menu’s en wil origineel zijn. ‘Straks 
komen er in openlucht grote barbe-
cue’s. ’Hij vindt het leuk als mensen 
relax kunnen natafelen.

Festivals
Hans Kervezee verklapt dat hij de 
intentie heeft een 15 tal kleine festi-
vals te organiseren op het Palace ter-
rein. Met onder andere Super You’s 
wil hij een klein theater ontwikkelen 
in die prachtige Gare du Nord tuin. 
De festivals worden georganiseerd 
samen met andere ZoHo partners. 
Hans wijst naar de 26 meter lange 
en 3 meter brede dijk aan het eind 
van de tuin. Hierop komen kleur-
rijke bramen met bloemen en kruis-
bessen. De hele tuin komt op hoog 
niveau. Mensen zijn volop bezig in 
de grote bakken.

Nieuwe wijnkaart
We nippen aan een wit gekoeld 
biologisch wijntje. ‘Wist je dat we 
een nieuwe wijnkaart hebben met 
meerdere biologische wijnen wat de 
keuze mogelijkheid verruimd? ‘Het 
is genieten bij Gare du Nord en op 
het buitenterras. De openingstijden 
zijn van 12.00 tot 23.00 uur. Vrij-
dag, zaterdag en zondag zijn er twee 
shifts van 18.00 tot 20.00 uur en 
van 20.00 tot 22.00 uur. Reserve-
ren? info@ restaurant  garedunord.
nl. Ook op de site kan je reserveren.

Vruchtbare verbanden
De Actieacademie In Holland trekt 
het Zoholab dat elke vrijdagochtend 
informeel bij elkaar komt. Zoho staat 
voor Zomerhofkwartier. De Actieaca-
demie kadert in de opleiding Social 
Work, waarin leren gekoppeld wordt 
aan een concreet gebied. Veel bedrijf-
jes en creatievelingen zijn in Zoho 
gevestigd, maar weten weinig van 
elkaar. Het lab streeft naar kennisuit-
wisseling en vruchtbare verbanden.

Wijkeconomie
In het kwartier is de Wijkcorporatie 
actief. Ze wil de wijkeconomie stimu-
leren. Het geld dient zoveel mogelijk 
in de wijk te blijven. De Wijkcorpo-
ratie doet ook aan herstel economie, 
geeft studenten de kans hiaten in de 
opleiding op te vullen. Master that 
Matter is ook in Zoho aan de slag. 
Zij willen het plastic in de wijk ver-
zamelen en ter plekke verwerken. De 
Buurtsuper van zijn kant helpt jon-
geren te solliciteren en stage plekken 
en werk te vinden. Ze willen ook de 
Teilingerstraat grondig vergroenen 
en er een verblijfsgebied van maken 
dat Zoho met de buurt verbindt. 27 
maart organiseren ze een foodevent 
in de Banier.

Gezonde leefstijl event
Stichting Proefhof zorgt voor 2 kilo-
meter eetbare geveltuinen met een 
zakgeldproject voor kinderen en on-
derhoudt met Pameijer cliënten de 
binnentuin Vijverhofstraat. Onder 
de Stichting valt Kook met Mij Mee 
waarbinnen kinderen plantaardig 
leren koken. Het project zet in op 
duurzaamheid. Er wordt nauw sa-
mengewerkt met de basisscholen. 
Vier gezonde leefstijl events worden 
voorgesteld als samenwerkingsitem. 
De Vegatrein Gare du Nord trekt veel 
klanten. Het hele tuingebied rond de 
wagon wordt onderhouden door Pa-
meijer en bewoners. Het is een vorm 
van stadslandbouw. Er zijn concrete 
afspraken gemaakt met het conserva-
torium voor diverse zomeroptredens.

De kracht van het gebied
010 Noord wil diverse ondernemers 
filmen en de website van Zoho aan-
vullen met media als facebook. De 
ambtenaren van de Gebiedscom-
missie stimuleren met startgeld, 
verbinden en zorgen  voor de nodige 
connecties. De Gebiedscommissie 
stuurt op de 300 miljoen Schoon 
gelden van de Gemeente. Iedereen 
gelooft in de kracht van het gebied. 
Zoholab wil de maatschappelijke 
waarde van de gezamenlijke inzet in 
kaart brengen. 

Zoholab en maat-
schappelijke waarde


