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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

Elk jaar wordt het drukker bij Klas-
siek op de Rotte. Synfonia onder lei-
ding van Conrad van Alfen speelt dit 
jaar samen met publiekstrekker en 
Nederlands meest talentvol jazz trom-
pettist Eric Vloeimans. De trompet 
geeft een warme sfeer aan de speelse 
Mozart nummers en de intrigerende 
Chopin. Het publiek houdt een aan-
tal maal de adem in, onder de indruk 

van de schoonheid. Het orkest wordt 
ingebed in een subliem stukje mu-
zikaal genieten van Mijke Loeven. 
Ze zingt Nederlandse nummers in 
pure cabaret traditie. De nummers 
‘Gekkenhuis’ en ‘Eenzaam in de ha-
ven’ betoveren. De Portugezen in het 
publiek zingen mee met de fado van 
Magda Mendes en menig Hollander 
pinkt een traan weg. Ik doe mijn ogen 

dicht en zit in een knijpje in Oporto. 
Als de avond eindigt met ‘De kleine 
nachtmuziek’ weten we dat de schat 
van initiator Corry Ulenberg in goede 
handen is bij het professionele Rot-
terdams Volkstheater en bewogen 
gemotiveerde bewoners die adviseren 
en aan de slag gaan. Klassiek op de 
Rotte is een icoon.

KlassieK 
op de Rotte 
met jazz tRompettist
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 bliksemstage op vliegveld
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De beste wraak op iemand is hem 
niet na te volgen, Marcus Aurelius, 
121 na Chr. Dat is een diepzinnige 
hoor, voor de fijnproevers. Omstreeks 
2000 ben ik lid geweest van de Raad 
van Toezicht van ROC Leiden. Ja, dat 
is dus 15 jaar geleden!  Bestuurlijk nog 
niet helemaal doorwrocht op dat ni-
veau van de organisatie, ondernemer, 
nieuwsgierig en natuurlijk eigenzin-
nig. Heb toen de initiatiefase van de 
bouwplannen van het ROC mogen 
meemaken. Wat denk ik dan nu als ik 
over de deplorabele status van de mis-
lukte bouwplannen, de sluiting van 
opleidingen, het publiek vragen om 
dit oneindige zwarte gat van de begro-
ting met financiële overheidsinjecties 
te dekken,  lees? Precies, dan denk ik, 
helaas pindakaas, maar dat zat eraan te 
komen. Het plan moest en zou door-
gaan. Ambtenaren die gaan onderne-
men. Stemt me niet zo vrolijk om te-
rug te kijken op de geen tegenspraak-
vergaderingen,  ‘omdat ik ‘t wil’ gedrag 
van de bestuurders, ‘als je niet met mij 
bent dan ben je tegen me’ gedrag. Me-
galomane fixatie gecombineerd met 
hoogmoedswaan. Echt het gaat mak-
kelijk als partijen een 1 scenario-mind-
set hebben waar niet van afgeweken 
kan worden. One trick pony. Een Raad 
van Toezicht die fungeerde als een ap-
plausmachine, architecten die natuur-
lijk graag wilden bouwen, bouwers die 
graag een grote opdracht wilden. “The 
best sight is hindsight”, prima, die 
verstrengelde onderlinge belangen. 
Wie kan zeggen dat ie aan de lijve een 
staaltje “groepsdenken” van de eerste 
orde heeft meegemaakt? Je weet dat 
als mensen nauw met elkaar samen-
werken, een hechte groep vormen, on-
gelooflijk veel  waarde hechten aan een 
unanieme mening. Die unanimiteit is 
belangrijker dan een kritische ratione-
le instelling. De Varkensbaai-invasie, 
de Challenger Space shuttle ramp 
zijn daar historische voorbeelden van. 
Groepsdenken leidt tot tunnelvisie, 
kortzichtigheid, het persé niet overwe-
gen van alternatieven, selectieve bias, 
als lemmingen volgen we elkaar. Zie 
Wikipedia voor preventie van dit ge-
drag: bestuurlijke processen moeten 
dan anders ingericht worden, wetende 
dat we die neiging hebben!  Want we 
doen het zo af en toe allemaal. Ook ik 
heb zaken tegen beter weten/denken/
voelen in, tóch gedaan. Achteraf denk 
je dan: waarom luisterde ik niet? Wat 
wilde ik dan? Criticasters en kritische 
vragen naar feiten zijn in ‘’het last van 

groepsdenken-brein’ niet welkom. Te-
genspraak vinden mensen dan lastig. 
Dat sluit je buiten. Dit soort grote be-
dragen projecten vraagt om controle-
check-dubbel-check, what if scenario’s 
en doorrekenen van koerswijzigingen. 
En anders treedt Murphy’s Law in 
werking. Alles wat er mis kan gaan, 
gaat dan ook mis. En het is echt zo: al-
les wat je nalaat in het leven, komt als 
een boemerang terug. In 2000-2001 
startte de economische down the hill, 
toen begon de crisis al met de inter-
netbubble. Maar die ‘early warning’ 
werd genegeerd. Dan wordt aanloop 
naar de 2007-bankencrisis het bouw-
project doorgezet. Wrong timing, 
geen downsizing. Geen weg meer 
terug. Markt zakt in elkaar. Besluiten 
die goed leken in bepaald context, 
zijn in een andere context desastreus. 
We plukken de wrange, dure vruch-
ten in 2015. Mijns inziens vraagt dit 
type casus om realiteitszin, keiharde 
sanering, zwaar snijden en leefbare 
onderdelen een doorstart geven. Net 
als destijds met Fokker. Maar of we 
dat durven in onderwijsland? Want 
de kunst is toegeven dat we het mis 
hadden, jaren achtereen, inzien dat de 
impact van het fiasco van deze strategi-
sche koers niet goed is ingeschat. Wie 
wil een dergelijk besmet dossier ope-
nen? Wie heeft de moed? Hoe lossen 
we in Nederland dat soort issues op? 
Zie Fyra, Woningcorporaties en Finan-
cieel stelsel parlementaire enquêtes. 
Helaas lijkt het er niet op dat we wil-
len leren! Telkens herhaling van zet-
ten: gewoon hardleers groepsdenken 
en topmensen die geen tegenspraak 
dulden. Geen waarheidsvinding als 
destijds in Zuid Afrika. Hoeveel kaas 
hebben we nu gegeten van dergelijke 
gevoelige onderwerpen?  Die enquêtes 
ogen soms als een soort Amerikaanse 
juryrechtspraak waarbij leken delicten 
beoordelen en gevoelig zijn voor show 
en sentiment. TV-toneelspel, waar-
bij alleen de communicatieadviseurs 
goed verdienen aan het openbare ge-
wetensreinigingsritueel. De moderne 
versie van het middeleeuwse volksge-
richt, waarbij edelen, notabelen en het 
volk op het marktplein een paar hoof-
den gekoppensneld dienden te zien. Er 
moet bloed vloeien. En dan kunnen we 
weer door. Vraag is of Rotterdam een-
zelfde route wil gaan lopen met zijn 
Depot-gebouw in het Museumpark. 
Allemaal weggegooid publiek geld als 
we niet leren. 

Anja Berkelaar

De hele Rottekade aan de Oude 
Noorden kant is compleet ver-
nieuwd, niet alleen de bestra-
ting maar ook de oevers. 

Naast een fiets en wandelpad zijn de 
complete oevers vergroend met wa-
terplanten via een ingenieus systeem 
van kokosmatten. Deze indrukwek-
kende operatie van Gemeentewerken 
moest gevierd worden. Bij de Nieuwe 
Hamelstraat verschijnt een kleur-
rijk tentje van het Volkstheater. Een 
drankje en appeltaart en een bloemen-
korfje wordt de bezoekende bewoners 
aangeboden. En dan komt de verras-
sing. Met een grote sloep kan je varen 
op de Rotte en van de waterkant de 
bloemenpracht bewonderen. Kinde-
ren en volwassenen zijn enthousiast. 
De sloep is een voorloper van het hele 
steiger en sloepenplan dat zorgt voor 
een actieve verbinding met de Rotte-
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Weggegooid 
geld……

meren. Het provinciale sloepenplan 
kan ook een boost betekenen voor de 
horeca langs de kade. De vergroening 
van de Rotte was een stokpaardje van 
portefeuillehouder Niels Berndsen en 

heel wat betrokken bewoners van de 
Kop van Noord die hun bijdrage ga-
ven aan de vormgeving in nauwe sa-
menwerking met Anne Mollema van 
Stadsontwikkeling.

Rottekade in bloei

Zij hebben het Zomerhofkwartier 
weer bloeiend en levendig gemaakt 
onder de naam ZOHO.  Op vrijdag 
28 augustus vanaf 15.00 uur ope-
nen de ondernemers voor iedereen 
de deuren tijdens Open ZOHO. 
In de diverse verzamelgebouwen 
wordt van alles geprogrammeerd, 
er zijn routes en aansluitend orga-
niseert restaurant Gare du Nord een 
feest, met van 16.00 tot 23.00 uur 
de populaire DJ’s Nino&Frankie. 

Voor wie ook in het weekend wat 
leuks zoekt: voor de deur bij Gare 
du Nord is het hele weekend een 
Jazz festival. 

Samenwerkende partners
De partners binnen ZOHO beoefe-
nen de kunst van het ontwikkelen 
van een identiteit van Jeugd waar 
ze kunnen werken, bouwen en cre-
eren, omdat het leuk is! Ze willen 
een veilige en gezellige omgeving 
creëren waar jongeren zichzelf 
kunnen zijn zonder zich opgelaten 
te voelen en zonder belemmerin-
gen. Ze willen je opnieuw in con-
tact brengen met de natuur via de 
daktuin, de bijenkorven, de Gare 
du Nord tuin, het vega restaurant 

en Kook met mij Mee. De wijk-
corporatie Rotterdam Noord zet in 
ZOHO professionals, vrijwilligers 
en werkzoekenden in voor werk-
zaamheden bestemd voor de wijk. 

Het IHS, instituut voor stedelijk 
management van de Erasmus uni-
versiteit is weer terug in de stad 
en heeft een jaar verbintenis met 
ZOHO. Ik ben ZOHO.

Open ZOHO again
Havensteder heeft in het Zomerhofkwartier diverse leegstaande 
kantoren verworven met het oog op een grootschalig nieuw-
bouwproject. Gezien de verzwakte economie heeft de woning-
bouwvereniging besloten deze panden voor 10 jaar sociaal te 
verhuren aan kunstenaars, ambachtslui, startende architecten, 
werkprojecten en kennisinstituten.

DANSeN Op BlOte vOeteN
Funky Vibez is een zomerdanspar-
tij op blote voeten op zaterdag 4 
juli met optreden van de 7- koppige 
band PaPa GoNi die betoverende 
soul uit West Afrika combineert met 
Europese en Amerikaanse stijlen. 
Ook DJ Aloes is van de partij met 
avontuurlijke wereldmuziek.

eeN BRAZiliAANSe RODA
Een Braziliaans Festival krijgen we 
op zondag 12 juli in de droom-
tuin van het restaurant met per-
cussie en capoeira workshops en 
een jamsessie door Nederlands 
bekendste Choro - groep Cariopa. 
Cariopa organiseert een Roda. De 
band speelt een eerste set en no-
digt daarna de gasten uit om mee te 
doen. De Roda vindt plaats rondom 
een grote, lange tafel zoals in Brazi-
lië. Daarmee wordt een authentieke 

sfeer gecreëerd. Choro is een zachte 
muziekstijl die perfect is tijdens het 
eten, maar ook in een groot feest 
mag eindigen.

SAxOfONiSt 
mARCelO BeRNARDeS
Halverwege de avond verplaatst de 
muziek zich naar het podium. De 
Braziliaanse band speelt met als 

zomerevenementen 
bij Gare du Nord

solist Marcelo Bernardes de uit Rio 
bekende saxofonist/Klarinettist. 
Marcelo is vast muzikant bij super-
ster Chico Buarque. Het wordt een 
waar dansfestijn. Later op de avond 
komt er een filmvertoning ‘De zee 
van pelgrim Antonio’. Er komt een 
buitenbar op het terrein. Het menu 
van Gare du Nord is veganistisch. 
Op het terras kan van de kaart be-
steld worden. Speciaal voor deze dag 
zijn er veganistische Braziliaanse 
snacks verkrijgbaar.

NiNO eN fRANkie ‘CONtRA’
Op vrijdag 28 augustus komt 
het DJ - duo Nino en Frankie. Ze 
vonden elkaar op straat toen ze 
twaalf waren. Niet veel later bleken 
ze dezelfde muzieksmaak te delen. 
Dit gelukzalige besef mondde uit in 

een elektronisch huwelijk waar Poe-
tin van in de war zou raken. Nino 
en Frankie zijn bekend van het on-
dergrondse event ‘CONTRA’, tot op 
de dag van vandaag onmisbaar in de 
Rotterdamse housescene. Ze hou-
den ook met man en macht de ro-
mantiek van de havenstad in stand 
met hun eigen bootfestival ‘Noah, 
Floating Festival’. Ze treden op van 
Chicago tot Shang Hai.

JAZZ feStivAl
29 en 30 augustus wordt vóór 
Gare du Nord een zinderend Jazz 
Festival georganiseerd. In septem-
ber krijgen we een Food Film Fes-
tival en natuurlijk 24 uur Cultuur.

Roro 
Buiten
in het kader van Roro Buiten 
verschijnt voor café de Bel het 
beeld van kunstenaar Wout 
Rocks. 
De staalconstructie is een soort mix 
tussen Eifeltoren en Euromast en be-
vat een ingenieus mechanisme. Zo-
wel het zonnepaneel (op warme da-
gen) als het waterreservoir aan de top 
veroorzaken het naar beneden zakken 
van een stalen beweeglijk web. Het 
web neemt allerlei grillige vormen 
aan. Eens beneden dan gaat het weer 
naar omhoog. Het kunstwerk is slank 
en tegelijkertijd stevig Rotterdams, 
een beweeglijke eye catcher. Het 
kunstminnend publiek was in grote 
getale aanwezig. Met een spetteren-
de rockband werd zelfs het verdriet 
van de regen vergeten. Begeleid met 
verschillende muzikanten liepen de 
bezoekers naar twee andere locaties 
bij eetcafé Doen en Humanitas. Ook 
daar werden twee kunstwerken van 
Roro Buiten onthuld. Roro is een mu-
seumproject van Rosa Peters Romano 
Davoglio en Kees Buckens met steun 
van Gebiedscommissie Noord.

Het is 13.00 uur en het gras 
dat het stenige pijnackerplein 
siert zit al stampvol met hele 
gezinnen met baby’s incluis 
naast oudere mannen met 
lange grijze paardenstaarten. 
Jonge mannen met petten, baar-
den en cowboy hoeden, meiden 
in vintage look slenteren over het 
veld. Op het podium wordt aardig 
wat getokkeld op banjo en gitaar 
in pure country stijl. Overal staan 
rondom rond verrassende kraam-
pjes met tijdelijke tatoo’s, Holland-
se pommades, strips, veel kleur-
rijke tweede hands kledij tot Hawaï 
hemdjes toe. Lekkere worst en bio-
logische patat,stoofpotten en draad-

jesvlees van pork afgewisseld met 
zoete delicatessen. De zusjes Fris 
maken in hun workshops met een 
heleboel kinderen wasborden, flui-

ten en gitaren. De sfeer is zuiders 
en idyllisch,het lijkt een verdwenen 
wereld die weer op je netvlies wordt 
geprikt. Heerlijk!

Blue GRASS

Restaurant Gare du Nord organiseert deze zomer in samenwerking met verschillende partijen 
evenementen op het terrein van het restaurant. eigenaar Hans kervezee wil met deze evenemen-
ten meer mensen in contact brengen met het restaurant en vooral ook met de veganistische keu-
ken. Alle evenementen staan in relatie met de veganistische keuken. Alle evenementen staan in 
relatie tot het leggen van dit contact. De koks verrassen de bezoekers met veganistische versies 
van typische gerechten en hapjes uit verschillende culturen die passen bij de evenementen.
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mooiste
Jongerenpodium ooit
Zomermuziek op de Rotte op een 
ponton bij de Noorderbrug kende 
nog nooit zo een opkomst en zo een 
spetterend programma. De jonge 
Shakir nam resoluut de presentatie 
op zich en deed dat bijzonder duide-
lijk en soepel. Groot animator Jeffrey 
Saabeel zorgde ervoor dat het hele 
programma als een wervelstorm de 
kijkers overrompelde en prima ge-
timed werd. Zijn wortels in de Ba-
nier met diverse dansgroepen van 
streetdance tot Zumba en zijn pres-
taties in de entertainment wereld 
zorgden voor een grote opkomst.

joNGeReNpodium meets lumumba

Agniesebuurt
Onder een stralende zon 
stroomden honderden buurt-
bewoners het binnenterrein 
op. Het was herschapen in een klein 
Disney met bungi jumping, rodeostier 
en twee sprookjeshuizen. Jeffrey Sa-
beel, Viviano en Chris Cohen de drie 
bekende buurtzangers brachten het 
publiek in topstemming. Overal men-

sen in het gras en op de groene heu-
vels. Paula Elsdijk, Geraldine en Jannie 
zorgden voor prima workshops. Paula 
maakte huisjes van Hansje en Grietje 
met de geconcentreerde kinderen. Ge-
raldine schminkte tot uitputting toe, 

terwijl Jannie ging nagelstijlen. Al een 
uur voor de start moest de organisatie 
de begintijd aanpassen. De kinderen 
waren niet te houden. De jongeren uit 
de buurt zorgden met hun vaders niet 
alleen voor de opbouw vanaf 7.30 uur 
s’ochtends, maar bemanden en be-
geleidden ook de diverse spelen. Een 
aantal buurtbewoners verzorgden de 

gevarieerde catering: de bar, de pop-
corn, de frietjes, de saté met brood, de 
kip kerrie. Het ging er professioneel 
aan toe. Een hoogtepunt was de hul-
diging van Wil van Vugt voor 10 jaar 
bewonderenswaardige inzet om in de 

Op een mooie Pinksterdag
buurt alle mensen bij elkaar te bren-
gen en de jongeren een duidelijke plek 
te geven. Twee handen met daartus-
sen een diamant vormden het uniek 
beeldje dat twee jongeren aan hun 
‘buurtmoeder ‘gaven samen met een 
schitterend bloemstuk. De stichting 
Rottetalent vond zo een gebaar meer 
dan verdiend. En het superfeest ging 

verder met kinderen die zumba, street-
dance en breakdance showden. Dat al-
les hadden ze geleerd in de Nieuwe Ba-
nier. Wat is een buurt zonder talent? 
Het Rottekwartier leeft, nog meer dan 
ooit tevoren.

een familie uit het Oude Noor-
den organiseerde in de Nieuwe 
Banier een steunbijeenkomst 
voor pink Ribbon. pink Ribbon 
is de stichting die zich inzet 
voor de bestrijding van borst-
kanker. Het hele gebouw was schit-
terend ingericht met veel roze, ballon-
nen, taarten met teksten als love, hope, 
faith en live. In de grote theaterzaal 
werd een PowerPoint presentatie ge-

Pink Ribbon bewonersinitiatief

eindelijk is het zo ver: de 
luchtsingel en het dak van Sta-
tion Hofplein zijn feestelijk ge-
opend. Dat gebeurde met een 
urban picnic tijdens de Dag van 
de Architectuur op 20 juni. 
500 handbeschilderde picnic dozen 
stonden klaar. Je kon ze vullen met 
bijzondere snacks van verschillende 
horecaondernemers die hun lekker-
nijen aanboden op het Park Pompen-
burg en op het oude perron van Sta-
tion Hofplein. Verspreid op het nieuw 
ingezaaide dak van Station Hofplein 

en rondom de Vredestuin werden 
picnic kleedjes uitgelegd. Uren lang 
werd genoten van de lekkere hapjes in 
het zonnige weer. Tijdens de opening 
wees Kristian Koreman van Bureau 
Zus, ontwerper van de Luchtsingel, 
op het belang van de luchtsingel als 
verbinding tussen Centraal Station en 
Rotterdam Noord tot aan de polder 
toe. De Luchtsingel is opgesierd met 
teksten van Ramsey Nasr en diverse 
beschilderingen. Ook de kop van Sta-
tion Hofplein kreeg een nieuwe be-
schildering.

Picnic op dak
van Station Hofplein 

houden. Op heel duidelijke manier 
werd de impact weergegeven van het 
constateren van borstkanker op de re-
latie, het gezinsleven, de collega’s en 
vrienden. Zo een constatering tast be-
hoorlijk het zelfvertrouwen aan. Naast 
het investeren in nieuw onderzoek 
(o.a. bloedanalyse), richt Pink Ribbon 
zich ook op deze psychologische mo-
kerslag. Belangrijk is het vroegtijdig 
constateren van borstkanker. Pink Rib-

Wijkprogramma
De derde dag van Zomermuziek 
start met een spetterend wijkpro-
gramma. De Koninklijke Post Har-
monie zorgt met 50 blazers voor een 
muzikaal theatraal evenement rond 
de verwoesting, de wegvoering, de 
wederopbouw en de multicultura-
liteit van Rotterdam. We horen veel 
muziek van van Otterloo, befaamd 
componist. Vooral het stuk waarin 
Joodse muziekelementen zijn ver-
werkt is klasse. De Post Harmonie 
verwijst naar het vroegere PTT or-
kest en is puur Rotterdams met een 

fors Oude Noorden accent. Het totale 
publiek trekt samen rond frêle Bolly-
wood danseresjes die de schoonheid 
van de dans ten toon spreiden. In het 
wijkgebouw kan je hier les in volgen. 
Een jonge breakdancer, lenig als een 
kat, doet ritmische acrobatiek op een 
groot zeil. Het is een innoverende 
dansact. True Story brengt jonge 
housers op de vloer.

Weemoed en een diva
Ondertussen is de set voor Ame-
rico Brito opgebouwd. Americo is 
een Kaapverdiaanse grootheid, die 

de traditionele Kaapverdische mu-
ziek weer naar Nederland bracht. 
De weemoedige songs spreken een 
breed publiek aan en treffen je hart. 
’Het Volk’ doet met top jazz de fijn-
proevers kwijlen. Giovanca komt als 
een power girl het podium op. Haar 
muziek en zang zijn als een wervel-
storm. Ze weet het publiek perfect 
te bespelen. Een danseresje en een 
trommelaar worden het podium 
opgehaald. ’Je hebt talent, ze gaan 

Funky jazz

Humor en spirit
Natuurlijk was ook Fo Music een 
enorme trekker, niet het minst voor 
de meiden. De groep heeft 5000 vol-
gers op FaceBook. Ze wisten het pu-
bliek op te zwepen met innoverende 
en melodieuze rap. Liedjes over de 
liefde en ‘Praat Marokkaans met mij’ 
werden met extra charme gebracht. 
Als een vis in het water haalden ze 
de kids het podium op. Zowel de in-
houd als de performance met humor 
en spirit was ongelofelijk. Het pu-
bliek liet dat ook merken. Zangeres 
Liane ontroerde het publiek met een 
mooie stem. De rapgroep Flying Ma-
chine uit Crooswijk sloeg ook goed 
aan, talentvolle jongens. De talrijke 
kids op het podium verrasten hun 
ouders. ‘Het is hard werken! ‘gaf 
Jeffrey aan. Deze supercoach werd 
terecht in de bloemen gezet.

Afrika omhelzen
Naadloos ging het programma over 
in het ritme van de Lumumba fes-
tival bands. Ontspannen reggae liet 
het publiek lachen met wat mieze-
rige regen. DJ Rasta danste met een 
talentrijke jongerenband RastAfrika. 
Nusodia met een wel heel divers 
ensemble uit Burkina Fasso, Nige-
ria, Angola, Liberia bracht talent-
volle danseressen en muzikanten 
op reuze xylofoon, jambe, gitaren. 
Het publiek kon volop genieten. Wat 
een avond! Jongerenpodium meets 
Lumumba. In het Oude Noorden 
is alles mogelijk. Jongerenpodium 
meets Lumumba zit vol gemixte 
groepen en is een aankondiging van 
een nieuw Nederland. Verschillen 
blijven maar er wordt gebouwd aan 
een nieuwe identiteit.

bon is gekend voor baanbrekend werk 
via facebook, twitter en een website 
die maandelijks door 21.000 mensen 
wordt bezocht. Voor 4,5 euro kan je 
via de website 5 minuten onderzoek 
kopen, van essentieel belang voor de 
patiënten. Van de theaterzaal gaan we 
naar de helverlichte bovenzaal. Hier 
spreekt hoop en optimisme. Er zijn 
stands met kapsels, kleding, sierlijke 
schoenen, sieraden, allerlei cosme-
tica en gezonde voeding. Alle bezoe-
kers kunnen een make up krijgen en 
zelfs een complete Kardashian look. 
Er komt een mooie haarshow. De op-
komst is groot. Het is een thema dat 
veel vrouwen aanspreekt. Het feit dat 
een familie die zelf werd getroffen zo 
een kracht en vertrouwen uitstraalt 
geeft mensen moed. Amputatie, che-
mo, het is hard. Als je ziet wat sterke 
vrouwen ervan maken dan geeft dat 
moed. De sfeer was open en gemoede-
lijk. Bekijk eens de Pink Ribbon site.

Actieve buurtbewoners verlevendigen vernieuwde 
Ammersooiseplein.

nog van je horen’. Het hele terrein is 
stampvol. Alleen in een hoekje kan je 
dansen. Giovanca en de kids komen 
op Youtube.

Hete Balkan en funky
Amariszi een combi uit diverse 
Balkan landen brengt enerverende 
muziek en de levendigheid van de 
nieuwe Europeanen. We lopen over 
een pad door het regenwoud van Co-
lumbia en horen de hoge tonen van 

de Cumbia. Yacumba brengt je in een 
heel andere wereld. Bruut sluit de 
avond met prachtige funky jazz. De 
waardering voor deze topmuzikanten 
is groot, het ziet zwart van het volk. 
Bij de laatste nummers is het publiek 
niet meer te houden. Saxofoon en pi-
ano sleuren je de dansvloer op. Het 
is feest! Bootjes met uitzinnige fami-
lies meren aan. De Rotte is Noord en 
Noord is de Rotte!
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kinderdagverblijf uit de kunst man met Bril

een lentewei
Zo staat er een machine die au-
tomatisch plastic hoesjes rond je 
schoenen doet. Heerst er in veel 
kinderdagverblijven een wat weeïge 
lucht, hier beland je in een lentewei. 
De beluchtinginstallatie werkt met 
sensoren die de CO2 uitstoot van 
mensen meet, vuile lucht afvoert en 
verse lucht inpompt. 

Afspiegeling van de wijk
Jong enthousiast ondernemer, ma-
nager en techneut Ben Addi begroet 
ons hartelijk. Randstadje is hier al 
een jaar en is wat de bezetting be-
treft nagenoeg compleet met 45 
kinderen. De kinderen zijn een af-
spiegeling van de wijk en het zelfde 
geldt voor het perfect Nederlands 
sprekende personeel van Neder-
lands tot Kaapverdiaans, van Marok-
kaans tot Surinaams en Chinees. 
Ben Addi vertelt hoe hij als star-
tend ondernemer al positief samen 
werkte met Woonstad. Zijn eerste 
vestiging ligt in Delfshaven en een 
vestiging op Zuid is in voorberei-

Oplevering 
van Soetendael

puntige witte tentjes mar-
keerden het feestterrein. De 
oplevering van Soetendael is 
een groot ontmoetingsfeest. 
Nieuwe en oude bewoners verenigd 
in de Top van Noord ontmoeten el-
kaar. Kinderen schommelen en gie-
ren met kleine fietsjes door de ska-
tepool. Raimond Fraanje van Woon-
stad doet de speech. Hij kreeg tal 
van complimenten voor het project 
dat een merkwaardige voorgeschie-
denis heeft. De woningbouwvereni-
ging kwam met een soort Kop van 
Zuid plan met parkeren op het bin-
nenterrein. Bewoners schoten dit af 
en via een stoere safari haalden zij 
hun ontwerp binnen gebaseerd op 
historiserende bouw met nadruk op 
ambachtelijkheid. Raimond wees 
erop dat alles staat beschreven in 
een boekje dat door Peggy-Ann aan 
alle nieuwkomers werd overhan-

digd. De bewonersvereniging was 
duidelijk aanwezig en moedigde 
de nieuwe bewoners aan om zich 
aan te sluiten. ‘Creativiteit en initi-
atieven nemen staan centraal’ hoor 
ik voorzitter Ingrid zeggen. Het 
klikt. Een heerlijk wijntje met tapas 
en saté wordt genuttigd. Soeten-
dael staat en mag er zijn. Welkom 
nieuwe bewoners! We bezichti-
gen een vier lagen woning aan het 
plein. Keuken beneden, op de eerste 
etage een ruime lichte living, op de 
tweede etage de slaapkamers met 
luxe badkamer (twee lavabo’s) en op 
de derde de werkruimte. Vooral de 
open werkruimte met zicht op de 
groene Rotte is verpletterend. Wat is 
het Oude Noorden mooi! 

Honderden kinderen en hun 
ouders kwamen naar ‘ieder-
een einstein’, het festival van 
wetenschap en techniek in het 
klooster. Overal was weten-
schap troef. 
Bij het openen van speciale kisten 
kon de jeugd kennismaken met 
grote uitvinders op gebied van wis-
kunde, sterrenkunde en biologie. 
Met bamboe en elastiekjes werden 
wonderlijke constructies gemaakt 
van dieren tot tenten en zelfs hele 

flatgebouwen. De vaders deden even 
hard mee als hun kroost. Freezing 
Physics deden spectaculaire kunst-
jes met vloeibare stikstof. Zo werd 
een banaan zo hard als een hamer, 
terwijl je de binnenkant lekker kon 
oppeuzelen. Wist je dat een schuim-
pje torenhoog wordt als je de stolp 
vacuüm trekt? Als er weer lucht in 
komt zakt alles ineen als een plum-
pudding. De kinderen bij Scratch 
leerden programmeren, een tech-
niek ontwikkeld door MIT. De spe-

cialisten van Coder (Dojo) konden 
de kinderen zo nieuwsgierig maken 
dat vrij snel een mooi resultaat werd 
bereikt. De Rube Goldberg machine 
maakte duidelijk dat je met logica 
heel ver komt ook al ben je niet su-
per technisch. ‘Zo een laboratorium 
moet eigenlijk structureel in het 
Klooster ingebed worden‘ meent 
beheerder Coskun. ‘Het maakt de 
buurtkinderen klaar voor een nieu-
we maatschappij.’

eiNSteiN DOORSlAAND SuCCeS

ding. Woonstad stripte compleet het 
huidige gebouw wat een gewezen 
politiebureau is. Ben Addi voelt zich 
hier als een vis in het water.

teambuilding
Teambuilding staat hoog in het 
vaandel hiervoor is er een perso-
neelsmedewerkster aangetrokken. 
Alleen een goed samenhangend 
team maakt een succesvol kinder-
dagverblijf. Daarnaast bewaakt ie-
mand de pedagogische lijn.

Het geheim
Wat is het geheim van zijn succes? 
Terwijl grote kinderdagverblijven 
met een zwaar management over 
de kop gingen koos Ben Addi voor 
kleinschaligheid. Terwijl andere 
beknibbelden op kwaliteit zette hij 
iemand de hele dag in de keuken. 
De kinderen krijgen warm eten en 
veel verse groeten, volgens de schijf 
van vijf. Om de 14 dagen zijn er 
leerzame uitstapjes naar musea, de 
Diergaarde, Plaswijk, Kralingse bos.

Bij de kinderen
We lopen de kindergroepen in. Ze 
hebben elk een eigen kleur en er is 
een zee met fascinerend speelgoed. 
In de groep van twee tot vier leest 
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is van pizza’s tot durum, van zoete 
rondjes tot kofte en smakelijke visjes 
of kippenvleugels vindt vlot aftrek. 
Zeker dertig vrijwilligers maken het 

hele plein brandschoon, een knap 
staaltje van samenwerking. De Ba-
zaar was hartverwarmend!

Creatief en speels Johan idaplein

Het Johan ida plein was weer 
nokvol met alle kinderen en 
ouders van de Hildegardis-
school. Overal stonden kleur-
rijke tentjes van het Rotter-
dams volkstheater, kramen 
en een reusachtige klimwand. 
thema is duurzaamheid.
We zien windmolens, tasjes van 
oud papier, opgepimpte tassen met 
wegwerpmateriaal, parachuutjes van 

oude tijdschriften, zonnepanelen, 
drummers op plastic vaten, versier-
de flessen met warme wol. Winston 
Scholberg is aanwezig met zijn super-
band met drums, gitaren jambe’s, kla-
rinet en een charismatische zangeres. 
Winston is super in body language en 
brengt de kinderen tot de meest cre-
atieve en spontane acties. Ze hangen 
aan zijn lippen en dansen en zingen. 
We zien zelfs een toekomstig Marok-

in zwaar weer
Dag 1: Het hele Pijnackerplein staat 
vol met kraampjes met speelgoed, 
huishoudelijke spullen, groenten en 
fruit, tal van Turkse specialiteiten en 
heerlijke koffie. De moeders maken 
weer de krokante pannenkoeken en 
de zoete hapjes. De vaders gaan aan 
de barbecue met vis en veel groen. 
Het geluid van de sas protesteert 
tegen een kille en miezerige regen. 

Poppenspeler Wim Noordergraaf 
maakt weer het 35 jarig jubileum 
waar te merken aan de gierende kids. 
Met gevaar voor kwetsuren gaan de 
Groove Kings toch aan de slag op 
de natte keien. Ze maken er wat van 
in de kring van de enthousiaste toe-
schouwers, Het werd veel handen-
stand werk. Tot verrassing trad ook 
een kleine breakdancer op die de 
show stal. De organisatoren van Ver-
sam mogen trots zijn. Morgen komt 
een heel beroemde zangeres die luis-
tert naar de naam Yudrum. Ik brand 
van nieuwsgierigheid.

een bijzondere zangeres.
Dag twee van de Bazaar baadt in 
een stralende zon. Het hele plein 
ziet zwart van het volk. Door de luit, 
sas en trommel klinkt de volksmu-
ziek. Sprookjesfiguren dansen met 
de kids. Naarmate 17.00 uur nadert 
is de spanning voelbaar. Yudrum, 
beroemde Turkse zangeres, komt 
optreden. Een honderdtal stoelen 
worden aangesjouwd. Daar is ze 

met spannende zwarte jurk en Frans 
kapsel. Ze speelt zelf de sas en heeft 
een hoge ontroerende stem, een heel 
eigen geluid. Iedereen gaat dansen. 
Yudrum begint beheerst, maar gaat 
dan het publiek in. Er wordt gezoend 
en omhelsd. Aan alle kanten wor-
den selfies gemaakt met de artieste. 
Ze zingt liefdesliederen en gekende 
streekliederen die het publiek doen 
opveren. Zo een anderhalf uur gaat 
Yudrum door zonder onderbreken. 
De dansers krijgen nog begeleiding 
van een grote Turkse trom. Nog na 
het optreden wordt de zangeres om-

ringd door enthousiaste fans. Het is 
een echt volksfeest. Ik doe mijn ogen 
dicht en draai mijn gezicht naar de 
zon. Ik zit in Istanbul. De geur van 
de visjes en de barbecue maken het 
gevoel compleet, Kinderen van alle 
kleuren worden geïnterviewd voor 
het schoolblad 010. Ze hebben het 
heel erg naar hun zin, een echt warm 
bad.

A rainy day
Dag 3: We beginnen met een heerlij-
ke kleurrijke humus brunch, paars, 
rood en oranje. Het blijft maar mie-
zeren de hele dag door. Toch kan 
dit de pret niet drukken. Met markt-
kramen en zeilen wordt een tweede 
grote tent geïmproviseerd. ‘I am sin-
ging in the rain’ dit liedje speelt door 
mijn hoofd. Ook de Delfshavense 
drumband laat zich niet afschrikken 
en speelt stug door. Alles wat warm 

ANAtOliSCHe SfeeR Op piJNACkeRpleiN

Veiligheid 
troef 

kaans rap talent waar de hele klas 
voor applaudisseert. Inzetten op kin-
dertalent wordt hier waargemaakt. 
Winston wordt afgewisseld met het 
immer populaire Afrika Percussion 
dat de kinderen gevoel voor muziek 
en ritme geeft. Opvallend is hoe alle 
leerkrachten met ouders onder regie 
van juf Simone de kramen beman-
nen en dat de hele dag door. In de 
namiddag komt de buurt binnenstro-

men. Er wordt ook voorgelezen aan 
de kleintjes over bange Hansje, die 
wordt genezen door de Toverboom. 
Honderden kinderen klimmen op 
de steile 10 meter wand onder luide 
aanmoedigingen. Een imposante 
expositie sluit het feest af: een tijger 
van papier maché en krokodillen van 
eierdozen. 

Op woensdag 8 juli is het zo-
ver! De Bruisende Woensdag 
op en rondom het schoolplein 
van Combinatie’70 aan de 
louwerslootstraat. 
Het Oude Noorden is een drukke 
wijk met veel verkeer. Hert thema 
Verkeer en Veiligheid is voor deze 
Bruisende Woensdag niet voor niets 
gekozen. In de ochtend krijgen de 
kinderen verkeerslessen van de 
ANWB. In de middag is iedereen 
welkom en zijn er leuke activitei-
ten. Je leert hoe je banden plakt en 
je kan een EHBO cursus volgen. Je 
kunt ook je fiets of step versieren en 
gratis laten controleren. Kom dus op 
de fiets of op de step of op je skee-
lers want er wordt ook een parcours 
op het schoolplein uitgezet. De dag 
wordt afgesloten met mooi theater. 
Neem ook vader en moeder mee! De 
Bruisende Woensdagen worden mo-
gelijk gemaakt door Woonstad Rot-
terdam en de Gemeente Rotterdam.

de juf voor uit ‘’Rupsje nooit ge-
noeg’’. Grote kinderogen bekijken 
de journalisten. We zien kleurrijke 
paarden en een indianentent. Ook 
bij de groep van de allerkleinste zien 

we leerrijk speelgoed. Langs gebo-
gen draden speelt een kind met bal-
len. Veel kussens sieren de ruimte. 
Een aantal kindjes slaapt, je kan ze 
zien liggen op de monitor. Opval-
lend zijn de bloemen met gaten in 
de hal waarin de kinderpost (hun 
tekeningen) een plekje vindt. Als 
opbouwwerker en vader heb ik veel 
kinderdagverblijven gezien, maar 
dit is een topper. Aan Randstandje 
is ook kraamzorg verbonden voor 
moeders in de eerste week na de 
bevalling. De kraamzorg werkt voor 
de hele regio. Ben Addi is een en-
thousiast ondernemer die bouwt op 
zijn team. De teamgeest inspireert 
en activeert ook de kleintjes, onze 
toekomst.

www.randstadje.nl

We stappen Randstadje binnen, een gloed nieuw kinderdagver-
blijf op Zwaanshals 227. Je komt binnen in een kleurrijke won-
derlijke wereld voorzien van alle nieuwe technieken. 
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ReDACtieADReS
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
Email: info@noorderzononline.nl

ReDACtie
Ed de Meijer, Johannes Odé, Cornelis 
van Krieken en stagaires van het Grafisch 
Lyceum Dalindcy Coolhoven en Yentl Laros 

fOtOGRAfie
Johanness Odé, Joop Bastinck, Cornelis van 
Krieken, Kinderparadijs, Nik Lijnis Huffenreuter

BiJDRAGeN AAN Dit NummeR
Kinderparadijs, Woonstad, Havensteder, 
Anja Berkelaar, Combinatie ‘70

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: 
Coskun Dag, Bert Hoop en 
Angelina Adam

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 

Stichting Noord plus
Banierstraat 1
3032 PA Rotterdam
Tel: 010 467 1870

Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201 
Rotterdam 
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)

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

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)

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 

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

Buurtbemiddeling
Tel. 06 1896 4486
bbhaddou@dock.nl
www.buurtbemiddeling.org
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Het is inmiddels een tradi-
tie die goed bevalt. vol trots 
hebben de Wijktijgers hun 
nieuwste film in Studio De 
Bakkerij gepresenteerd op 
woensdag 24 juni! De Wijk-
tijgers hebben het blok keihard 
gewerkt en zaten met hun neus 
bovenop het nieuws. Zij bedachten 
zelf onderwerpen die ze leuk en in-
teressant vonden en bereidden de 
interviews zorgvuldig voor. Daarna 
-omdat je er van wil leren en er be-
ter in wil worden- bekeken ze de 
interviews zelf, gaven elkaar feed-
back en kregen complimenten en 
tips van de filmmaker, die samen 
met meester Pim de workshops 
leidt. 

Dat was te zien op het grote scherm 
van Studio de Bakkerij. Wauw, wat 
hebben ze veel geleerd en wat zijn 
die filmpjes fantastisch. Dit blok 
hebben de Wijktijgers nieuwsi-
tems gemaakt over 3 onderwerpen: 

  elle Aime
Wanneer je het winkeltje Elle 
Aime binnenloopt, denk je dat je 
een creatief winkeltje vol statio-
nary binnenloopt, Lisa Manuels 
verkoopt echter veel meer. Zij ver-
koopt handgemaakte stationary, 
sieraden en accessoires van ver-
schillende kunstenaars vanuit de 
hele wereld, zo ook kunstenaars 
uit Rotterdam. De producten die 
Lisa uitzoekt om in haar winkeltje 
te verkopen moeten wel met elkaar 
íets gemeen hebben: ‘’Ik moet er 
blij van worden,’’ zegt Lisa.  Ook 
geeft Lisa workshops in haar win-

kel. Soms worden de workshops 
gegeven door kunstenaars waar zij 
ook spullen van verkoopt. Je kan 
bijvoorbeeld een cursus boekbin-
den volgen, porselein beschilde-
ren, illustreren en nog veel meer! 
Het leuke is dat je geen ervaring 
nodig hebt voordat je met een cur-
sus begint.

Zwaanshals 299
3035 KH Rotterdam
wo t/m za - 10:00 tot 17:30 u
1e zo v/d maand - 12:00 tot 17:00
Elleaime.nl 

Noord is de enige in zijn soort
Ondernemers aan het woord

  NikA kOffie
Als je Nika Koffie binnen loopt, 
komt de geur van verse koffie je 
tegemoet. Door de groenkleurige 
accessoires krijg je een fris gevoel. 
De koffiebonen zitten in doorzich-
tige kokers achter de bar en zijn 
af te tappen. Nihat Kaya heeft een 
passie voor koffie en dat is te zien 
in de winkel. Het is erg moeilijk 
om een koffiezaak te beginnen. 
Uiteindelijk is het Nika koffie en 
thee door kwaliteit en goede service 
toch gelukt een plaats te veroveren 
in de moeilijke markt. Nihat heeft 
zelfs in 2014 een Koffietrofee mo-
gen ontvangen. Deze is uitgereikt 
door Stichting Ketelbinkie aan de 
horecaondernemer die de beste 
koffie van Rotterdam schenkt.

Benthuizerstraat 94 A
3035 CR Rotterdam
10:00 - 18:00 u geopend
Nikakoffie.nl

De Noord4daagse, het theaterstuk 
van Studio de Bakkerij “Brieven uit 
de Oorlog” en ze hielden straatin-
terviews over de Ramadan. Voor 
“Brieven uit de Oorlog” waren de 
Wijktijgers uitgenodigd voor de try 

out. Na afloop interviewden ze de 
acteurs en kregen ze zelf ook nog 
wat vragen om hun oren. 

De opkomst was weer groot! Het 
zat bijna vol op de tribunes. Trotse 
ouders, buurtbewoners, en andere 
geïnteresseerden zagen hoe leuk 

Noord is en welke prachtige din-
gen er gebeuren, alles bekeken 
door kinderogen en vragen gesteld 
door een kindermond. Speciaal 
werd er lang geapplaudisseerd 
voor Pim, die na de vakantie een 
nieuw avontuur in Ecuador tege-
moet gaat. Onder zijn positieve en 
vakkundige leiding is het Wijktij-
gerpersbureau uitgegroeid tot wat 
het nu is. En mede daardoor verliet 
het publiek met een warm hart en 
een grote grijns na afloop de zaal. 
En de kinderen? Die stegen bijna 
op van trots!

Wil je meedoen als Wijktijger en 
leren hoe je films maakt en een 
blog schrijft? Na de vakantie start 
weer een nieuw blok. Maar in de 
vakantie hoef je je trouwens ook 
niet te vervelen, dan is Kinderpa-
radijs Meidoorn 5 weken open en 
zijn er activiteiten rondom De Gro-
te Vriendelijke Reus. 

We kijken nu al uit naar de volgen-
de première, hou de facebookpa-
gina van Stichting Kinderparadijs 
Meidoorn in de gaten of volg op 
twitter @KinderparadijsM.

...wijK-

tijGeRs

FILM
PREMIèRE

 VAN DE...
  WOONStAD ROtteRDAm

     JA, WOl!
Ja, wol is een wolwinkeltje dat 
sinds een jaar in Zwaanshals zit. 
De winkel is enorm kleurrijk en 
gastvrij. Ja, wol houdt van natuur-
lijke vezels en is bewust bezig met 
milieu. De eigenaresse, Saskia, 
koopt haar wol in bij verschillende 
producenten van over de hele we-
reld. Het is zelfs mogelijk om er 
lessen te volgen. ‘’Het contact met 
mensen vind ik het leukst. Tijdens 
het lesgeven en in de winkel hoor 
ik soms de leukste dingen!’’ 

Zwaanshals 283A
3035 KH Rotterdam
Verschillende openingstijden, kijk 
op de website voor meer info. 
Ja-wol.myshopify.com

in Noord zijn er veel creatieve ondernemers te vinden, en dat 
is niet voor niks. paul elleswijk, programmamanager bij Haven-
steder, kiest samen met Woonstad de ondernemers uit die in 
Noord een bedrijf mogen opstarten. Het doel hiervan is om van 
Noord een creatieve wijk te maken en een positief beeld te ge-
ven van Noord. Wij zijn voor jullie de wijk ingegaan om leuke, 
creatieve ondernemers onder de aandacht te brengen. 

die vrouwen in pauwen verandert 
en liefdesscènes plaatst in een 
psychedelisch decor met octopus-
armen. Kleurrijke huisjes worden 
afgewisseld met stoffen poppen 
die uit de Ban van de Ring kunnen 
komen. Een grote vrouw zit onder 
een paddenstoel. Wacht ze op haar 

kabouter? Van Wes schildert scien-
ce fiction en Doreen van der Meer 
speelt met een Madurodam stad. 
Een pluim voor promotor Eddy 
Kaijser. De Route du Nord is een 
dwaalspoor van creativiteit.

vanaf het Weena bots je op de 
geel-zwarte megaposter van 
de Route du Nord. 
Ik treed het oude Shell gebouw bin-
nen. Volgens oud wethouder van 
der Ploeg de laatste erectie van het 
kapitaal. Op de tweede etage prijkt 
een doordringende expositie. Een 
getormenteerde man van Andy Du-
bronski hangt naast sanseveria’s 
in kleurrijke potten van fotograaf 
Erwin Olof. Marilou van Lierop en 
Miriam Vlaming schilderen escha-
tologische taferelen met massale 
tentenkampen, rubberboten en 
tsunamies. Onno Polesz ontroert 
met warm keramiek. Kleurrijke 
keramische slingers liggen achte-
loos op de grond. Witte verfdoeken 
met reliëf vallen op naast rimpelige 
vlaggen. De rode stip van de Japan-
se vlag zit inwaarts als een deurbel. 
Een groot schilderij toont wappe-
rende was in een ijzig besneeuwd 
landschap. Op de muur prijkt de 

neon tekst van Willem de Kooning: 
‘En terwijl ik naar bed gaat, denk 
ik aan de Zaagmolenstraat.’Met wit 
plakband zijn op de vloer construc-
ties aangebracht. Schilderijen van 
de Griekse senatoren krijgen de 
titel ‘art of selling art.’Rik Schutte 
schildert een zwarte ridder in een 
Engels bos. Anne-Mercedes Lang-
horst brengt een ode aan  het Abra-
ham Tuschinski’s filmtheater met 
een prachtig stoer lichtspel. Op de 
grond staan een honderdtal beeld-
jes uit Oude Noorden huiskamers. 
Je mag er eentje uitkiezen wat bij 
je een herinnering oproept of waar 
je iets voor voelt. Je overhandigt het 
beeldje aan de hostess die je brengt 
naar een donkere kamer. Wat er 
met het beeldje gebeurt, roept heel 
diverse reacties op van lachen tot 
woede of bittere tranen. Eldorado 
3000 van Johan Steenkam en part-
ner bepleiten hiermee onthechting 
en de rol van kunst in deze. Een 

zwarte cowboy en de bijzondere 
compositie van een rode jurk met 
de lange zwarte Spaanse haren 
brengen me van mijn stuk. Ik loop 
naar de Hofpoort met in een papie-
ren zakje mijn uitgekozen konijn. 
In de expositieruimte prijkt werk 
van de bodypainter Francis Flink 

Route du Nord
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Het Pijnackerplein kreeg een won-
derlijke Kunst en Curiosa markt 
dankzij initiatiefnemer en organi-
sator Martha Harel en haar team. 
Een uurtje na de start liep het plein 
aardig vol. Een zangeres zong Edith 
Piaf nummers, de Franse volkszan-
geres uit Montmartre. Hiermee was 
de sfeer gezet. Er komen nog  heer-
lijke muziekjes van drie kwaliteits-
muzikanten afgewisseld met een 
antieke platenspeler die het oude 
Parijs gestalte geeft. Onder accorde-
on geluid en een stralende zon ba-
den zeker vijftig kramen met kleur-
rijke hoeden, schilderijtjes, histo-
rische foto´s, vazen, tekeningen, 
antiek, sieraden, recycle producten, 
beelden, originele lampen, vintage 
kleding, kussens, kantwerk en een 
plantenweelde. Voor de gourmands 
waren er crêpes, zoete hapjes, wij-
nen, pasta en herlijk belegde brood-
jes met Parma ham, geitenkaas met 
honing en humus. In de galerie 

van Martha was het een waar dich-
tersfeest rond liefde en Feyenoord. 
Ook het Pijnackerplein werd als al-
leraardigst geprezen. Peter de Voigt 
uit het Oude Noorden presenteerde 
zijn nieuwe bundel en bracht poëzie 
op een jonge en bruisende manier. 
Het publiek moest vaak lachen om 
de understatements. Ondertus-
sen gaan de creaclubs, de clowns, 
hoela hoop en artistiek krijten hun 
gang. De schilderijtentoonstelling 
in Martha´s atelier krijgt talrijke be-
langstellenden die tussen de vitale 
kleuren aan een wijntje nippen. Pu-
bliciteit wordt gemaakt voor de Rot-
terdamse dam, een soort ruilmid-
del. We zien ook toffe schoenen uit 
Portugees leder en een heuse kof-
fiebar met kwaliteit. Het feest wordt 
afgesloten met een goed bezette har-
monie met blazers en zangtalent. 
Ze gaan door het muzikale leven als 
Vals Plat. Op het Pijnackerplein is 
de Bon Ton gezet.

Place Bon Ton

De meeste Rotterdammers kennen 
de Ramadan, maar weten niet pre-
cies wat het inhoudt. Zelfs al ken-
nen ze mensen die meedoen aan 
de Ramadan. Ze weten dat moslims 
vasten en veel bidden. Maar wat be-
tekent deze periode voor moslims 
eigenlijk? 

Vergeving
Tijdens de Ramadan is het belang-
rijk om vergeving te vragen en te 
vergeven. Maar ook is het extra be-
langrijk om goed te zijn voor je me-
demens. Om dit beter te beseffen 
lezen moslims in de maand van de 
ramadan de Koran van kaft tot kaft. 
Als je weet dat iemand in je omge-
ving niet zoveel geld heeft, is het de 
bedoeling dat je die persoon helpt in 

de periode van de Ramadan. Daar-
naast wordt er veel gebeden voor za-
ken die men belangrijk vindt. 
Tijdens de Ramadan wordt er extra 
veel geld gedoneerd aan verschillen-
de stichtingen, aan zowel moslims 
als niet-moslims. De ramadan staat 
voor liefde en eenheid en dit probe-
ren de moslims zo goed mogelijk na 
te leven. 
 
Reiniging
Een belangrijk onderdeel van de 
ramadan is het reinigen van het li-
chaam. De mens sluit zich af voor 
dingen als alcohol. Zowel lichaam 
als geest maken een herstelperiode 
door tijdens het vasten. Je bereidt je 
voor op het aankomende jaar. 
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Ongelofelijk,1500 deelnemers 
en 140 vrijwilligers maakten 
van de avondvierdaagse een 
spetterend gebeuren. Zingen-
de kinderen met hun ouders 
en leerkrachten met petjes 
op,  kleurrijke hoeden en wap-
perende vaandels. 

Hele gezinnen passeren met klein-
tjes op de arm en babywagens. Over 
participatie gesproken! Er worden 
bananen uitgedeeld voor de energie 
en elke wandelaar krijgt een bloem 
van Opfleuren ui t Zwaanshals. 
Door de artistieke meiden van het 
Kinderparadijs wordt de beker uit-
gereikt aan de door het dolle zijnde 
leerlingen van basisschool het Plein. 
Aan de Hildegardisschool hadden 
ze een geduchte concurrent. Het 
scheelde volgens de organisatoren 
dan ook maar een haar. Een clown 
op stelten schiet confetti bommen 
af. De wandelaars worden door 
complete families met oma en opa 

Avondvierdaagse 
verdwijnt nooit

opgewacht en gefeliciteerd met deze 
superprestatie van 3 tot 5 kilometer. 
Opvallend was de brassband met 
onvermoeibare dansers en opzwe-
pende trompetten. We kunnen ons 
niet voorstellen dat dit de laatste 
editie is. Al 60 vrijwilligers hebben 

zich voor volgend jaar opgegeven. 
De Bergsingelkerk was een warme 
opvang. Het Kinderparadijs sprak 
een mooi bedankje uit voor de totale 
bewonersinzet.

De resultaten
De bewoners waarderen vooral de 
centrale ligging en het inspirerende 
en diverse van de wijk. Ze vinden 
veiligheid en verkeersveiligheid het 
belangrijkste, daarnaast schoon, 
spelen en groen. Een veilige fiets-
route door de wijk via markering 
scoort hoog. Het zwerfvuil is een 
bron van irritatie. Kan er ook geen 
van Speijk veegploeg komen in het 
Havensteder gebied. Iedereen wil 
Duimdrop langer open. Er is een 
gebrek aan grote woningen. Senio-
ren blijven zitten omdat de huur van 
een kleinere woning hoger is dan 
hun huidige huur.

leuke plannen
Bewoners presenteerden op een 
grote Opzoomer bijeenkomst bij 
van der Ploeg leuke plannen zoals 
een nieuwe kindvriendelijke route 
in het Woonstadgebied met spreu-
ken uit alle culturen die verwijzen 
naar gedragsnormen aangevuld met 
kindertekeningen. Eén en ander 
komt op geëmailleerde kleurrijke 
borden. Een grote buurtcamping 
tijdens de vakantie op het binnen-
terrein Hofdijk met enig comfort 
van toiletten en douches en met een 
uitgebreid recreatie pakket van fiets-
tocht tot sloepvaren op de Rotte, was 
een ander plan. Opvallend bij deze 

initiatieven is dat ze uitgaan van 
de jongeren. Kleine boekenhuisjes 
in de straat werd ook voorgesteld. 
Zelfs een mini dierenhofje in een 
plantsoen kwam bovendrijven. De 
Gebiedscommissie zal zich buigen 
over alle ´ingekomen post´, want 
het moet allemaal van onderaf ko-
men. Dit werd duidelijk gesteld 
door wethouder Sneider en Theo 
Coskun van de Gebiedscommissie, 
een soort ondernemingsraad van de 
wijk. De ideeën bijeenkomst  werd 
besloten met een heerlijke maaltijd 
van de Bezige Bijtjes uit de Raep-
horststraat. De kinderen konden 
hun lol op met clown Ruud als kind-
vriendelijke ballonnenkraker.

Ramadan in Rotterdam

De ontvangst op het vliegveld maak-
te al enorme indruk. Op de aan-
komstborden in de hal werd groep 
8 van  De  Fontein verwelkomd. 
‘Zelfs de mensen thuis konden dat 
zien op teletekst’, vertelde juf Dani-
elle trots. Voor sommige kinderen 
was het hun allereerste keer op een 
vliegveld.

De snuffelstage startte met een be-
zoekje in een heus passagiersvlieg-
tuig, de klas mocht zelfs in de cock-
pit. De leerlingen keken hun ogen 
uit. Irma: ‘er waren wel honderden 
knopjes’. ‘Daar mochten we niet 
aankomen’, aldus Ouafae. Spectacu-
lair was de busrit die daarna volgde 
over de verlichte startbaan. 

Deshiano mocht mee met tech-
neuten van het vliegveld. Hij werd 
verwend, want hij mocht zelfs in de 
verkeerstoren. ‘Op computerscher-
men zie je daar de toestellen die 
opstijgen en landen’ zei Deshiano 
trots ‘en je hebt uitzicht over bijna 
heel Rotterdam’. Ook kreeg hij uit-
leg over het werk van de valkeniers. 
‘Die zorgen er voor dat er geen vo-
gels in de motoren van vliegtuigen 
terecht komen’.

In het hoofdgebouw van Rotterdam 
The Hague Airport ging de klas op 
bezoek bij de informatiebalie, de 
grondstewardessen, de beveiliging 
en het restaurant. Onder de indruk 
waren de meiden van de hoeveel-
heid talen die de grondstewardess 
en medewerkster van de informatie-

balie spreken: Duits, Frans, Spaans, 
Grieks, Turks en natuurlijk Neder-
lands.

Het bezoek aan de beveiliging was 
hilarisch. Juf Daniëlle had haar tas 
bij zich en die moest dus door de 
scanner. De kinderen mochten dat 
doen en tot grote hilariteit kwamen 
er een vork, een pincet en een flesje 
parfum op het beeldscherm. Terwijl 
de juf de hele week voorafgaand aan 
de bliksemstage in de klas nog wel 
had gewaarschuwd: geen scherpe 
voorwerpen en vloeistoffen meene-
men naar het vliegveld.

In het restaurant werden ook echt 
de handen uit de mouwen gestoken. 
Beyza mocht eten serveren aan klan-
ten. Net zoals bij grondstewardes-
sen moet je daar je haar strak naar 
achteren en in een knotje doen, ver-
telde Jihane. Aan het eind van het 
bezoek was groep 8 van De Fontein 
het over 1 ding eens: dit was de leuk-
ste snuffelstage ooit!

BlikSemStAGe Op vlieGvelD
De kinderen van groep 8 van basisschool de fon-
tein in het Oude Noorden hadden onlangs de dag 
van hun leven. Ze mochten stagelopen op Rotter-
dam the Haque Airport. 

In het kader van het sociaal pro-
gramma Kies Precies dat Woonstad 
Rotterdam samen met de wijkpart-
ners heeft opgezet mochten deze 
kinderen zich voor een dag stewar-
dess, beveiliger, techneut, balieme-
dewerker of piloot wanen.

De samenwerkende partijen heb-
ben de ambitie geformuleerd dat 

kinderen die in het Oude Noorden 
opgroeien zoveel mogelijk kansen 
krijgen om hun talenten te ont-
wikkelen samen met ouders en de 
school, zodat zij zich optimaal kun-
nen voorbereiden op een succes-
volle toekomst die aansluit bij hun 
wensen en mogelijkheden.
Andere stages die de kinderen heb-
ben ondernomen vonden onder 

andere plaats bij het Havenbedrijf, 
Woonstad Rotterdam en bij verzor-
gingstehuizen. De stage is mede 
mogelijk gemaakt door JINC, Rot-
terdam the Haque Airport, Basis-
school de Fontein, ouders uit het 
Oude Noorden, Gemeente Rotter-
dam en Woonstad Rotterdam. 

foto’s: Nik lijnis Huffenreuter

Basisschool C’70 adopteert 
het verzetsmonument  op de 
1e pijnackerstraat. Door de 
bovenbouw werd twee we-
ken gewerkt rond het thema 
tweede Wereldoorlog. 

Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. 
Het was een heel warme dag herin-
nert Corry zich. Ze was toen 6 jaar 
oud. Vier dagen en nachten lang 
vochten de mariniers bij de Maas-
bruggen tegen het grote Duitse 
leger. Op het moment dat ze zich 
overgaven, kwamen er grote drom-
men vliegtuigen die de hele binnen-
stad met hun bommen in brand zet-
ten. 800 doden waren  er en 80.000 
mensen verloren hun huis. 

Corry vertelt over de razzia’s waar-
bij Joden naar de kampen werden 
weggevoerd en later vergast. Ook 
de vaders, waaronder die van Corry, 
werden ui huis gehaald om in Duits-
land te gaan werken. In 1943 ging 
al het voedsel op de bon. In 1944 
werd het dramatisch. Er is grote 
hongersnood. Moeders gaan met 
handkarren ver weg naar de boe-

ren om kleding en gouden ringen 
te ruilen voor eten. Kinderen die 
eerst knikkerden en touwtje spron-
gen, gaan nu op rooftocht. Mensen 

sterven op straat. Op Schuttersveld 
gaat men graven naar kooltjes om 
vuur te stoken. Van suikerbieten 
wordt stroop gemaakt.’s  Avonds is 

het donker. De Duitsers nemen fiet-
sen en radio’s af. Klaslokalen wor-
den door soldaten ingepikt. Joodse 
meisjes uit Corry’s klas worden af-

gevoerd en komen niet meer terug. 
De bevrijding was geweldig met 
wittebrood en blikken die gedropt 
werden in het Kralingse bos. Van de 
bevrijders kreeg je kauwgom. Wel 
50 vingers gaan omhoog om Corry 
vragen te stellen. Wanneer kwam 
je vader terug? Maakten ze Joodse 
mensen wijs dat ze onder de douche 
moesten, terwijl ze werden vergast? 
Heb je gezien hoe ze verzetsstrij-
ders fusilleerden? Waar woonde je 
in de oorlog? 

Corry moedigde de kinderen aan 
om vooral gelukkig te zijn. Je moet 
nooit oorlog willen. In de school is 
een plaquette gemaakt van het mo-
nument. De Plaquette wordt ont-
huld. Verzet tegen vrijheidsberoving 
is belangrijk. Tijdens de Dodenher-
denking dragen leerlingen eigen 
gemaakte gedichten voor in aanwe-
zigheid van politici, leerkrachten, 
talrijke ouders en belangstellende 
buurtbewoners.

een monument

 kindvriendelijk 
 Oude Noorden
De Gemeente wil het Oude Noorden kindvriendelijker maken. 
met het oog hierop werden door Opzoomeren 250 gezinnen uit 
16 straten geïnterviewd. Wat vinden ze van de wijk en wat kan 
er verbeterd worden.
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zijn een hoop mensen die in Noord 
zijn komen wonen. Er zijn veel wijk-
activiteiten bijgekomen. Voor de 
toekomst hoop ik dat Noord alleen 
nog maar gezelliger wordt en dat ie-

dereen zich hier welkom voelt. Er is 
sprake van een stijgende lijn en dat is 
prachtig om te zien.’’

Sanne landsdaal is cultuur-
scout in Rotterdam Noord. in 
dit prachtige gedeelte van 
Rotterdam wonen heel veel 
creatieve ondernemers en 
vinden veel wijkactiviteiten 
plaats. Sinds juni 2008 onder-
steunt Sanne hen in de reali-
satie van hun projecten. 

mooi werk 
‘’Dit werk begint me nog lang niet 
te vervelen,’’ zegt Sanne. Je kan aan 
haar zien dat het mooi vindt om an-
dere mensen te helpen met het reali-
seren van hun projecten. Ze is vaak 
hun eerste aanspreekpunt, en als zij 
hen niet verder kan helpen verwijst 
zij ze door. ‘’Veel mensen hebben 
ideeën, maar weten niet goed naar 
wie ze moeten gaan om deze te reali-
seren. Daar ben ik voor. Het kunnen 
helpen van mensen en het eindpro-
duct zien van het project vind ik het 
allermooiste van mijn werk.’’ Sanne 
heeft onder andere meegewerkt aan 
Route Du Nord, Lisplein 5 en De Rot-
terdamse Salon. 

toekomst
“Rotterdam Noord heeft een roos-
kleurige toekomst. De wijk is de afge-
lopen jaren enorm opgeknapt en er 

We begroeten een echte hard roc-
ker en Madeleine als Amerikaanse 
vriendin met het nodige flegma. De 
Belgische bierbrouwer van de Klets 
kan zich geen betere promotoren 
wensen. Jolina als autist speelde 
ook de sterren van de hemel al was 
haar administratie niet in orde. 

Jannie was wel heel erg netjes en 
Wendy kwam als rockster uit de 
kast. 7 september kan je het stuk 
weer zien met enkele flamboyante 
nieuwelingen. Niks voor jou?

De theatergroep ’echte liefde‘ 
betrekt veel buurtbewoners 
bij uit het hart gegrepen the-
aterspel. Zo werd het stuk Café 
de klets in een nieuw jasje 
gestoken en werden we ver-
rast door talentvolle nieuwe 
acteurs. 

Café de klets 
vernieuwd

popkoor in Noord
Sinds kort heeft Noord een 
popkoor: twisted. Onder lei-
ding van talitha Holl zal het 
koor elke woensdagavond 
vanaf september 2015 om 
20.00 uur bijeenkomen in de 
kapel van het klooster om sa-
men popliedjes te zingen. 

Start 
Talitha Holl trok bij Charles Vermeer 
(de oprichter van het gelijknamig 
zanginstituut) aan de bel. Zij vertelde 
hem dat er vraag was naar een pop-
koor in Noord. Charles Vermeer had 
voor die tijd namelijk allerlei popko-
ren, maar niet in Rotterdam. 

Charles vermeer Zanginstituut
Charles Vermeer vindt het erg be-
langrijk om mensen bij elkaar te 
brengen. Het Charles Vermeer Zang-
instituut heeft dan ook veel verschil-
lende koren. Zo heeft het instituut 
een koor voor Klassiek, gospel- en 

een musicalklas. Het Instituut heeft 
in totaal twaalf koren in de regio. 
Ook is het Charles Vermeer Zangin-
stituut innovatief: het maakt gebruik 
van het Vocalvizi systeem. Daardoor 
kunnen de cursisten online een 
stemhoogte kiezen die bij hen past. 
Dat systeem bestaat sinds 2006 en is 
door vele koren succesvol gebruikt.

voor iedereen
Iedereen is welkom. Ook bestaat 
er geen bepaalde leeftijdsgrens om 
mee te mogen doen met het koor. 
Alle leeftijdsgroepen zijn welkom Je 
hoeft ook niet persé goed te zingen. 
Er zijn geen audities!. Het motto van 
Charles Vermeer is: ‘’Iedereen kan 
zingen.’’! 

Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.thetwistedcompany.nl


