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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

Zora: ‘dat was best spannend, allemaal 
mensen in de zaal die naar je staren’.  
Adam werd er zelfs een beetje verlegen 
van, vertelt ‘ie achteraf trots. 
Echt hoge verwachtingen van de voor-
ronden hadden de drie niet. ‘Dit wordt 
niks’ dacht Shari, die net als Adam 
regelmatig gedichten schrijft. Adam 
heeft zelfs een hele map thuis met zelf 
geschreven gedichten.  Vooraf hebben 
de kinderen van groep 6 op school een 
workshop gehad over het schrijven van 

gedichten. Daar kregen ze tips vertelt 
Zora. Zo moeten de gedichten  kort 
zijn, mogen ze niet rijmen en moet 
het geen verhaal zijn. 
Citaat gedicht Zora: ‘ik breng iets wat 
je niet verwacht en ik heb jou lief. Zo 
als een engel in de lucht. Ik wil jou 
hebben, maar ik heb je nog niet’.
Mijn gedicht gaat over de dag van mor-
gen, vertelt Zora. De inspiratie doet 
ze op van een tegeltje dat bij de trap 
van opa en oma hangt. Daarop staat 

de spreuk: leef vandaag maar droom 
van morgen. ‘Als de dag van morgen 
er niet was, zou je niet kunnen verlan-
gen naar iets’  daar heb ik mijn gedicht 
over geschreven, aldus Zora.
Citaat gedicht Shari: ‘ik zie je daar 
staan maar ik ben verstopt. Ik mag 
niets doen, ik ben ook alleen zonder 
vrienden. Ik voel me zo leeg als een 
verlaten schuur en mijn hoofd is zo 
stil als de nacht’.
Shari: ‘Eenzaam dier, is de titel van 

mijn gedicht, ik heb het geschreven 
omdat ik van dieren hou’. De enige 
huisdieren die ik heb gehad zijn vis-
sen, maar die leven niet zo lang en zijn 
nu al dood. Adams gedicht gaat ook 
over eenzaamheid. Hij wil mensen ge-
rust stellen want als je alleen bent ben 
je toch samen alleen. Sommige kinde-
ren hebben veel vrienden, andere wei-
nig. Vandaar de titel: Samen en alleen.
Citaat gedicht Adam: ‘Ik ben altijd blij 
als ik samen ben, net als jij en ande-

ren. Sommigen zijn alleen. Ik ben 
samen als je alleen bent dan ben je 
samen met  mij. Je bent niet alleen als 
ik er ben’.
Super trots zijn Adam, Shari en Zora 
op het winnen van de dichtfinale want 
nu mogen ze op 31 mei Rotterdam ver-
tegenwoordigen op de finale in Am-
sterdam en dat is natuurlijk ontzettend 
spannend.  

gedichtenwedstrijd
Basisschool De Fontein wint gedichtenwedstrijd en gaat naar landelijke finale.
De Fontein heeft drie dichtende helden! Adam, Shari en Zora zijn de drie leerlingen die namens 
groep 6 hun zelf geschreven gedicht mochten voordragen tijdens de voorronde in Theater 222.  
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training en na het overleggen van 
een bewijs van goed gedrag en het 
ondertekenen van een gedragscode 
worden ze aangenomen. Ze worden 
voorgesteld bij het kind thuis en als 
er een klik is met het kind kan wor-
den gestart.

Ze hebben een gehandicapt broertje, 
worden opgevoed door oma en opa, 
zitten in de opvang of hebben een 
zieke moeder. ’Met die kinderen is 
niets aan de hand, ze hebben alleen 
een steuntje in de rug nodig,’ vertelt 
ons Marijke Ridder werkzaam bij 
de stichting B 4 you waaronder Be-
nefits ressorteert. Voor dat steuntje 
zorgen de mentoren die geen hulp-
verleners zijn maar het leuk vinden 
om kinderen nieuwe dingen te laten 
zien. Ze komen uit de zakenwereld: 
Robeco, Porche, Flexus en Woon-
stad. Twee maal per maand gaan 
ze met de kinderen, hun menties, 
op stap. De meeste tekenen voor 
een jaar. Ze kunnen zich opgeven 
tijdens de maandelijkse informatie-
vergadering. Ze krijgen twee dagen 

Benefits for Kids   

Sommige Amerikanen -rednecks-  
denken dat je in Holland een bandje 
om moet hebben waarop staat dat je 
persé niet geëuthanaseerd wenst te 
worden. Want anders ga je er zó in het 
Neder -land- van-Sodom-en-Gomorra 
aan. Dat schoot door mijn hoofd toen 
ik de zogeheten “Huppakee weg” le-
venseindekliniek documentaire be-
keek. Zo makkelijk kom je echt niet 
aan je eindje in dit landje hoor! Daar 
hebben we tenminste procedures & 
instituten voor. Dat wilde NPO ons 
laten zien dat het administratief ver-
antwoord, zorgvuldig, weloverwogen 
gebeurt in deze dillema’s. Drie cases: 
vrouw met semantische dementie, 
100 jarige die levensmoe was en man 
met een obsessieve-compulsieve stoor-
nis die zichzelf allen zachtjes het leven 
uit lieten glijden met behulp van een 
arts, onder virtuele begeleiding. Fasci-
nerend om naar te kijken. Mag het niet 
zeggen maar de OCS-mijnheer mocht 
echt een keertje de inhoud van mijn 
kasten onder handen nemen, zulke 
keurige stapels! Nu heb ik zelf een paar 
katten moeten doen hemelen. Heus: 
alsof je een beul bent. Jouw besluit om 
bewust een einde aan het lijden te ma-
ken: horrible! Dood op bestelling. Arts  
komt, jij als vrouwtje in nerveuze af-
wachting, weet wat er te wachten staat. 
Het moet, je kan niet meer terug, om-
dat het kan. Diertje voelt ook t allemaal 
aan, wordt uit het lijden verlost. Geen 
geboorte- maar een doodskanaal. Weg 
van hier. Niet barbaars, maar humaan 
met een spuitje. Vervolgens ontdoen 
we ons ritueel van het lijk. Brrr, lek-
ker geplande heldenmoed. Zware psy-
chisch besluiten bij alle betrokkenen. 
Op leven en dood, in de sales! Ik kijk 
ademloos naar Huppakee, reality tv 
ten top. Echt, echter kan het niet! De 
marketeer wordt wakker in me, zie 
ook doelgroep. Een ongekende baby-
boom- groeimarkt in Neder-land: van 
2,7 miljoen senioren in 2012 tot een 
hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041, 
dat doorpiekt tot 2060! Fifty shades 
of grey landje worden we:  26% van 
de NL-bevolking is dan grijs /grijzend 
/ grijst! Afgrijselijk?! Wedden? Zet er 
een kratje champagne op…wedden 
dat je over 10 tot 20 jaar bijzonder 
makkelijk je levenseinde kan bewerk-
stelligen? Natuurlijk, dát kunnen we 
niet betalen, al die super-zorg in dat 

laatste levensjaar. Overproptevolle ver-
zorgingstehuizen met robots en geen 
personeel, worden dat! De overheid 
en pensioenfondsen staan voor een 
absurd-nieuwe-Duits /Dietse keuzes. 
Wat te doen met het overschot aan 
senioren? Ik zou mijn geld dus maar 
gaan inzetten op aandelen Drion: “Le-
vensklaar? Doet u het maar! Met ons!” 
Legale verkoop van humane pillen op 
zelfverkozen tijdstippen in te nemen! 
Qua lange termijnstrategie laat Drion 
subtiele kansen nú liggen in de docu-
mentaire. Sponsoring van de film. De 
doos met zakdoekjes op de tafel bij het 
bezoek aan psychiater in de levensein-
de kliniek verdiende een Dion-logo. Zo 
ook het pompje aan de hand van de pa-
tiënt, de koffer en auto van de arts, de 
zakdoeken na afloop, de afspraakbe-
vestiging etc. Zoek de Drion-moment-
jes! RUIMER denken: bij de Febo op 
de hoek een aparte rij met Drion-pillen 
te trekken uit de muur. Of Drion-taxi’s 
naar de zelfgekozen einde-bestem-
ming van de clientèle. Meerrrrrr, meer 
service en after-service met vóór en 
dóór Drion! Gewoon een all inclusive 
package deal. Vooraf psychologische 
hulp tegen maatschappelijk tarief voor 
de activatie van de doodswens. Tijdens 
stappen we over naar het commerci-
ele tarief: keuze uit rituelen omtrent 
de doodskist, muziek, kaarsen, geur, 
bloemenarrangementen, (vakantie) 
bestemming, kerk etc. Na-1: de begra-
fenis /crematie-zelfverkozen cafetaria 
model. Interesse in de groene aanpak? 
Helemaal hip met een pak van Rhim 
Lee die een lijkwade ontwierp waarop 
paddenstoelen kunnen groeien, welke 
het lichaam snel verwerken, zeker 
een oplossing voor bepaalde toxische 
stoffen die een begraving onder de 
grond niet verwerken. Na-2: patiën-
tenfora en zelf-hulpgroepen voor de 
Drion-verwerking. Na-3: urnen/ graf-
zerken, verstrooiing van as en planten 
van bomen en ander struikgewas op 
Rhim-Lee plekken. Dit zijn slechts een 
paar aanzetjes, laat het aan de lezer 
over om eigen commerciële kansen te 
zien. Afijn. Wat intrigeerde me mate-
loos in de NPO doodsshow? Dat een 
vrouw die niet meer taal dan ‘huppa-
kee’ heeft, nog auto rijdt naar Thialf 
stadion met haar begripvolle partner. 
Die zegt op het moment suprême: 
neen, huppakee, dat moet daar…..ze 

Column

Pil van Drion 
marketing

op 30 mei is het weer zover.
De noord4daagse wandelt dan 
weer door Rotterdam noord. 
Vorig jaar liepen ongeveer 
1.000 kinderen met 700 ou-
ders vier avonden door de wij-
ken. Het was weer ontzettend 
gezellig op dit sportieve en 
oergezonde feest.

Dit jaar is bijzonder, want de Noord-
4daagse start voor de 10de keer. Bo-
vendien is het het eerste jaar dat een 
nieuw team van betrokken bewoners 
de organisatie over neemt. Voorgaan-
de jaren is het door Kinderparadijs 
Meidoorn georganiseerd in opdracht 
van de deelgemeente. Omdat de 
steun vanuit de gemeente stopt was 
het even onzeker of er nog wel een 
nieuwe Noord4daagse zou komen. 
Wel dus.
Laat deze kans dus niet lopen en wan-
del mee van 30 mei tot en met 2 juni. 
Meld je aan bij je school of ga naar de 
website om je door je ouders aan te 
laten melden. Omdat we willen dat ie-
dereen mee kan doen, kost het maar 

2 euro om vier dagen lang gezellig 
mee te wandelen. Mocht je de Noord-
4Daagse financieel een beetje willen 
steunen nu we geen subsidie meer 
krijgen van de gemeente, dan mag je 
natuurlijk ook meer betalen. Dat kan 
bijvoorbeeld ook door te doneren via 
de website.
Ook de website is helemaal ver-
nieuwd! Kijk er maar eens rond en 

bekijk nog een keer de foto’s van 
vorige jaar om alvast helemaal in de 
stemming te komen en je te verheu-
gen op vier gezellige avonden met je 
vriendjes en vriendinnetjes.

Het webadres is www.noord4daagse.
nl en als je vragen hebt kan je een e-
mail sturen naar info@noord4daag-
se.nl.

nooRD4DAAgSe

Schreeuw tegen 
gebrekkig onderwijs

Pubers ontmoeten 
jonge vrouwen
Ook een landelijk meidenproject is 
onder de naam Benefits for Girls bij 
de stichting ondergebracht. Het gaat 
hier om meisjes in de pubertijd van 
12 tot 16 jaar. Hun mentoren zijn 
jonge vrouwen. De leeftijden van 
mentoren en menties liggen hier 

dicht bij elkaar. Naast de maandelijk-
se uitstapjes hebben we in dit project 
ook tien groepsbijeenkomsten rond 
thema’s als loverboys en seksuele 
voorlichting. Benefits for Girls heeft 
nu dertig koppels en start telkens bij 
een nieuw schooljaar. Aanmeldingen 
komen via maatschappelijk werk of 
basisschool. Nog even over de men-

toren. Ze zijn vertrouwenspersonen 
die kijken waar je talenten liggen. Je 
kletst ermee op een bankje of maakt 
een boswandeling. Hun afkomst is 
multicultureel. Tijdens de groeps-
bijeenkomsten maakten de meisjes 
schilderijen die ze verkochten. Met 
het geld gingen ze samen bowlen en 
eten.

Verschillende werelden
Bij Benefits for Kids is er een wacht-
lijst. De mentoren hier zijn meestal 
studenten, singles of carrière men-
sen (veel 50-ers). Veel bedrijven zien 
het mentorschap van de kinderen 
als relevante werkervaring. Je komt 
binnen in de totaal andere wereld 
van het kind en tegelijkertijd opent 
je voor hem nieuwe horizonten. Een 
mentor moet de tijd nemen om een 
band op te bouwen met het kind en 
vertrouwen te krijgen van de ouders. 
Veel vluchtelingen gezinnen ma-
ken gebruik van Benefits for Kids 
om sneller te integreren. Nederland 
leren kennen bestaat niet alleen uit 
grote dingen, je kan ook samen een 
spelletje ‘Mens erger je niet’ spelen. 
Het is mooi, mijmert Marijke, dat 
mensen uit het bedrijfsleven gemo-
tiveerd zijn om hun bijdrage te leve-
ren. Benefits for Kids en Benefits for 
Girls zitten op de Bergsingel 227.

om 10.10 uur kwamen alle kleine en grote lawaaimakers van de Hildegardis school naar buiten 
gewapend met tal van instrumenten. De kinderen hadden ontzettend veel lol. De directrice met megafoon 
lanceerde het gebeuren met een snerpende sirene. De tweehonderd kinderen waren niet te houden. Ze wisten heel 
goed waarvoor geschreeuwd werd: voor al die kinderen die door oorlog of armoede niet naar school kunnen. De actie 
is een ondersteuning voor het Liliane fonds dat investeert in onderwijs in moeilijke omstandigheden.

Benefits for Kids startte 
14 jaar geleden in de 
Zwartjanstraat. oprichter 
was Wilma gilles Burleson, 
gewezen vice voorzitter van 
de Kamer van Koophandel 
en directeur van het 
uitzendbureau legato. 
Het doel is het talent te 
ontwikkelen van kinderen 
van 8 tot 14 jaar die in 
moeilijke omstandigheden 
leven.

wijst naar een andere kamer. Maar dat 
kan niet. Want ze móest huppakee in 
de stoel. Ze moest dáár sterven, want 
daar stonden de camera’s – nog zon-
der Drion-logo – klaar. Dáár moest het 
gefilmd worden. Ook het gebrek aan 
mededogen of ritueel of muziek of 
liefde van de omringenden. Goh, die 
man die zoende tenminste nog. Wat 
een klinische spectaculaire tv! Tja, ben 
ernstig aan het twijfelen gebracht. Wat 
te doen als 58-jarige? Wel zo’n verkla-
ring? Geen reanimatie? Heb altijd ge-
zegd: ‘als ik niet meer begrijp waarom 
ik lipstick opdoe, dan hoeft t voor mij 
niet meer’…. Mijn naasten snappen 
dat. Maar snapt mijnheer Drion deze 
onmetelijke heldere grens van het niet 
meer bewust aanbrengen van lippen-
stift straks ook? Huppakee geen Cha-
nel, dus! 

Anja Berkelaar

Cursus
op vrijdag 8 april volgde de 
eerste groep vrijwilligers in 
‘t Klooster de cursus ‘Huisbe-
zoeken 75+’ers’. 
In opdracht van de gemeente orga-
niseren Dock en SOL (Samen On-
dernemend Leren) deze cursus voor 
vrijwilligers in het Oude Noorden. 
De huisbezoeken zijn een belang-
rijk onderdeel van de gemeentelijke 
campagne ‘Voor mekaar’. Door een 
jaarlijks huisbezoek kan de zorgbe-
hoefte van de 75+’er in Rotterdam in 
kaart worden gebracht. Binnenkort 
start de eerste groep vrijwilligers 
met de huisbezoeken in en rondom 
het Oude Noorden. Bent u ook een 
bewoner die zich graag inzet voor ou-
deren? Voor meer informatie over de 
cursus ‘Huisbezoekern 75+’ers’ kunt 
u contact opnemen met Dock (06 
391 141 77) of SOL (06 244 156 12).

Het nieuw gebiedsplan noord 
is uit! De Gebiedscommissie Noord 
wil investeren in de kansrijke buurt 
tussen Blommerdijkse laan en de 
Bloklandstraat. Ze gaat hier vooral 
inzetten op vergroening. De Dans-
school wordt verkocht en krijgt bij 
voorkeur een culturele bestemming. 
Voor de Zwart Janstraat mikt men 
op een supermarkt als aanvulling. 
Ze wil de drugseconomie terugdrin-

gen. Van het Noordplein wil ze een 
aantrekkelijk verblijfsgebied maken 
aan de Rotte. Ze wil werken aan ta-
lentontwikkeling, welzijn en zorg 
door het wijkteam te verbinden met 
corporaties en bewonersgroepen zo-
dat sociale problematiek sneller kan 
aangepakt worden. De huizen van de 
Wijk worden gesteund en het zorg-
concept van het Jan van der Ploeg 
krijgt prioriteit.

nieuw gebiedsplan

op dit moment wordt er ac-
tie gevoerd om een raadge-
vend referendum te houden 
over de woonvisie 2030 van 
het College. Volgens het Col-
lege is er een overschot van 
20.000 sociale woningen die 
ze willen slopen en vervan-
gen door middeldure en dure 
woningen. 
Het College wil een nieuwe midden-
klasse naar de stad trekken die moet 
zorgen voor een nieuw elan dat ie-
dereen ten goede komt. Het College 
wordt hier ook in gesteund door 
het CDA en D’66 Oppositiepar-
tijen maar ook veel organisaties en 
instellingen zijn het niet eens met 
de analyse en het mogelijke College-
besluit. Volgens hen is er nu al een 
tekort van 77.959 sociale woningen. 
243.559 Rotterdammers, dat is 85 
procent van de bevolking , heeft 
recht op een sociale woning. Op dit 
moment zijn er slechts 167.600 wo-
ningen beschikbaar. Het College wil 
dit nog terugbrengen tot 148.000 in 
2030. ‘Waar moeten mensen met 
een kleine beurs naartoe?’, vragen 
de opposanten. Een eerste stap naar 
een referendum zijn 1000 handte-
keningen. Na de formulering van 

de definitieve referendum vraag 
zijn nog eens 10.000 handtekenin-
gen nodig. De voorstanders van de 
Woonvisie zien dat Rotterdam boo-
ming wordt. Er wonen 35 procent 
hoogopgeleiden. Ze willen dit aan-
tal vasthouden en uitbreiden. Hier-
voor is onderwijs van niveau nodig, 
meer groen, veiligheid en gentri-
fication (sociale mix) in de oude 
wijken. 20.000 sociale woningen 
moeten volgens hen plaats maken 
voor 36.000 woningen voor midden 
en hogere inkomens. De tegenstan-
ders vragen zich af waar de laag-
opgeleiden naartoe moeten. Naar 
Hoogvliet, Capelle aan de IJssel of 
Spijkenisse? Waar wordt nog sociale 
woningbouw neergezet? De voor-
standers willen de randgemeenten 
van Rotterdam onder druk zetten 
om sociale woningbouw te realise-
ren. Maar gebeurt dit? Betekent de 
renaissance van Rotterdam de uit-
sluiting van arme stadsbewoners? 
In Rotterdam neemt volgens de te-
genstanders de ongelijkheid toe.12 
Procent van de Rotterdammers is 
werkloos. 53 van de76 wijken heb-
ben een gemiddeld inkomen lager 
dan het landelijk gemiddelde van  € 

34.000,-

20.000 
sociale woningen 
op de schop
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Coffee2Code is in 2011 opgericht 
door Jorge da Encarnaçao en Jos-
hua Noordzee. De vertaling ‘van 
koffie naar code’ zegt het al. Jorge: 
“We dronken veel koffie, de grond-
stof voor onze codes die we in onze 
projecten en computersystemen 
verwerken.  Zo kwamen we op de 
naam ‘Coffee2Code’. “Bij bedrijven 
die opereren in de computerbranche 
verwacht je bij aankomst een par-
keerterrein met rondom vlaggen en 
bij de ingang een groot naambord. 
Bij Coffee2Code speelt het technisch 
vernuft zich af achter Oud Hollandse 
garage deuren in de Bloklandstraat. 
Wil je aanbellen dan druk je niet op 
een deurbel-intercom, maar trek je 
aan een trekbel. Binnen heeft het 
weg van een centrale verkeersleiding. 
Op elke bureau staan drie grote mo-
nitoren. Op het whiteboard aan de 
muur staan onbegrijpelijke formules 
en grafieken. Het kan niets anders, 
bij Coffee2Code werkt uitzonderlijk 
talent. 

Die talenten vinden Jorge en Joshua 
onder meer op het Grafisch Lyceum 
Rotterdam. Coffee2Code is een er-
kend Leerwerkbedrijf dat sinds vier 
jaar met studenten samenwerkt. Bij 
alle projecten worden zij intensief 
betrokken. De studenten werken al-
les tot in detail uit: de knoppen, de 
kleuren, vormen, lettertypes, acties, 
etc. Uiteindelijk geven zij het sy-
steem als het ware een gezicht dat op 
het beedscherm verschijnt. 

Momenteel werkt Coffee2Code aan 
een project voor AsiliaAfrica.com, 
een safari tour-operator in Tanzania, 
Kenia. Uganda en Zuid Afrika. Het 
project bestaat uit de ontwikkeling 
van een app(licatie) voor de chauf-
feurs van de safari-voertuigen en 
een geautomatiseerd systeem voor 
kantoormedewerkers. Via de app 
gaat voortdurend informatie over en 
weer tussen chauffeurs en kantoor-
medewerkers. Hiervoor moeten 104 
voertuigen voorzien worden van een 

een uiterst compact computertje: een 
zwarte doos. Inmiddels heeft Joshua 
30 zwarte dozen aangebracht. “Als ik 
wil,” zegt Joshua, “kan ik nu vanuit 
hier een voertuig starten of stoppen.” 
Zo zijn er allerlei veiligheidsdrem-
pels ingebouwd. De chauffeurs zien 
van elkaar waar zij zich bevinden. In 
een noodgeval kunnen ze elkaar snel 

te hulp schieten. Het systeem gene-
reert alle informatie die relevant is 
voor de chauffeurs en medewerkers 
op kantoor. Joshua: “Terwijl je in de 
jeep achter het stuur zit weet je exact 
waar een migratie van Gnu’s plaats-
vindt, waar een extreme weersomlag 
is en tegelijkertijd zien ze op kantoor 
welk voertuig binnenkort aan een 
onderhoudsbeurt toe is.” 

De projecten waar Coffee2Code aan 
werkt hebben allemaal te maken met 
locaties en objecten. De professio-
nales noemen het ook wel Location 
Based Services (LBS). Dit specialis-
me groeide vanuit een drone-game. 
“Het is een game waarin je elkaar 
met een drone kan volgen en aan-
vallen. Je richt de beeldcamera van 
je smartphone in de lucht en je ziet 
de drone van je tegenstander in je 
scherm verschijnen.” De technolo-
gie die Coffee2Code hieruit verder 
heeft ontwikkeld wordt momen-
teel toegepast in het vakgebied van 

koeriersdiensten en in citygames 
in Rotterdam. In wezen kan het sy-
steem voor allerlei thema’s gebruikt 
worden. Jorge” Wat dacht je van een 
kunst & cultuutocht door het Oude 
Noorden.”

Wat Coffee2Code maakt is heden-
daags innovatief vakmanschap. Het 
gaat samen met complexe en creatie-
ve processen waar het hele team van 
Coffee2Code elke dag vol passie in 
opgaat. Wil je onderdeel zijn van dit 
team dan heb je uitzonderlijk talent 
nodig. Jorge “Goede programmeurs 
zijn bij Coffee2Code van harte wel-
kom.” Die getalenteerde specialis-
ten, zoals programmeurs en media 
developers, zijn moeilijk te vinden. 
Maar misschien ben jij het zeldzame 
talent dat Coffee2Code zoekt? Meer 
informatie op cc.coffee2code.nl

Jaco Taal

een pc, smartphone, tablet of smartwatch, bijna iedereen 
heeft een exemplaar ervan in huis of op het werk. met elke 
type beeldscherm kunnen we feilloos overweg. We weten met 
gemak onze weg te vinden in deze snelle wereld. Hele andere 
koek is de wereld achter de (beeld)schermen. Bij Coffee2Code 
in de Bloklandstraat weten ze daar alles van. 

op zaterdag 19 maart startte 
in de nieuwe Banier de over-
zichtsexpositie van kunste-
naar lara. De officiële opening, 
door Klaas van der Burg, vond plaats 
met hapjes en drankjes en muziek 
(door Gerard Scherff en Martine 
von Gleich). Lara heeft met haar in-
gediende bewonersinitiatief een op-
hangsysteem met wandrail voor De 
Nieuwe Banier kunnen aanschaf-
fen. Dit heeft geresulteerd in een 
overzichtsexpositie waarin Lara haar 
schilderkunsten laat zien. Haar werk 
varieert in materiaal en beeld. Met 
olie- of waterverf, acryl, tempera, 

krijt, penseel of houtskool zet zij met 
veel kleurgebruik abstracte en her-
kenbare onderwerpen op doek. De 
variatie biedt voor iedereen daarom 
veel kijkgenot. De overzichtsexposi-
tie in de Nieuwe Banier duurt tot en 
met 31 mei 2016. Dankzij het initia-
tief van Lara kunnen andere kunste-
naars in De Nieuwe Banier in de toe-
komst ook hun werk exposeren. Voor 

bezoekers aan de exposities is de toe-
gang gratis. Ben jij een passievolle 
kunstenaar en heb je kunstwerken 
die je graag wil laten zien? Neem dan 
contact op met De Nieuwe Banier.

Op dezelfde dag vond buiten op het 
Ammersooiseplein een ander bewo-
nersinitiatief plaats. Karima, mede 
beheerster van Duimdrop, heeft 

met haar intiatief, samen met 
wijkbewoners het Ammersooi-
sepleinplein nabij de nieuwe 
Banier groener en kleurrijker 
gemaakt. Enkele maanden gele-
den hebben zij, moeders, kinderen 
en andere omwonenden, ruim 700 
bloembollen en verschillende vaste 
planten in de bloembakken geplant. 
Het resultaat is nu al te zien. De eer-

edelsmid zorgt 
voor ontmoeting

nl doet en groen verbindt

Ze stapt hiermee in de voetstappen 
van Paula van Elshout. Esmeralda 
was activiteiten begeleidster, werkt 
aan de balie bij de politie, kookt voor 
autistische jongeren en is een talent-
rijk sieraden ontwerpster en schilde-
res. In het Arboretum heeft ze een 
tentoonstelling. Ze leerde edelsme-
den in het Centrum voor Kunst in 
Roosendaal en won twee belangrijke 
prijzen. Ik bewonder de mooie ring 
die een eerste prijs oogstte. De crea-
tiviteitsles trekt een tiental senioren. 
Ze maken de meest uiteen lopende 
dingen van bloemstukken tot kaar-
ten, van sieraden tot Paas ornamen-
ten. Esmeralda vond 2,5 jaar geleden 
haar grote liefde in het Rottekwartier 
en zet zich vrijwillig in op creativi-
teitsgebied. De helft van de week 
zit ze voor haar werk in Bergen op 
Zoom. Het is bijzonder om zien hoe 
iedereen in de club aan de slag gaat. 

Ondertussen wordt er met een kopje 
thee erbij gepraat over de Europese 
problematiek( van vluchtelingen tot 
het mooie design van het honderd 
gulden biljet), over de propvolle brie-
venbus van de vertrokken buurman 
en over IJsland, het land van mijn 
dromen. IJsland is prachtig met zijn 
vulkanische gebieden en Spitsber-
gen met ijsberen die hun kleintjes 
knuffelen. IJsland neemt ook veel Sy-
rische vluchtelingen op. Is het daar 
niet te koud? Zwaanshals met zijn 
winkeltjes is mooi geworden! Mag 
ik nog wat blauwe verf van je? Mijn 
handen zijn helemaal vol verf! Heb 
je al gezien hoe een kunstenaar er-
uit ziet. De tafel zit aardig vol, maar 
er kunnen er nog twee bij. Mail naar 
emeraldangels1@hotmail.com,de 
creaclub is een belevenis.

SuCCeSVolle BeWoneRSiniTiATieVen

ste bollen komen al uit. Het plein 
wordt nu met de kinderen regelma-
tig geveegd en al het groen wordt 
goed onderhouden. Imiddels heeft 
Karima met enkele omwonenden 
een nieuw bewonersinitiatief inge-
diend. Een hek aan de nabijgelegen 
straat dat zorgt voor de veiligheid van 
de kleintjes. Het hek zal dit jaar nog 
geplaatst worden.

op 11 maart werd een verlei-
delijke kruidentuin ingericht 
op het Schout Heinrichplein in 
het kader van groen Verbindt. 
Een bijzonder multicultureel team 
van oud en jong ging aan de slag. 
Stagiaires van het Grafisch Lyceum 
gaven een presentatie. Het werd een 
interessante uitleg over de oorsprong, 
de werking en meerwaarde van krui-
den en specerijen, die in onze keuken 
nog te weinig gebruikt worden. En-
kele grappige wetenswaardigheden 
kwamen aan het licht. Zo schijnt pe-
terselie goed te zijn tegen een kater. 
NAS kunstenaar Jan maakt van zaden 
van diverse specerijen een soort schil-
derijen. Kinderen konden deelnemen 
aan zijn workshop. Bewoonster Nadia 
zorgde voor de uitleg. Het televisie 
station team van Pameijer interview-
de de bewoners. Na het Schout Hei-

richplein werden op het Ammersooi-
seplein duizend zaadjes gepland in 
het kader van NL doet. Vijftien vogel-
kastjes bekleed met mozaïek werden 
opgehangen. Zo kregen beide pleinen 
door de acties een groene beurt. De 
deelnemers kwamen uit het samen-

werkingsverband van Pameijer, Gra-
fisch Lyceum. Albeda, Melanchton, 
Banier, Welzijn Noord en NAS. De 
vrijwilligers van DOCK, getalenteerde 
Marokkaanse vrouwen, zorgden voor 
een verrassend lekkere maaltijd.

om de twee weken op maandag vanaf 13.30uur in noordplein 
12 organiseert buurtbewoonster esmeralda meelhuysen een 
ontzettend leuke creativiteitsclub. 

in Huis van de Wijk mozaïek 
werd door Fouad Akka de 
start gegeven van de 
opzoomer campagne 2016. 

De campagne bestaat uit vier onder-
delen. Opzoomer Mee dat loopt van 
april tot en met september. Bewo-
ners doen wat voor hun straat. Ze 
halen het contact met de buren aan 
en verbeteren samen hun straat door 
te Opzoomeren. Het Voorleesfeest 
dat doorgaat van 25 mei tot en met 
8 juni. Bewoners helpen hier mee 
aan de taalontwikkeling van de kin-
deren in hun straat of buurt. Orga-
niseer een voorleesfeest. De Lief en 
Leedweken lopen van 1 tot en met 31 
oktober. Het lief en leed in de straat 
wordt gedeeld. Er wordt aandacht 
besteed aan bewoners in de straat 
die extra aandacht goed kunnen ge-
bruiken. Goede buren vieren feest 
in december. Ze ontmoeten elkaar 
en zorgen voor warmte in hun straat 
tijdens de koude wintermaand. Na-
tuurlijk wordt in deze maand aan-
dacht besteed aan Lief en Leed. Voor 
elk onderdeel is € 175,- beschikbaar. 
Maximaal kan € 75,- besteed worden 
aan catering. 

Naar aanleiding van het voorlees-
feest kunnen ook leesboeken wor-
den aangeschaft. Straten kunnen 
ook een structurele lief en leedstraat 
worden en hun bedrag spreiden over 
het hele jaar. De bonnen blijven bij 

de straat en worden een jaar lang 
bewaard. SPIOR en het Wijkpasto-
raat bezoeken regelmatig bewoners 
die extra aandacht nodig hebben. 
Mimoun Hmoumou van Dock ver-
telt dat de Gemeente 75 plussers wil 
laten bezoeken door vrijwilligers. 

Ze moeten hier wel toestemming 
voor geven. Veel mensen die buiten 
de boot vallen reageren hier niet op. 
Dock roept de Opzoomeraars op om 
bewoners die extra aandacht nodig 
hebben aan te melden en met hen 
contact te leggen. Het gaat om bood-

opzoomerbijeenkomst

schappen doen en hen even ergens 
naartoe meenemen. We gaan weer 
Opzoomeren! Zoals voorheen kun-
nen ook keetjes besteld worden. Er is 
een speelkeet, een dinerkeet, een ter-
raskeet en een waterkeet met zwem-
badje. Opzoomeren ondersteunt ook 

conversatiegroepen van bewoners 
die met elkaar de Nederlandse taal 
willen leren. Zoals vorig jaar wordt 
ook samengewerkt met Albert Hein 
dat taaluitstapjes organiseert.

Per 1 januari 2015 is de lang-
durigheids toeslag van € 360,- 
door de regering afgeschaft en 
vervangen door de individuele 
inkomens toeslag. 
De gemeente kan nu zelf bepalen 
aan wie deze toeslag wordt gegeven. 
Het College van Rotterdam bepaalde 
dat alleen de groep van 18 tot 27 jaar 
die daarbij o.a. nog een minderjarig 
kind in huis heeft voor de toeslag in 
aanmerking komt. De toeslag is be-
doeld voor duurzame aanschaffen 
als bijvoorbeeld een wasmachine en 
wordt gegeven als je 12 maanden in 
de uitkering zit. De individuele in-
komens toeslag is onderdeel van de 
participatie wet en wordt omschre-

ven in artikel 36. Hij is bedoeld voor 
mensen die geen uitzicht hebben op 
inkomens verbetering. ‘Als je zoals 
nu bijvoorbeeld 40 jarigen uitsluit 
druist dat in tegen de geest van de 
participatie wet en de bedoeling van 
de wetgever’, stelt de geëngageerde 
mr. M.A.K. Rahman. Hij spande dan 
ook een proces aan en de meervoudi-
ge rechtbank van drie rechters stelde 
hem in het gelijk. Het College van 
Rotterdam krijgt 8 weken om de re-
geling van de individuele inkomens 
toeslag te verruimen. Al honderden 
bewoners hebben in wijkgebouw 
het Klooster een aanvraag ingediend 
met het uitzicht op de verruiming. 
De rechterlijke uitspraak was op 14 

Aanvraag indienen voor
 de toeslag individuele inkomens  

maart jongstleden. De rechtbank 
verklaarde het beleid van Rotterdam 
onverbindend en in strijd met de 
bedoeling van de wetgever. Uitke-
ringsgerechtigden kunnen nog altijd 
in het Klooster een afspraak maken 
voor het invullen van de aanvraag. 
Gezien de enorme toeloop is een af-
spraak maken wel noodzakelijk. De 
afgelopen dagen was de aanloop zo 
onverwacht dat hier niet volledig op 
in kon gespeeld worden. Het was 
een gerechtvaardigd spontaan vrij-
willigersinitiatief, dat nu een rusti-
ger voortzetting krijgt. Het ingevulde 
formulier kan dan afgegeven worden 
bij SoZaWe, Looyershof 1. Vraag om 
een ontvangstbewijs.

Sinds de goedkeuring van 43 
bewonersinitiatieven door ge-
biedscommissie noord zijn alle 
initiatiefnemers vanaf novem-
ber 2016 aan de slag gegaan 
met hun idee.

Twee initiatiefnemers 
hebben hun idee onlangs 
gerealiseerd. En met 
succes!

CoFFee2CoDe OndErnEmEn achTEr 
dE (bEEld)schErmEn 
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Ze verkoopt niet alleen eigenge-
maakte armbandjes en vele andere 
accessoires, maar organiseert ook 
creatieve kinderfeestjes en work-
shops voor volwassenen. 
“De naam MBR is afgeleid uit mijn 
voorafgaande bedrijfje genaamd 
‘My Baby Room’. Dit was een kleine 
webshop voor baby’s”, vertelt Clau-
dia. Vanwaar dan het idee voor een 
sieradenwinkel? “Zo’n drie jaar gele-
den begon ik met het ontwerpen van 
armbandjes. Dit deed ik er gewoon 
als hobby bij, een beetje creatief be-
zig zijn. Via mond-op-mond reclame 
verspreidde de belangstelling voor 
mijn armbandjes al snel. De baby 
webshop toverde ik om tot een sie-
raden webshop. Dit proefde al snel 
naar meer, tijd voor een nieuwe uit-
daging. Een eigen winkeltje en laat 
Noord hier nou precies de juiste plek 
voor zijn.” In Rotterdam-Noord is 
de Zwaanshals volgens Claudia een 
ambachtelijke en gezellige plek voor 
startende ondernemers. “Ik voel me 
thuis in deze omgeving, er heerst 

een fijne sfeer. Het is net wat anders 
dan het drukke centrum en het con-
tact met klanten en de andere onder-
nemers in de buurt is altijd goed!”

Handgemaakt                                                                                                                                          
“Vanaf het begin van het bedrijf 
maak ik al mijn spulletjes zelf. Op 
een gegeven moment merkte ik dat 
dit, door de drukke belangstelling 
voor de sieraden, niet meer haalbaar 

handgemaakt met liefde

in oktober 2015 is gestart met 
de bouw van het nieuwbouw-
project noord Best in het oude 
noorden.

Jaren lang keken Raephorststraat en 
Bloklandstraat bewoners aan tegen 
verkrotte woningen. Woonstad en 
Deelgemeente hadden een verschil-
lende visie op het gebied en de situ-
atie op de woningmarkt was belab-
berd. Dit is nu totaal anders.

Het nieuwe elan in de wijk, de in-
zet van bewoners in hun straten, 
de inspanningen van Woonstad en 
opbouwwerk richting binnenterrei-
nen en de vergroening van beeld-
bepalende pleinen, spreken nieuw-
komers en doorstromers aan. Het 
Oude Noorden is booming. In deze 

flow ging Noord Best van start. Het 
project bestaat uit 31 koopwoningen 
en 23 vrije sector huurwoningen. 
Alle woningen zijn verkocht of ver-
huurd. De bouw verloopt tot nu toe 
volgens planning. De verwachting 
is dat de woningen in de zomer van 
2016 worden opgeleverd. Dit is uiter-
aard ook afhankelijk van het weer. De 
Gemeente Rotterdam is bezig met de 
voorbereiding voor het opknappen 
van de directe woonomgeving van 
het project. Het is de bedoeling dat 
dit aansluitend wordt uitgevoerd.

Voor de Gebiedscommissie is de aan-
pak van de Bloklandstraat inrichting 
een absolute prioriteit. Wat te den-
ken van vergroening, goed beheer 
en plaats voor artistieke uitingen? 
Noord Best verlevendigt de wijk!

Al bijna drie jaar is de 
33-jarige ondernemer Claudia 
groottegoed trotse eigenares 
van de sieradenwinkel 
‘mBR Bracelets & more’ aan 
de Zwaanshals in noord. 

was. Omdat mijn voorkeur toch uit-
ging naar handgemaakte sieraden, 
ben ik gaan rondkijken naar andere 
bedrijfjes om onze creatieve krach-
ten samen te bundelen”, aldus Clau-
dia. “Dat zorgt voor wat meer rust 
en tijd voor inspiratie om zelf weer 
leuke dingen te ontwerpen. Een 
handgemaakt armbandje straalt toch 
meer liefde en verzorging uit dan 
een fabriekssierraad.”

Wij vinden het belangrijk dat u 
met plezier woont in uw wijk 
en dat u zich betrokken voelt bij 
wat er in uw wijk gebeurt. Heeft 
u een goed idee voor een bewo-
nersinitiatief dat de leefbaar-
heid en het woonplezier binnen 
uw wijk kan vergroten? of mis-
schien bent u er al één gestart 
en heeft u extra ondersteuning 
nodig? gebruik dan het Kompas 
voor bewonersinitiatieven!  

Met het Kompas kunt u uw idee voor 
een bewonersinitiatief aan ons door-
geven. Wij nemen vervolgens con-
tact met u op om de mogelijkheden 
te bespreken. Wanneer uw initiatief 
aansluit bij de wettelijke richtlijnen 
en past binnen het kader van Woon-
stad Rotterdam (zie verder op deze 
pagina), kijken wij graag samen met 
u hoe wij u hierin kunnen onder-
steunen. Bijvoorbeeld op financieel 
of facilitair gebied. 

Bent u een bewoner van een woning 
van Woonstad Rotterdam en heeft u 
een idee voor een wijkinitiatief waar-
bij u wel wat extra ondersteuning 
kunt gebruiken? 

Wettelijke richtlijnen 
Vanuit de overheid hebben wij wet-
telijke richtlijnen meegekregen die 

nieuwe plannen
Naast het runnen van haar winkel en 
webshop, verzorgt Claudia ook graag 
kinderfeestjes en workshops. “Elke 
woensdag- en zaterdagmiddag orga-
niseerde ik voorheen al kidsmidda-
gen. Een soort activiteitenmiddagje 
waarin ze zelf armbandjes konden 
maken. Door een verzoekje van een 
vriendin of ik ook feestjes en work-
shops deed, begon ik na te denken. 

aangeven welke bewonersinitiatie-
ven we mogen steunen als corpora-
tie. Zo mogen we initiatieven steu-
nen in de wijken waar het merendeel 
van onze bewoners wonen. Daarbij 
moet kunnen worden aangetoond 
dat het initiatief een positief effect 
heeft voor de bewoners en de wijk. 
Denk hierbij aan activiteiten gericht 
op kinderen uit de buurt of culturele 
initiatieven.

Initiatieven die niet worden georga-
niseerd door bewoners zelf, of waar 
een andere partij verantwoordelijk 
voor is (zoals de gemeente of de poli-
tie), mogen wij volgens de wettelijke 
richtlijnen helaas niet steunen. Een 

Ik besloot het gewoon te doen. En 
òh, wat vind ik het leuk om te doen! 
“Sindsdien heb ik om de week een 
kinderfeestje op de planning staan. 
Fantastisch om de kinderen iets bij te 
brengen en ze tegelijkertijd creatief 
bezig te zien zijn. Zelfs de jongetjes 
gaan met een ’big smile’ de deur uit.”
Uitdagingen blijven belangrijk voor 
Claudia, dus heeft ze sinds vorig jaar 
mei haar assortiment uitgebreid met 
kleding en sieraden speciaal voor 
kinderen. “Het viel mij op dat ik in 
de buurt veel zwangere vrouwen zag 
lopen. En met een dochtertje van ne-
gen jaar leek het mij ontzettend leuk 
om een kleding collectie alleen voor 
kinderen op te richten. Met goed 
resultaat. Het loopt als een trein! In 
april komt er alweer een nieuwe col-
lectie binnen. “Maar mijn grootste 
toekomstplan blijft toch een eigen 
sieradenmerk op te zetten. Ik ben 
hier eigenlijk al een klein beetje mee 
begonnen. Onlangs heb ik, samen 
met het bedrijfje ‘Fashion Victims’, 
een armbandje ontworpen met de 
skyline van Rotterdam, genaamd 
‘Mokkels en Gozers’. Een waar suc-
ces! Veder probeer ik alles rustig op 
mij af te laten komen, wie weet, wat 
de toekomst mij zal brengen.” 

Door: Anne Mulders

initiatief op het gebied van buurt-
toezicht valt bijvoorbeeld onder de 
verantwoordelijkheid van de politie.

Woonstad kader 
Bewonersinitiatieven die een positie-
ve impact hebben op de leefbaarheid 
binnen de wijk en waar meerdere 
buurtbewoners profijt bij hebben of 
plezier aan beleven, vallen binnen 
het kader van Woonstad Rotterdam. 
Wanneer ze daarbij aansluiten bij 
de hierboven genoemde wettelijke 
richtlijnen, kijken wij graag hoe we 
deze kunnen ondersteunen.

Benieuwd of wij u kunnen helpen 
met uw initiatief?

nooRD BeST

Heeft u een goed idee 
voor een bewonersinitiatief? 
gebruik het Kompas!

mei 2016 //

2016
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):

• Op zaterdag 21 mei is er de BeWoneRSBRA-
DeRie op de Zaagmolenkade met gadgets en en-
tertainment. Een unieke traditie!

• Op zondag 29 mei van 10.00 uur tot 17.00 
uur is er een SPeCTACulAiRe RommelmARKT op 
het Pijnackerplein. Een mooi bewonersinitiatief 
met veel kinderactiviteiten.

• Van 20 tot en met 22 mei schittert op het 
Pijnackerplein de DRieDAAgSe BAZAAR georga-
niseerd door Versam. meer dan twintig kramen 
met exclusieve koffie, speelgoed, kleding hap-
jes, t-shirts bedrukken en literatuur, verschijnen 
op het plein. beroemde zangeressen en musici 
zijn te gast, naast wervelende dansgroepen. 
daarnaast is er voor de kinderen breakdance, 
diverse kinderdansgroepen en clownerie. Ook de 
fameuze reuze pannenkoeken zijn van de partij.

• De nooRDVieRDAAgSe gaat door! Veel vrij-
willigers zetten zich in als verkeersregelaar, be-
geleider of bevoorrader. het wordt weer een 
weergaloos succes. We vertrekken telkens om 
16.00 uur bij de bergsingel kerk. Jonge wande-
laars, ouders en leraren zullen weer heel wat 
pret beleven. doe mee! het is een belevenis.

Mei
• Op donderdag 5 mei is er van 12.30 tot 
16.30 uur op het Johan Idaplein traditiegetrouw 
een gRooTS WijKFeeST en STRAATVoeTBAl, 
met freerunners, high tea en dJ mo op weg 
naar Ibiza.

• Op donderdag 5 mei organiseert Kingswork 
een ReuZe PAnnenKoeKenFeeST met tal van 
spellen op het Pijnackerplein van 14.00 tot 
16.00 uur.

• Op vrijdag 6 mei wordt het Jan van der 
Ploeghuis in de bloemen gezet door jonge vrij-
willigers van serve the city met een geZellige 
BRunCH VooR jong en ouD.

• Op woensdag 11 mei opent het ammer-
sooiseplein van 13.00 tot 16.00 uur een onge-
kend SPeTTeRenD PoDium VooR KinDeRen 
en Jongeren. Er zijn educatieve workshops met 
aandacht voor milieu en duurzaamheid. Kinde-
ren kunnen bouwen met wilgentakken. Talent? 
Opgeven bij m.hmoumou@dockparticipatie.nl

• Zondag 15 mei (pinksterdag) organiseert 
de stichting rottetalent van 12.00 uur tot 
20.00 uur op het binnenterrein hofdijk ‘oP een 
mooie PinKSTeRDAg’, romantisch en idyllisch. 
het wordt vooral een kinderfestijn met veel na-
tuurworkshops, marktje, buurtzangers en jon-
gerenorkest.

• Op woensdag 18 mei verschijnt DAnCe 
AnD ART op het snellemanplein. Er komt een 
echte meidentent met make up, föhnen, haar 
en nagel styling, henna. striptekenaars en graf-
fiti spuiters laten artistieke hoogstandjes zien. 
het koor van het Grafisch lyceum zal ons ver-
rassen. de prinses Juliana organiseert een open 
podium en de moeders ontpoppen zich als fan-
tastische gastvrouwen.

JUNi
• Zaterdag 4 juni kan men terecht op De 
PlACe Du Bon Ton voor een Kunst en curiosa 
markt. de markt loopt van 10.00 tot 17.00 uur 
op het Pijnackerplein. Kunst met de Franse slag.
Er zijn diverse muziek optredens en workshops 
voor jong en oud. In het souterrain P3 begroe-
ten we een literair podium. Tot 20:00 uur blij-
ven de terrassen en foodstands open.

• Op woensdag 8 juni vind je de nATionAle 
STRAATSPeelDAg in de straatjes rond het Kloos-
ter. Van 13.00 tot 16.00 uur kan je midden op 
straat hockey spelen, skiën, basketballen, pony 
rijden, worstelen en stunten met bmX fietsen.
Ook de agniesebuurt blijft op die dag niet ach-
ter. In de agniesestraat tussen de herlaarstraat 
en de Wateringhestraat komen een stormbaan 
en diverse klassieke straatspelen.
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ColoFon 
Noorderzon informeert over initiatieven, 
evenementen en ontwikkelingen in het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt. 
De Noorderzon verschijnt 7 keer per jaar. 
Uitgave mei 2016.

ReDACTieADReS
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
Email: info@noorderzononline.nl

ReDACTie
Ed de Meijer, Johannes Odé, 
Cornelis van Krieken, Eva Peeters, Jaco Taal 

FoTogRAFie
Johannes Odé, Joop Bastinck, Jacco Taal, 
Cock van Krieken, Kinderparadijs

BijDRAgen AAn DiT nummeR
Kinderparadijs, Woonstad, Havensteder, 
Anja Berkelaar

oPmAAK: Bureau404 
DRuK: Janssen/Pers

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: 
margot van asseldonk

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
Tel. (010) 444 46 11
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 & marok-
kaanse cultuurtolken aanwezig.

Wijkgebouw 
De nieuwe Banier
banierstraat 1 
3032 Pa rotterdam
Tel. 010 846 03 41 

Stichting noord Plus
banierstraat 1
3032 Pa rotterdam
Tel. (010) 467 18 70

Woonstad Rotterdam
Prins alexanderlaan 201 
rotterdam 
Tel. (010) 440 88 00

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 8.30-12.30 en 13.00-16.30
do 8.30-14.30
Pedagogisch spreekuur:
di 13.30-15.30 uur (inloop)
wo 8.30-10.30 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
Tel. (010) 465 50 55
www.hvsr.nl
 
Hildegardis mavo
Walenburgerweg 35
3039 ac rotterdam
Tel. (010) 465 74 38
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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Als echte journalisten hebben de kin-
deren geskypet met de kunstenaars 
Hewald Jongenelis en Sylvie Zijlmans 
over de geschiedenis van de Bellen-
boom. Ze vinden het héél jammer dat 
de bronzen klokken verdwenen zijn.
Voor Marjolijn van der Meijden van 
het Centrum Beeldende Kunst R’dam 
is het ook een mysterie wie de klok-
ken heeft verwijderd. Waarschijnlijk 
zijn ze gestolen omdat het brons geld 
oplevert. 
Volgens de kleine kinderen van de 
dinsdagmiddagclub Spitter Spetter 
Spater zijn de klokken gestolen door 
reuzen die in een kasteel  langs de 
Rotte wonen. De reuzen hadden de 
klokken nodig om het eten aan te 
kondigen. Andere kinderen zeggen 
dat de klokken veel te klein zijn en 
dat de reuzen de klokken gebruiken 
als vingerhoedjes bij het borduren. 

De kleine kinderen hebben hele grote 
klokken van karton gemaakt om te 
ruilen voor de echte bronzen klokken. 
De journalisten van de Cadeautjes 
Express hebben als echte detectives  
bewoners van het Wilgenplein geïn-
terviewd om informatie te vergaren. 
Even later riepen de kinderen bij de 
Bellenboom ‘Wij willen de Bellen 
terug’.  Ook de kinderen van de Ca-
deautjes Express hebben alternatieve 
(houten) klokken gemaakt die bin-
nenkort in de bronzen boom worden 
gehangen als tijdelijke oplossing. De 
kunstenaars en het CBK vinden dit 
een leuk plan.
Meester Tim en de kinderen hebben 
tijdens de Cadeautjes Express gefilmd 
en binnenkort zal dit filmpje te zien 
zijn. Houdt de website van het Kin-
derparadijs in de gaten! 

op het Wilgenplein in het oude noorden staat een bronzen Bel-
lenboom zonder klokken. De kinderen van de Cadeautjes ex-
press, de woensdagmiddagclub van het Kinderparadijs, hebben 
onderzocht wat er met de klokken gebeurd is. 

Het mysterie van de Bellenboom

Alle suggesties die deze avond zijn 
gedaan worden benut voor het in-
richtingsplan. Volgens planning 
gaat de Bergweg na de zomer dit 
jaar op de schop. Halverwege 2015 
zijn de voorbereidingen gestart. 
Momenteel is de fase aangebro-
ken waarin het voorlopige ontwerp 
is voorgelegd aan buurtbewoners. 
Met alle input van hen wordt het 
plan verder uitgewerkt. Behalve de 

fietspaden, de rijweg en het trottoir 
worden ook het riool en de tramrails 
onder handen genomen. In het plan 
besteedt men veel aandacht aan de 
verkeersveiligheid van fietsers en 
voetgangers. Projectleider Fenna ter 
Haar: “Dagelijks rijden 7000 pas-
santen over Bergweg. Met alleen 
briefjes door de brievenbus bereik 
je wel de aanwonenden, maar niet 
de passanten. De passanten die elke 
dag over de Bergweg fietsen weten 
waar verbeterpunten liggen. In de 
voorbereidingen hebben we daarom 
bij de fietspaden geflyerd. Ook heb-
ben we naar voorbeeldstraten als de 

Nieuwe Binnenweg en de Oudedijk 
gekeken.” 

Mevrouw Mees, al 32 jaar wonende 
aan de Bergweg, wordt persoon-
lijk te woord gestaan door een van 
de projectmedewerkers. “De ge-
middelde snelheid wordt omlaag-
gebracht door de versmalling van 
de Bergweg. De 4,5 meter brede 
rijbaan gaat terug naar 3 meter. De 

stoepen worden daardoor ook bre-
der. We hebben hoop dat dit wat 
oplevert mevrouw.” Mevrouw Mees 
doet dagelijks haar vaste rondje met 
haar hond. Zij heeft nog gewerkt in 
het Bergweg ziekenhuis . In al die 
jaren heeft mevrouw Mees veel zien 
veranderen. “Waar ik me het meest 
aan erger zijn de fietsers. Bijna al-
lemaal rijden ze gewoon door. Ze 
laten mensen bij de tramhalte niet 
in- en uitstappen.”

Op de inloopavond is de oversteek-
baarheid een veelbesproken pro-
bleem. In het inrichtingsplan is hier 

rekening mee gehouden. Fenna: 
“Het vervangen van de tramrails en 
het riool ondergronds, is een goed 
moment om de Bergweg mooier, 
groener en veiliger te maken. Als de 
straat toch open ligt kunnen direct 
de fietspaden verbeterd worden.” 
Terwijl de rijbaan versmalt worden 
de fietspaden verbreed en voorzien 

Bergweg na zomer op de schop 
op woensdag 16 maart 2016 was er voor belangstellenden 
gelegenheid inspraak te bieden op het inrichtingsplan voor de 
Bergweg. in de Stadswinkel aan het eudokiaplein bezochten 
ongeveer 100 belangstellenden de open inloopavond. 

van rood asfalt. Bij tramhaltes ko-
men de fietspaden vrij te liggen. 
De voetgangers lopen straks over 
een breder trottoir en ter hoogte 
van kleine zijstraten komen tussen 
de parkeerstroken ‘eilandstoepjes’. 
Vanaf deze plekken kan de voetgan-
ger zichtbaar en daardoor veiliger 
oversteken. 

Het inrichtinsplan voor de Bergweg 
is een grootschalig project. De teke-
ning toont veel verbeteringen boven 
de grond. Ondergronds gebeurt nog 
meer. De RET start na de zomerva-
kantie met vervanging van het tram-
spoor. Dat duurt tot half december 
2017. In deze periode zal de tram 
een andere route rijden. Onder-
gronds kan gelijkertijd het riool on-
der de trambaan vervangen worden. 
Om omwonenden en het verkeer 
zoveel mogelijk te ontzien van over-
last wordt de bovengrondse vernieu-
wing van de Bergweg in ‘stukjes’ 
aangepakt. Deze werkzaamheden 
starten vanaf januari 2017. Naar ver-
wachting is het hele inrichtingsplan 
eind 2017 afgerond. Op www.rot-
terdam.nl/bergweg kunt u alle ont-
wikkelingen van het inrichtingsplan 
volgen.

Jaco Taal

in de zwoele namiddag van 
26 maart vertrekken Aisha en 
ik richting de gevangenis van 
noord. met de laagstaande 
lentezon in onze rug kwamen 
we aan bij het loket en niets-
vermoedend zetten we onze 
eerste stappen richting de ba-
jes. Wat hield er schuil achter 
het geheim van noord? 

Buiten, in de binnenplaats, wordt er 
old school muziek gemaakt door een 
bandje. Kinderen dansen erop los en 
de toeschouwers zingen vrolijk mee 
met het liedje Shake, Rattle and Roll 
van Bill Haley. Niet alleen de gevan-
genis zelf en haar omgeving, maar 
ook de cellen waren van binnen te 
bezichtigen. De bezoekers van het 
kleine festival konden dus ook een 
kijkje nemen in de oude leefruim-
tes van de vroegere gedetineerden, 
wat een bijzondere indruk achterliet.
Eenmaal binnen de gevangenis, kij-
ken we onze ogen uit. Mensen lopen 
verkleed rond of houden zich bezig 

met verschillende activiteiten, waar-
onder een cursus zakkenrollen, de 
groepsbingo of deden mee met een 
rondleiding  in de voormalige ge-
vangenis. In de wandelgangen is er 
een markt opgesteld, waar jonge on-
dernemers vanuit cellen ons kennis 
laten maken met producten van het 
Oude Noorden. Speciaal voor de kin-
deren waren er ook leuke dingen te 

doen. De kids konden een kijkje ne-
men in de ontdekhoek, een animatie 
workshop volgen, klei poppetjes ma-
ken of meedoen aan andere kunst-
zinnige workshops. En natuurlijk 
kon je de gevangenis niet verlaten 
zonder een mugshot te maken!

Anne Mulder 
en Aisha Abuayyash

geheim van noord ontrafeld 
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Deze zomer is het festival terug op 
maar liefst twee locaties, naast de 
Rotte zijn er dit keer ook festiviteiten 
te vinden in  de Crooswijksebocht. 
Zomer 2015 was een waar succes 
voor Anja Berkelaar en Eddy Kaijser, 
en dat is nog zacht uitgedrukt. Het 
idee om een nieuw festival te binnen 
kriebelde al een tijdje bij de twee, 
maar wanneer er ook daadwerke-
lijk een grandioos idee optreedt bij 
Eddy, is het raak. Hij benadert Anja 
om hun krachten en ideeën te bun-
delen. Zo gezegd zo gedaan, want 
afgelopen zomer kon heel Rotter-
dam (Noord) genieten van het eerste 
festival op water, in Nederland. Dit 
succes proefde gelukkig naar meer 
en meer wordt altijd grootser, leuker 
en beter. En als het weer hun enige 
vijand is, valt er niets te verliezen. 
Deze zomer wordt grootser en mee-
slepender, warmer en lichter, en 
lekkerder en gezelliger. De ingredi-
enten om er een geweldig tweede 
editie van te maken zijn er, nu moe-
ten deze alleen nog samen gebracht 
worden voor het perfecte resultaat.

Terugblik                     
Op 3, 4 en 5 juli 2015 stond de 
Rotte in het teken van food, kunst 
en cultuur. Er werden wat plaatjes 
gedraaid en er dompelde een hoop 
voetjes in het water. Maar PICNIC 

ISLAND was zoveel meer dan alleen 
bootje baden. Men kon genieten van 
bootjes die aan kwamen varen, er 
kon kan gesupt worden en laten we 
vooral het heerlijke eten niet verge-
ten. Als je die zomer niet op vakan-
tie ging was dit een waar uitstapje, 
wellicht niet naar de tropen maar 
het kwam toch aardig in de buurt. 
Medeoprichtster Anja vertelt wat zij 
het leuke aan de try-out van vorig 
jaar vond: “je bent op een plek die 
er normaal niet is, ik kon merken 
dat veel van de mensen dit bijzon-
der vonden en er daarom ook extra 
van genoten. Het eiland is namelijk 
niet een plek in de stad waar je de 
gehele zomer terecht kan om te ge-
nieten van de zon, daarom werd het 
extra bijzonder.” Een groot pro was 
toch ook wel dat alle doelgroepen 
door elkaar samen kwamen. Jong 
en oud, dik en dun en Nederlands of 
met een buitenlandse achtergrond. 
Het eiland staat voor iedereen open 
en dat maakt het ook extra leuk en 
brengt de sfeer ten goede. “De sfeer 
was echt fantastisch vorig jaar, we 
hebben daarom ook geen één klacht 
gekregen. Wat veel mensen leuk 
vonden was dat er wat werd verteld 
over de geschiedeis van Rotterdam, 
echt wel leerzaam. En zo hadden we 
voor de kinderen bijvoorbeeld visne-
tjes gemaakt, echt voor elk wat wils.”

nieuwe editie, nieuwe ideeën
De druk staat hoog, althans dat vindt 
Anja. “Mensen verwachten meer dit 
jaar. Vorig jaar was een succes en dit 
jaar moet minstens net zo leuk wor-

den. Het gaat weer een mix worden 
van alles en nog wat, precies zoals 
Noord ook is.” Als ik zo het lijstje 
bekijk met ideeën en plannen voor 
deze editie, ben ik er wel van over-
tuigd dat dit jaar nog beter wordt. 
Kan bijna niet anders met een: floa-

ting market, zwem en kano wed-
strijden, boottochten en veel lekker 
(biologisch) eten en heerlijke tropi-
sche muziek. Door de komst van de 
tweede locatie dit jaar, kunnen er nu 
ook grotere boten mee doen aan de 
tochten. 

een aantal grootste dingen om 
alvast naar uit te kijken                                                                                                
De floating market is te bezoeken op 
alle drie de dagen in Noord. Je koopt 
voedsel en andere waren op de 
bootjes.                                                                                                                                         

De Rotte Swim Experience op zon-
dag. Meer dan tweehonderd deelne-
mers gaan zeven kilometer zwem-
men. In samenwerking met  de 010 
Swim Experience gaat dit een waar 
spektakel worden. Vooraf gaat de or-

ganisatie Plastic Wale met vijftig dui-
kers het water in de Rotte cleanen.                                                                                         
Op zaterdag gaat er veel gekanood 
worden. Onder begeleiding kan je 
kanoën naar het centrum en zo een 
prachtige tocht maken. Omdat de ri-
vier niet geheel bevaarbaar is, wordt 
er een klein gedeelde van de Bin-
nenrotte meegenomen.  
Dit en nog veel meer is te verwach-
ten op de alweer tweede editie van 
het festival. In de zomer een keer 
picknicken, meeluisteren met de 
tropische muziek, exotisch eten uit-

proberen en genieten van de boot-
tochten, er is maar één plek waar  je 
heet deze zomer allemaal kan doen: 
see you at PICNIC ISLAND. 

Eva Peeters

Ik verken het zaakje en laat mijn 
ogen vallen op de verschillende 
soorten thee die keurig gesorteerd 
op planken liggen. Terwijl ik plaats 
neem krijg ik uiteraard een heerlijk 
kopje thee, ik heb er nu al zin in. 

Een vesteging in Noord is een bewus-
te keus geweest. Het pand waarin 
Lisa nu zit, stond leeg op de Zwaans-
hals. In Lisa’s ogen meant to be. 

“Waarom de keuze op Noord is ge-
vallen? Ik wilde het liefst in de buurt 
blijven, waar ik zelf woon. Noord is 
anders dan het centrum. Zwaanshals 
lijkt op een dorpje, iedereen herkent 
elkaar op straat.”

Op de vraag hoe Tea Village is begon-
nen, antwoordt Lisa dat ze eigenlijk 
altijd al een eigen onderneming 
wilde starten. “De Zwaanshals was 

thee sensatie 
In nOOrd 
na zes jaar lang les geven op het middelbaar onderwijs besloot 
lisa emanuelson ‘iets’ voor zichzelf te gaan beginnen. een thee 
zaakje: Tea Village. 

toen aan het vernieuwen. Er kwa-
men unieke winkeltjes in de straat 
en Tea Village leek daar goed tus-
sen te passen”, vertelt Lisa met een 
sprankeling in haar ogen. Lisa is zelf 
helemaal weg van thee, daarom wist 
ze al snel dat dit perfect voor haar 
zou zijn. “Zelf mix ik ook verschil-
lende theekruiden met elkaar om iets 
nieuws te creëren.” En de naam van 
de thee? Die verzint Lisa zelf! “Ik wil 
de klanten graag kennis laten maken 
met de verschillende soorten sma-

ken. Bijvoorbeeld mijn populairste 
theetje momenteel: De Rotterdam-
mert, gemaakt met Citrusschil, ka-
neel en kruidnagel. Een smaak die 
lekker pittig en scherp op je tong ligt, 
heerlijk.” 
Voor de koffie liefhebbers biedt Lisa 
een biologische thee aan met een 
koffie smaakje, genaamd ‘Bakkie 
Leut’.
Naast de zo’n zeventig soorten thee, 
verkoopt Lisa zelfgemaakte biologi-
sche lekkernijen zoals koekjes, cake 

en dadels. Als ik haar vraag waar de 
fascinatie voor biologisch eten van-
daan komt, antwoordt Lisa dat ze 
het belangrijk vindt om bewust om 
te gaan met eten en drinken. Lisa’s 
ultieme thee droom is om met een 
truck op festivals te staan. Het liefst 
nog deze zomer. “Later hoop ik uit te 
breiden”, zegt Lisa. Een groter pand 
ziet Lisa ook wel zitten, maar dan wel 
gewoon in Noord! 

Tekst: Aisha Abuayyash 

Where 
do we go
Het springplankfestival is een 
festival vol met theater, mu-
ziek, dans en dichtkunst. 
Het festival geeft voor de derde keer 
op rij jonge Rotterdamse theaterma-
kers een kans hun talenten te laten 
zien op het podium van Studio De 
Bakkerij. 
Het thema dit jaar is Where do we go. 
Want waar slaat je pad naar toe als je 
wordt losgelaten als (jong) volwas-
senen in de wereld vol concurrentie, 
dramatiek en eigenzinnige typetjes. 
De productiebegeleidster van het fes-
tival, Irma Kyvon, laat weten juist de 
jonge theatermakers hier op voor te 
bereiden. “Maarten Bakker, de artis-
tiek leider van Studio De Bakkerij, 
en ik zijn nauw betrokken met het 
festival, de voorbereidingen en na-
tuurlijk met de makers. We hebben 
in totaal zes voorstellingen van ieder 
vijfentwintig minuten, gemaakt door 
negen theater makers. De negen au-
thentieke makers hebben allemaal 
verschillende voorstellingen gecre-
eerd. Hun interpretatie van het the-
ma Where do we go hebben zij allen 
verschillend ingevuld.” O.A. wordt 
het volgende stuk gespeeld:

motion - Coppercap
Dance when you are scared
De voorstelling MOTION is een re-
actie op het hedendaagse terrorisme 
waar we mee geconfronteerd wor-
den. In de voorstelling zoeken Clara 
en Annelies een passend antwoord 
op de vraag hoe om te gaan met de 
angst om aangevallen te worden. 

Speels en met lef vertalen ze deze 
angst naar een nachtclub. Al dansend 
veranderd de setting. Wat doe je als 
angst je stil doet staan? Hoe lang kun 
je door gaan met bewegen? Spel Cla-
ra Peeters en Annelies Hoeneveld.
Zaterdag 28 mei zijn alle zes de 
voorstelling te zien. De dag begint 
om 15.00 uur en zal afronden rond 
de klok van 22.00 uur. 
Zondag 29 mei is de laatste dag van 
het Springplank festival. Opnieuw 
kun je alle voostellingen bijwonen. 
Dit maal van 13.00- 18.00 uur. 

Eva Peeters
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

picnic isLand 2.0 
 grootser, 
 leuker 

 en beter

Weer leven 
op het dak 
met Typhoon
onlangs wandelden deelne-
mers aan motel mozaïque over 
de luchtsingel naar het dak van 
Station Hofplein.
Daar werden ze opgewacht door 
Kristian Koreman van Bureau Zus, 
de ontwerpers van de luchtsingel 
en het inmiddels deels ingerichte 
dak van Station Hofplein. Kristian: 
“De Luchtsingel blijft nog wel 25 
jaar bestaan en zal een mooie ver-
binding gaan vormen tussen Cen-
trum en Noord, als het dak van de 
Hofbogen helemaal is ingericht.“ 
Na een wandeling over het perron 

en tussen de jonge aanplant van 
fruitbomen werden de bezoekers 
verrast door een bijzonder en in-
drukwekkend optreden van woord-

kunstenaar Typhoon. Dit is het 
begin van meerdere aantrekkelijke 
programma’s op deze uniek locatie.

De Burger 
Bepaalt
Voor het verdelen van gel-
den voor kunstinitiatieven 
in noord mogen de burgers 
éénmalig zelf beslissen waar-
aan het extra budget gespen-
deerd gaat worden. 
De Gebiedscommissie, de Gemeen-
te, LinC en de Cultuurscout willen 
weten hoe de bewoners in Noord de 
huidige culturele instellingen, pro-
jecten en festivals in de wijk waarde-
ren. Om jouw menig te horen zetten 
we een online peiling op waarbij je 
kan stemmen op je favoriete kunst-
initiatieven in Noord. We streven er 
naar om deze stemming eind mei 
online te hebben. 
Hou www.noorderzononline.nl 
en/of  https://www.facebook.com/
cultuurscout.noord in de gaten om 
te stemmen.

PiCniC iSlAnD is de absolute nieuwe beleving, althans als 
we oprichtster Anja Berkelaar moeten geloven. Als ik wat 
meer luister naar haar verhaal, snap ik wel wat ze bedoeld. 
Waar vind je nu een drijvend eiland midden in een grootst 
en bruisende stad? 

PiCniC iSlAnD VAn 1 T/m 3 juli 2016
vr 16.00 - 22.00 uur, za 13.00 - 22 uur 
zo 13.00 - 17.00 uur
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Alles plantaardig, maar ‘not just for 
vegans’. De lente begint plantaar-
dig groen in de Rotterdamse Agnie-
sebuurt tijdens het komende pink-
sterweekend, met het Gare du Nord 
Food Festival. In een grote festival-
tent spreken experts en inspirato-
ren over plantaardig en duurzaam 
voedsel. Sterrenkoks en de chefkok 
van restaurant Gare de Nord zullen 
het publiek laten watertanden met 
hun kookdemonstraties. 

Om de tent heen bieden profes-
sionele foodtrucks hoogwaardige 
plantaardige producten. Aan de 
Zomerhofstraat wordt bovendien 
een complete markt ingericht met 
Fair Trade producten en plantaar-
dige etenswaren die meteen mogen 
worden geproefd. Kinderen kun-
nen aan de slag met zaadjes plan-
ten en plantjes poten. Zij krijgen 
die met een kleine instructie mee 
naar huis, zodat zij thuis het groei-

proces kunnen volgen en beleven. 
Ook kunnen zij zich inschrijven 
voor het volgen van één van de spe-
ciale kinderkookworkshops.

Prominente sprekers, film 
en muziek
Op dit moment wordt druk gewerkt 
aan een informatief programma 
van prominente sprekers waaron-
der Alex Cornelissen, Chief Execu-
tive Officer van Sea Shepherd, en 
Kees Duijvestein, emeritus hoogle-
raar “duurzame ontwikkeling in de 
gebouwde omgeving” TU Delft. Zij 
zullen hun licht laten schijnen over 
een duurzamere samenleving. 

Op zaterdagavond treedt de Rotter-
damse zangeres Mingue op. Zij zal 
het publiek verrassen met hits van 
onder andere Kate Bush. 

Op zondagavond wordt de docu-
mentaire Cowspiracy: The Sustai-

nability Secret vertoond met een in-
leiding van bioloog Dos Winkel. De 
film onderzoekt de impact van de 
veehouderij op het milieu en hoe 
milieuorganisaties met die infor-
matie omgaan. Zo gaan informa-
tie en entertainment hand in hand 

 gare du nord food festival 
Van 14 tot en met 16 mei organiseert Restaurant gare du nord 
de lente-editie van het Food Festival. in de drie dagen van 
het pinksterweekend wordt de tuin van het treinrestaurant 
ingericht als festivalterrein met ruimte voor kookdemonstraties, 
foodtrucks, een Fair Trade markt, film, live muziek, sprekers, 
kookworkshops voor kinderen en meer. 

tijdens de lente-editie van het Gare 
du Nord Food Festival.

Plantaardig eten 
beter voor iedereen
Met het Gare du Nord Food Fes-
tival wil de organisatie laten zien 
hoe hip, leuk, lekker en makkelijk 
plantaardig eten kan zijn, zodat 
steeds meer mensen de keuze kun-
nen maken voor eerlijk en duur-
zaam voedsel. Want minder dierlij-
ke producten gebruiken, is één van 
de makkelijkste en meest effectieve 
manieren om het milieu een hand-
je te helpen. Als alle Nederlanders 
één dag per week geen vlees meer 
zouden eten, zijn in één klap alle 
Nederlandse klimaatdoelstellingen 
voor huishoudens gehaald! Daarbij 
verklein je door plantaardig te eten 

de kans op hart- en vaatziekten, 
kanker en diverse andere ziekten. 
Tot slot betekent minder vlees eten, 
minder dierenleed. 95% van de 
450 miljoen Nederlandse varkens, 
runderen en kippen leeft in de bio-
industrie en dat is, zacht gezegd, 
geen pretje.

netwerken en genieten
Naast informatie en entertainment 
wil het festival bestaande initiatie-
ven bij elkaar brengen en een groot 
netwerk bouwen van bedrijven, or-
ganisaties en consumenten die de 
bewuste consumptie van minder 
dierlijke producten nastreven. De 
organisatie rekent op minimaal 
hetzelfde aantal bezoekers als tij-
dens de kersteditie. Toen kwamen 
ruim 4.000 bezoekers genieten 
van een plantaardige levensstijl.


