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Nieuwe website 
en email van de 
Noorderzon
De Noorderzon komt in 
december met een heel 
vernieuwde website: 

www.
noorderzon010.
nl 
Stuur je kopij voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl 
De website wordt gelanceerd 
met het uitkomen van de 
decemberkrant.

 
De binnengestroomde menigte kan 
genieten van de Ouverture van Rossi-
ni, het betere werk van Tchaikovsky en 
gevoelige stukken van Mozart. Uniek 
is de combinatie met dichter Eric van 
Spoken Word. Hij zet in zijn dicht-
werk Rotterdam neer als een persoon 
waarbij straat en pleinnamen met een 
kleine verbastering haar en ons han-
delen in beeld brengen. De talentvolle 
dichter werkt aan een bundel en een 
digitaal werk met clips. Eric is niet het 
enige jong talent dat dirigent Conrad 
van Alfen traditiegetrouw op het po-
dium brengt. Alexander Warenberg 

speelt overtuigend en talentvol op de 
cello en speelt hele stukken gewoon 
uit het hoofd. Sinfonia Rotterdam 
toont zich opnieuw als een inspire-
rend, samenhangend en vernieuwend 
klassiek orkest met liefde voor de Rot-
terdammers. Ze zijn een stukje van 
ons hart. Met de symbolische rode 
roos van onze wijk voor de spelers en 
een daverend applaus van een super 
gemixt publiek wordt een heuglijke 
avond afgesloten. Voor meer foto’s van 
drie dagen Muziek op de Rotte kijk op 
facebook Noord010inbeeld.

KlassieK 
op de Rotte
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 Sfeervolle burendagen

Zelfs een lekker zonnetje ontbreekt niet als de Mourning 
Glories met hun bluegrass experience het publiek enthousiast 
maken. Het is een idyllische opwarmer voor de Cubaanse 
furie van Son Bon Bon die met veel humor en een betove-
rende merengue ons in de ban slaan. Klapstuk van de avond 
wordt Sinfonia Rotterdam dat voor de twaalfde keer het Oude 
Noorden als cultureel centrum van de stad op de kaart zet.
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OK, Geert Wilders presenteert in 
1A-4 zijn partijprogramma met de 
opruiende Trumpiaanse titel “Neder-
land weer van ons”. Zijn nihilistische 
11 standpunten-plannetje om Nl te 
de-islamiseren stoelt op de terugtrek-
kende beweging van NL uit de EU en 
tegelijkertijd bindende referenda in 
te voeren! Burgers krijgen de macht! 
De KOSTEN van deze 2 posten stelt 
ie op PM. Door deze 2 PM’s maakt hij 
zijn begroting rond op NUL. PM be-
tekent “ter herinnering”, wordt veelal 
gebruikt in financiële kring, onder 
andere bij begrotingen of kostenra-
mingen als er (nog) geen uitsluitsel 
bestaat over de kosten. Hij rekent 
zijn andere glorieuze bezuinigin-
gen en investeringen op precies nul! 
Ha, mooie move, Geertje. De PVV 
draait een leuk RAD van Business-
Avontuur voor de ogen van de stem-
mer. NL is in zijn optiek makkelijk 
bestuurbaar. Je stopt doodleuk huidig 
beleid, stapt uit de EU, kosten weet 
je niet, maar als Tovenaar van het 
Politieke Circus geef je de illusie dat 
het allemaal makkelijk kan. Zóóó ge-
financierd, geen bijwerkingen.  Het 
klinkt als een homeopathisch alter-
natief politiek PVV-medicijn voor 
alle onderbuik kwalen! Blijkbaar leest 
Geert geen berichten dat de Brexit ie-
der Brits huishouden, burger 5.400 
euro per jaar kost! Laten we die kos-
ten voor NL doodleuk op 3.000 euro 
per jaar stellen, waarom weet ik niet, 
maar omdat Geert dat doet, mag ik 
ook zo maar iets stellen toch? Mag ik 
voorrekenen? Dat is 7,7 miljoen huis-
houdens keer 3.000 = 23,1 miljard per 
jaar! Kiezersbedrog: je vertelt NIET 
dat jouw beleid niet uitvoerbaar is in 
de realiteit. Geert durft niet zelf uit te 
rekenen wat een Nexit kost! Nl moet 
wit, witter, witst en dat doe je door uit 
de EU te stappen! Dat vervolgens een 
land met nieuwe handelsbarrières te 
maken krijgt en dus op minder bui-
tenlandse investeringen kan rekenen, 
vertel je er niet bij. Hoe steekt zijn 
politieke plannetje dan in elkaar? Hij 
financiert de Nexit op spectaculaire 
wijze! Zo reikt hij partijpunt 7 aan - 
wie mij deze logische kronkel in het 
PVV breintje kan uitleggen, trakteer 
ik op een dubbel espresso! - geen geld 
meer naar ontwikkelingshulp, wind-
molens, kunst, innovatie en omroep. 
Dat levert NL 10 miljard op. WOW! 
FF voor de goede orde, redeneer 
eens door, aub! Voor Rotterdam stopt 
hij met de Doelen, de Schouwburg, 
Luxor, TV Rijnmond, Open Rotter-
dam, theaters & musea & podia dicht, 
de gehele kunstbegroting van 79 
miljoen! Voor NOORD: weg met de 
Cultuurscouts, het Kapelletje, kunst-
programmering van Klooster, de Ba-
nier etc., De Bakkerij,  Concert aan de 
Rotte, de Rotterdamse Salon (ja eigen 
belang, sorry!), het Danskantoor, de 
Burger Bepaalt, Picnic Island, Opzoo-
meren, Stichting Vluchtelingenwerk, 
alle burgerinitiatieven, Familieplein, 
afijn, noem ‘t op, dàt wat het leven 
leuk maakt in Noord. Deze kunst-
mensen en betrokken ambtenaren 

komen op straat, de gebouwen leeg, 
een run op de Werkloosheidspotten. 
Het belachelijke gemak van dit soort 
standpunten stoort me. Zoiets als: ik 
amputeer uw longen, dat is handiger, 
want ademhalen zint me niet en kost 
te veel geld… maar wat te doen zon-
der longen daar denk ik niet over na?! 
Geen beademingsmachine? Geertje 
heeft een verrukkelijk simplistisch 
brein: stoppen met geld geven geeft 
GEEN problemen, geen afwikkelin-
gen, mensen komen niet in protest, 
niet in de werkloosheid, of bedrijven 
waar de PVV-stemmers werken en 
die mogelijk  leveren aan “tot nu toe 
innovatieve, welzijns- ontwikkelings- 
en kunstzinnige verderfelijke” orga-
nisaties zien dan ook geen dalende 
stroom van orders? De PVV’er  is aan 
de macht en heeft natuurlijk geen 
last! Je bedenkt niet …maar als Op-
zoomeren geen geld meer heeft, dan 
kunnen dus al die leuke Noord-bur-
gerinitiatieven geen doorgang meer 
vinden? Wat gebeurt er dan in Noord? 
Maar dat zien we PM-later wel... De 
ver van mijn autochtone PVV-bedje 
show! Geen geld = probleem opge-
lost, zowel op de korte als op de lange 
termijn, zonder gevolgen. PVV-be-
leid is gebaseerd op een rekensom-
metje  dat als ik op de PVV stem dat 
ik met 65 jaar wat leuke dames zon-
der hoofddoek, zonder eigen risico 
aan de zorg betaald te hebbende, toch 
aan mijn ziekbedje heb, misschien 
wel een leuke voormalig dirigent of 
kunstenaar of ambtenaar die omge-
schoold is? Dit kan omdat de PVV 
50% korting op motorrijtuigenbelas-
ting en IB geeft, EN extra geld aan de 
politie en defensie EN de huren zijn 
OOK omlaag gegaan EN NEXIT heeft 
geen geld gekost, staat op PM! Ik sta 
PM-perplex! 3dubbel ALAAF! Welke 
economische visiecursus heeft Geert 
gevolgd om dit fantasie-pakketje bij 
elkaar te schrapen? Hoe gaan we dit 
betalen? Verdienen? Hij heeft t A4-tje 
met 2 pp gemaakt, waarschijnlijk met 
een sardonische pubergrijns, een 
soort mentale “wicked mind” die Nl 
gijzelt met zijn gedachtegoed! Is hij 
aan Limburgse hallucinerende pad-
denstoelen? En dan doen we iedere 
maand the Voice of Holland - referen-
dum sorry - ….en bepalen we virtueel 
wie onze beleidsmaker voor de ko-
mende maand is. Waarom niet? Hart-
stikke leuk bedacht! Misschien heb ik 
een te beperkte geest om Geert, diens  
woede en zijn ridiculiserende beleid 
te snappen? Nieuw in de 21e eeuw: op 
lariekoek stemmen, niet omdat het 
moet, maar omdat het kan! 

Anja Berkelaar

BewONeRSiNtiAtieveN 
De Congolese vereniging van Mamy 
Sawa wil de Cultuur Noord Aftrap ge-
ven, een cultuurmarkt in het Klooster 
met sprekers en modeshow. Diverse 
werkstukken worden tentoongesteld. 
Bewoner en schilder Hans van der 
Linden wil met vrienden een oud logo 
op de hoek 1e Pijnackerstraat - Zwart-
janstraat restaureren. Erwin van de 
Kop van Noord werkt met een aantal 
creatieve bewoners aan een lichtklok 
en een kerstbomen project. Kerstbo-
men met kluit krijgen een plek en bo-
men zonder kluit worden tot biomas-
sa verwerkt. Bewoners rond de Hilde-
gardisstraat willen het jaar van Jeroen 
Bosch vieren door een werk in zijn 
geest aan te brengen in een kroonlijst. 
De viering van de Surinaamse onaf-
hankelijkheid willen een aantal bewo-
ners in het Klooster combineren met 
het stedelijke Tam Tam Rotterdam 
in de Klooster Kapelzaal. Vorig jaar 
was deze combinatie een doorslaand 
succes omwille van de sociale mix. 

Een aantal bewoners koerst op de 
organisatie van een gezondheidsdag. 
Dit initiatief wordt vanuit ambtelijke 
kant nog breder gemaakt. Nemev, be-
woner van de Heer Vrankestraat en 
beeldend kunstenaar, wil workshops 
geven aan kinderen om hun horizon 
te verbreden. Kinderen worden via so-
cial media teveel in een rol geduwd. 
We kunnen ook plannen verwachten 
richting muurschilderingen die het 
bewonersverhaal vertellen. 

artistieke workshops geven. In het 
Zomerhofkwartier (ZOHO) wordt 
een Winterfair gehouden door gemo-
tiveerde kunstenaars georganiseerd. 
We krijgen een expositie, lezingen, 
workshops, een masterclass en na-
tuurlijk de traditionele kerstborrel. 
De Fair poogt diverse wijkgroepen 
te mixen. Voor deze Winterfair werd 
als locatie de salon van Cuartito Azul 
gekozen in de Schoterbosstraat 6. 
Wist je dat vrijwilligers in de Villa op 
Noordplein 12, een huiswerkklas or-
ganiseren? De Bollywood dansgroep 
uit De Nieuwe Banier doet wat voor 
senioren. Naast hun tere en ragfijne 
dansen zingt Luuk van Holland het 
Nederlandse levenslied. ‘Terug in de 
tijd’ heet het programma. De com-
missie ondersteunde ook voeding 
begeleiding, de Kruidentuin op het 
Schout Heinricsplein en computerles 
voor senioren in De Nieuwe Banier 
of zo gewenst individueel. In het Lis-
kwartier komt naar Oude Noorden 
model een ijsbaan waarbij ontmoe-
ting centraal staat. Stichting MISA 
gaat enkele culturele activiteiten or-
ganiseren met buurtvrijwilligers in 
samenwerking met stichting Kotika. 
De activiteiten grijpen plaats in het 
huis van de wijk Het Klooster en zijn 
gericht op vrouwenemancipatie.

Actieve vrijwilligers
De middag vol bewonersinitiatieven 
in Huis van de Wijk Het Klooster was 
een voorbereiding op de ontmoeting 
van actieve bewoners en bewogen ge-
biedscommissieleden in het Grafisch 
Lyceum op het Stadhoudersplein. 
Het was propvol. Een hele reeks be-

wonersinitiatieven werd ten berde 
gebracht en na een Quick Scan is het 
gros gehonoreerd. Gaston uit Congo 
organiseert met zijn buren een gos-
pelmiddag in de Banier. Het Turkse 
gemeenschapshuis aan het Brancop-
lein, zet in op kleurrijke bloembak-
ken, die ze zelf met liefde verzorgen. 
Hun naam ‘Orkidee’ hebben ze niet 
voor niets gekozen. In de Banier 
komt een Halloween dansfeest, berg 
je! De meidengroep van Noorder-
breedte gaat in vier zorginstellingen 

COluMN

JA dOei PRO MeMORie 
GeeRt wildeRS!

Gebiedscommissieleden en ambtenaren kwamen naar Huis van de wijk het Klooster om uitleg 
te krijgen over komende bewonersinitiatieven. Het werd een rijke oogst. 
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zullen nadat de werkzaamheden af-
gerond zijn met beplanting gevuld 
worden. Het blauwe zeil zal eindelijk 
tot het verleden horen. Het huidig 
hekwerk aan de Hammerstraat zal 
vervangen worden. Het hekwerk dat 
teruggeplaatst wordt past meer in de 
sfeer en uitstraling van ’t Klooster. 
De hoofdaannemer is firma Walter 
Verhoeven. De werkzaamheden zul-
len doorlopen tot juni 2017. Voor de 
werkzaamheden zal de aannemer 
een tijdelijke bouwplaats inrichten in 
de Hammerstraat. Deze zal afgezet 
worden door een hekwerk. Tijdens 
de werkzaamheden zal namens de 
aannemer Thom Verhoeven op het 
werk uw aanspreek persoon zijn. Zijn 
telefoonnummer is 06 53875245. De 
werkzaamheden zullen plaatsvinden 

De entrees zijn opgeknapt, de vloe-
ren zijn vernieuwd en de verlichting 
is verduurzaamd. Ook is veel ge-
investeerd in beheer, schoonmaak 
en veiligheid. Het resultaat mag er 
zijn. Aan de buitenzijde is echter 
nog sprake van achterstallig onder-
houd aan de gevel en dak. Wat gaat 
er gebeuren? Het gehele leiendak 
zal vervangen worden, het houtwerk 
en schilderwerk wordt hersteld en 
het gevelmetselwerk wordt in oude 
staat teruggebracht. Vanaf 18 oktober 
startte de aannemer met het plaatsen 
van de steigers voor de eerste fase. In 
totaal zijn er vijf fases. Deze zullen 
gemiddeld tussen de 6 a 8 weken du-
ren, afhankelijk van de weersomstan-
digheden. De bloembakken op het 
binnenterrein aan de Hammerstraat 

een gelikte gevel en stevig dak 
voor ‘t Klooster   

tussen 8.00 en 16.00 uur. Helaas kan 
niet voorkomen worden dat er enige 
overlast is. Deze zal voornamelijk 
bestaan uit steigers voor de woning, 

hakgeluiden en enige stofoverlast.  
Als u vragen heeft , kunt u contact 
opnemen met de projectleider Tech-
niek, de heer Ger Moeken, te berei-

ken op werkdagen van dinsdag tot en 
met vrijdag op telefoonnummer (06) 
22660914 of  ger.moeken@woon-
stadrotterdam.nl

zwoele Spaanse songs, Burundese 
trommels, steeldrums, trommelwork-
shops, jonge danseressen. De prijzen 
toegekend door een professionele 
jury gingen naar de danseresjes van 
Soraya, 010 zanger André en twee 
jonge hoepelfanaten. Op de muziek 
van dj Pauli werd nog lekker gedanst. 
De hele kookploeg van Resto van Har-
te zette weer haar beste beentje voor 
om het feest tot een succes te maken.

Onder het motto ‘geef je buurt 
een boost’ organiseerde Resto 
van Harte een talentenparade 
op het schoolplein van basis-
school het Plein. 

Jong en oud uit de buurt liet zijn ta-
lent zien op het podium. Het feest 
werd gecombineerd met een buiten 
barbecue met nasi, saté, merguez en 
lekkere broodjes. Het ging als een 
wervelwind: popnummers, buikdans, 

Talentenparade

in de afgelopen jaren hebben woonstad Rotterdam en de 
Gemeente Rotterdam als eigenaren fors geïnvesteerd aan de 
binnenzijde van het complex om de monumentale uitstraling 
van ’t Klooster in ere te herstellen.   

veel vrijwilligers van Cineac 
Noord zaten in zak en as toen 
de organisatie om financiële 
redenen het loodje legde. Ze 
zijn niet bij de pakken blijven 
neerzitten en komen nu naar 
buiten met een gloednieuw 
plan ’de buurttelevisie’. Net als 
vroeger gaan ze leuke filmpjes 
maken over het wijkgebeuren 
vóór en door buurtbewoners. 

Het eigen pandje in de Agniesestraat 
zijn ze kwijt. Het voornemen is te rou-
leren in de Huizen van de Wijk, waar 
ze een communicatienetwerk gaan 
opzetten. Ze hopen er tal van nieuw-
tjes op te pikken. Daarnaast gaan de 
vrijwilligers les geven in video maken 

en interviews afnemen. Zeven vrijwil-
ligers vormen het A-team. Nieuwko-
mers zijn welkom. Zoek je contact? 
Mail naar buurt.tv.noord@gmail.
com. Aan een website wordt koorts-
achtig verder gesleuteld. De buurt-

televisie wil dicht op de bewoners 
zitten. Het wordt klein beginnen om 
groot te groeien. De filmpjes komen 
op de website, op facebook en op you 
tube. In december krijgen de lezers 
meer details te horen. Trekkers van de 

buurttelevisie zijn Mireille Jacques, 
Humphrey Seinen en Reidar Plokker. 
De buurttelevisie start binnenkort 
met een crowdfundingactie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In gesprek 
voor 
oplossingen
in Rotterdam Noord gaan de 
welzijnsorganisaties met vrij-
willigers huisbezoeken bren-
gen om vroegtijdig proble-
men te signaleren. daar zijn 
veel vrijwilligers voor nodig. 
Mensen met een open houding en 
inlevingsvermogen. Vrijwilligers 
gaan nooit alleen op huisbezoek en 
krijgen een training. Hun bezoek 
kan werkelijk een verschil maken 
voor degene die hen ontvangt. Sig-
nalen worden vervolgens opgepakt 

binnen  organisaties in het wijknet-
werk en vrijwilligers, zo nodig door 
zorginstellingen. Er wordt gepro-
beerd het sociale netwerk van be-
woners te versterken om problemen 
aan te pakken en zo werkelijk op te 
lossen. Wie belangstelling heeft kan 
contact opnemen met DOCK, 
06-39114177

Donkere 
Dagen 
Offensief
de donkere dagen komen 
er aan: de sinterklaastijd en 
kersvakantie waar velen op 

stap gaan. de politie geeft 
wat tips. Ziet u iets verdacht in uw 
buurt? Bij spoed of heterdaad: bel 
direct 112. Noteer het signalement 
of het kenteken. Zet traceerapps op 
je mobieltje, pc of tabiel. Dit helpt 
bij het traceren van je apparaat. 
Registreer je eigendommen. Dan 
kunnen ze terug ze terug naar de 
eigenaar als de dief gepakt is. Zorg 
voor goed hang en sluitwerk. Zorg 
dat inbrekers zich niet bij uw huis 
kunnen verstoppen. Zorg dat sie-
raden, laptops etc. niet in het zicht 
liggen. Wil je meer weten over wo-
ninginbraak: https://www.politie.
nl/themas/woninginbraak.html

Buurttelevisie is terug
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Woensdag 2 november om 10.00 uur spelen Dagmar 
Schittka en Rauher Engel het stuk ‘Schaap Zacht’. 
Dit wollig dier prikkelt de zintuigen. In Bed & Break-
fast op zondag 6 november om 14.30 uur kijkt Deb-
bie Petter terug op haar leven en denkt aan haar ver-
loren kind. Op woensdag  9 november om 10.00 uur 
komt een paniekvogel, een vrolijk meisje met haar 
denkbeeldig vriendje. Fiep Westerdorp zorgt voor 
de illustraties. Om 20.30 uur krijgen we weer een 
Comedy Night. Wist je dat er een babyconcert is met 
wereldmuziek op vrijdag 11 november om 10.00 of 
11.30 uur? ’s Avonds om 20.30 uur komt Gistpodi-
um. Drie zondagmiddagen leest Raoul de Jong over 
zijn voettocht naar Marseille (13, 27 november en 
4 december). Triptheater heeft het op 18 november 
om 20.30 uur over de romantiek van drugs. Para-
disus speelt ‘het eind van de wereld‘ op zondag 14 
november op 14.30 uur. Wil je ook gekust worden 
door de eeuwigheid? Lenny Kuhr komt op woensdag 
23 november om 20.00 uur. Vrijdag 25 november is 
er weer Havenloods Live. Kom je op woensdag 30 no-
vember om 10.00 of 14.30 uur in Studio de Bakkerij  
(Bergweg 283) Sinterklaas vieren?

November -
programma 

voor het gedrag in de Kloosterbuurt. 
De sfeer was top. Een brassband met 
trompetten maakte het feestgewoel 
compleet. Urenlang werd er gezel-
lig gekeuveld aan lange tafels en 
gespeeld op het ontmoetingsplein. 
Lange rijen vormden zich bij de cu-
linaire heerlijkheden gemaakt door 
Marokkaanse, Hindoestaanse, Turk-
se vrouwen en jonge stagiaires onder 
regie van Latifa Montassir. Ook van 
het schaafijs en de poffertjes kon het 
jonge volk geen genoeg krijgen. De 
jongens van de NOK (CVD) kregen 
een pluim voor hun inzet.

HildeGARdiS vieRt SAAMHORiGHeid

Directrice Sandra Groeneboom 
maakte bij de onthulling van het 
nieuwe logo, ontworpen door Cor-
nelis van Krieken, duidelijk wat het 
waarom was van de viering. Na de 
sluiting van Combinatie ’70 is het 
aantal leerlingen van de Hildgardis-
school van 200 naar 250 gegroeid. 
Veel nieuwe kinderen en ouders 
moeten de school ervaren als een 
warm nest. Sandra bepleitte saam-
horigheid in de buurt en wederzijds 
respect. Met de partners Buurtwerk 
en de Buitenschoolse Opvang de 
Kwekkeboom werkt de school aan 
een pedagogische lijn als richtsnoer 

Studio de Bakkerij heeft weer een spetterend 
novemberprogramma. 

en de woning boven café Rottezicht. 
Aanwezig waren op de bijeenkomst 
gebiedsnetwerker Mohamed El Ha-
dji en wijkagent Dave Boogaard. Zij 
zullen de verbeteringsvoorstellen 
overdragen naar de instanties. De 
wijkagent kon melden dat het aantal 
woninginbraken in de Zwaanshals-
buurt met zeventig procent is afge-
nomen. Het aantal straatroven is tot 
nul gereduceerd. Alarmerend is wel 
het aantal gestolen fietsen, dat zijn er 
nu 45. De wijkagent vraagt aangifte 
te doen. Als je fiets op Marktplaats 
komt, geef de politie dan een seintje. 
Dave beveelt een goed slot aan.” De 
meeste fietsen zijn nu gesloten met 
een elastiekje”. Populair bij de die-
ven zijn ook e-bikes en bakfietsen. 
Een wijk met weinig bergingen en 
fietstrommels is een walhalla voor 
fietsendieven. Ook ‘mindere’ fiet-
sen worden gestolen, hierbij is de 
kans op aangifte minimaal weten 
de dieven. De Zwaanshals bewoners 
vormen een leuke club, waarbij het 
woongenot centraal staat. Joint he 
club!

Bewoners rond het Zwaans-
halspark aan de Rotte beleg-
den een bijeenkomst in het 
Klooster. 
Ze betreurden dat de antieke lan-
taarnpalen om financiële redenen 
niet doorgingen. Ze hebben in het 
vernieuwde park problemen met 
scooters, snelle fietsen en hardleerse 
hondenbezitters. Door verkeersdes-
kundigen wordt gekeken of hier een 
oplossing voor kan gevonden wor-
den. Wellicht kunnen ook vrolijke 
kinderkunst objecten de gebruikers 
tot een ander gedragspatroon bren-
gen. Voor hondenbezitters geldt de 
opruimplicht. Heeft u het zakje bij? 
Ook de straat vóór het park is levens-
gevaarlijk voor kinderen. Wellicht 
komt de drempel vóór het park terug. 
Er werd nog ingegaan op de groot 
onderhoudsbeurt aan deuren, ra-
men en dak. De buitendeur sluit niet 
goed, de waterafvoer dient beter ge-
stroomlijnd. Het is belangrijk dat be-
woners dit melden richting klachten-
onderhoud. Bewoners zullen Woon-
stad Rotterdam aanspreken over de 
leegstand van de voormalige bakkerij 

Bewoners over hun park

Het werd een roemrucht feest op het Johan idaplein. leerlingen 
en hun ouders bevolkten het plein waar een stormbaan, tentjes 
met eten uit de halve wereld en schminken zorgden voor de 
ambiance. 
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Iedereen was nieuwsgierig naar jong 
talent en die nieuwsgierigheid werd 
ruimschoots bevredigd. De 19 jarige 
Joey Orth zingt en speelt ballades 
op zijn gitaar. Fo Music brengt dan-
sende en zingende buurtmeisjes op 
het podium. Het jonge talent Fouad 
laat iedereen aan zijn lippen hangen 
met ’spreek Marokkaans met mij’ 
en ‘Aisha’. Iedereen zwaait met de 
armen. Het frêle meisje Joni Jules is 
een echt zang en gitaartalent. Rapper 
Heavy Joe brengt een gevoelig num-
mer. DJ Dempz houdt de sfeer erin. 
Lenie de volkszangeres uit Crooswijk 
maakt haar reputatie waar, iedereen 
zingt mee. Master Humpa brengt de 
robotisering dichterbij, maar het ein-
digt met een bloeiende roos. Nathalie 
Saabeel maakt naam als zangeres op 
de SS Rotterdam en deze soul sister 
brengt warmte. Bianca weet alles 
naadloos aan elkaar te rijgen en de 
kleintjes aan het dansen te krijgen tot 
een soort stoelendans toe. Kimberly 
die tweede werd in de Idol contest 
zorgt voor enthousiasme, een flow  
die wordt voortgezet door Jeffrey die 
zijn liedjes koppelt aan een spranke-
lende Zumba. Het hele ponton gaat 
deinen. De Gio Dance Company laat 
een mooi staaltje danskunst zien. Als 
dj Lydia haar kunsten toont wordt het 
tijd voor Afrika. Het is een gewaagde 
maar geslaagde combinatie.

Soukous en djembe masters
‘Dat is echt Afrika’ zucht de Congo-
lese dame die met me danst. De me-

lodieuze muziek van Staf des Leaders 
bekoort het publiek. De zangers en 
dansers combineren op unieke wijze 
de lichaamstaal met de muziek. De 
dansvloer stroomt vol. We krijgen 
dans workshops en enkele knappe 
staaltjes Afrikaanse dans. De Brus-
selaars zetten fors hun stempel op 

het Lumumba Festival. Dan is het de 
beurt aan Momo Touré en Wombere, 
een 10 koppige groep met djembé ’s, 
alle soorten trommels en xylofoon. 
Momo is familie van de beroemde 
Touré die honderden leerlingen 
coachte in ons land. Hij speelde 45 
verschillende ritmes die door zijn 

leerlingen op noten zijn gezet en nu 
gespeeld worden door symfonische 
orkesten. De band brengt ons direct 
in de brousse van Guinee. Een slanke 
danseres haalt halsbrekende toeren 
uit. Iedereen zit te genieten. De brug 

Stadsmuzikanten in Huis van 
de wijk het Klooster trok jonge 
families met hun kinderen. de 
opzet was het creëren van een 
muziek proeverij. De hele och-
tend zijn ze bezig geweest met het 
bouwen van charmante panfluitjes 
uit elektriciteitspijpen, onder leiding 
van instrumenten bouwer Harm 
Goslink Kuiper. Harm komt uit de 
familie Goslink, vermaarde klok-
kenbouwers. Dezelfde technische 
vaardigheid en creativiteit vinden 
we bij hem. We zien een contrabas 
gebouwd uit vier gitaren., Gitaren 
met het lijf van een boekwerk of een 

koekendoos. De kinderen vormen 
een gezellig panfluit orkest. Meis-
jes huppelen na afloop van geluk. 
Overal zijn workshops. Drummen 
en djembe in de kelder. Op het gelijk-
vloers krijg je vocal coaching en les 
in dwarsfluit, gitaar en mandoline. 
Een meisje straalt als ze de eerste no-
ten uit de dwarsfluit weet te blazen. 
Een optreden met klein slagwerk en 
xylofoons slokt onze aandacht op. In 
de zijvleugel laat een vioolbouwer 
zijn werkproces zien. Ook wordt 
getoond hoe de dwarsfluit geprodu-
ceerd wordt. De sfeer is er één van 
genieten. We dromen bij een combo 

JoNgereNpodium meets lumumBa

van jong talent naar Afrikaans ritme is 
geslaagd. Al wie er was heeft intensief 
genoten en kon onmogelijk blijven 
stilzitten. De Congolese organisatie 
van Ngoma Afrika kan terugkijken op 
een aantrekkelijke tropische avond. 

van bassaxofoon, piano en drum. Ze 
zorgen voor een jazzy feeling. De 
jeugd kijkt betoverd, het is een warm 
bad. In de abdiszaal oefenen viool, 
cello en twee dwarsfluiten voor het 
naderend slotoptreden. Ze spelen 
de herfst van Vivaldi. Wat is muziek 
toch een rijkdom voor onze buurt-
kinderen. Slotact is de Bezetting, 
een zeskoppig verrassend orkest dat 
een ontroerende serenade speelt. De 
lover heeft geen succes en druipt af  
met marsmuziek. Kom je ook naar 
MC Rotterdam in het Klooster? Het 
is voor iedereen betaalbaar. Stadsmu-
zikanten werd georganiseerd door 
MC Rotterdam en de Stormfabriek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het Jongerenpodium georganiseerd door idol Jeffrey Saabeel 
en rechterhand Bianca bracht jongeren,moeders, kinderen en 
oma’s op de been. Oude Noorden publiek dat soms door yups 
wordt overschaduwd kwam in grote getale opdagen. 

Stadsmuzikanten

MC Noord 
wordt MC Rotterdam
MC Noord heeft de laatste 
maanden een spectaculaire 
ontwikkeling doorgemaakt.
de muziekschool gestart in het 
Huis van de wijk het Klooster 
zwermt uit over de stad. Noord 
blijft het grootste aantal deelnemers 
hebben en de centrale organisatie 
blijft in het Klooster. ‘Het was zeker 
het feit dat we geen subsidie krijgen 
waardoor we zo strijdlustig werden!’, 

grapt Brigitte met het kleintje op de 
schoot. De 14 leerkrachten met hun 
leerlingen vieren feest. Op tafel staat 
een grote taart met het nieuwe logo 
erop. Ivan speelt prachtig klassiek op 
de cello. We luisteren naar Bach en 
Cassado, een tijdgenoot van Ravel en 
Debussy. MC Rotterdam heeft een 
uitgebreide muziekinstrumenten 
keuze voor (jonge) geïnteresseerden: 
drums, percussie, piano, gitaar, vi-
ool, altviool, dwarsfluit, cello, hobo, 
elektrische gitaar en mandoline. Je 
kan ook muziektherapie krijgen, er 
is een zangkoor en zangdocenten 
staan voor je klaar. Ook families met 
een kleine beurs kunnen terecht bij 
MC Rotterdam. In dat geval kan je 
steun krijgen van het Jeugdcultuur-
fonds. Op 30 oktober in het Klooster 
kan je uitgebreid kennis maken met 
MC Rotterdam tijdens het program-
ma ‘Stadsmuzikanten’ van 10.00 tot 
17.00 uur. Contact: www.muziekcen-
trumrotterdam.nl en info@muziek-
centrumrotterdam.nl
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Op dinsdag 4 oktober vond de fees-
telijke opening plaats door Liselotte 
van Bokhoven, aansluitend waren er 
optredens van Jong van Hart, work-
shop stijldansen door Colinda de 
Klerk, Durf te Dansen een mix van 
dans en yoga, groep 60+ o.l.v Ma-
rie Louise Gilcher, dansvoorstelling 
Contra van Fabuloka, de middag 
werd afgesloten met een diaboloact 
van Circunstruction. Op 5 oktober 
was er een optreden van het Multi-
CultiKoor Rotterdam Noord en na-
men ouderen deel aan de workshop 
schilderen door Marijke Pijnacker 
Hordijk en de workshop tekenen 
door Mies van Marrewijk. 

Pluspunt zingt en dicht
Op 6 oktober was een gedichten-
lunch. André, beeldend kunstenaar 
en zanger, opent de middag die in het 
teken staat van zang en gedichten, 
gevolgd door een workshop textiele 
werkvormen. André is geen onbe-
kende van Humanitas, hij maakte di-
verse muurschilderingen in het her-
inneringsmuseum. Zijn lied ‘Only 

Human’ kreeg veel applaus. Hans 
Wap, een gevierd dichter in de We-
reld van Witte de With, bracht reality 
poëzie. Hij dicht over de Maasvlakte 
met daarin de aftandse snackbar. Hij 
dicht over de kleuren van de kamele-
on, het rood van de liefde, het blauw 
van het water waarin zij zwemt, 
het wit van het smeltend poolijs en 
het groen van haar gazon. Café de 
Schouw is ook een gedicht waard. 
Het gaat over Elvis die 80 zou zijn 
geworden en Donald Duck die de 75 
jaar haalt. En al die oude poëten die 
als rozen zijn maar je niet in een vaas 
kan zetten, en niet zo lekker ruiken. 
Hans doet zijn boodschappen in de 
supermarkt. Op weg naar huis klet-
tert de regen op zijn autoruit. Tussen 
de ruitenwisser door voelt hij zich 
als een dierentuin tijger. André weet 
het publiek op de vloer te krijgen. 
Waarna dichteres Carla Scheper ons 
haar recept van geluk voorschotelt. 
Het dichtwerk ‘compassie met de 
stad’ is een echt vormgedicht, in de 
vorm van een glas. We worden ver-
rast op nog 58 rijstrecepten en op 

lief en leed 
maand
Opzoomer Mee organiseerde in 
Huis van wijk Mozaïek de start 
van de lief en leed maand. 
Fo Music zorgde alvast voor een 
bijzondere sfeer. Een actiefilm in-
spireerde de aanwezigen. Allerlei 
initiatieven uit de zaal richting seni-
oren, zieke buren en ex-gevangenen 
werden door actieve deelnemers naar 
voren gebracht. Vruchtbare ideeën 
werden via een aanwezig Opzoomer 
loket direct gehonoreerd. Tot ieders 
verrassing werd er een populaire bin-
go gehouden en een proeverij door 
een vijftal geblinddoekte fijnproe-
vers. Vice-voorzitter van de Gebieds-
commissie Theo Coskun wist, met 
dank aan zijn vrouw, groene erwten, 
winterpeen,limoen, kaneel en sambal 
te onderscheiden. De heerlijkste hap-
jes werden door het team rond Latifa 
geserveerd. Er waren entertainment 
en culinaire heerlijkheden, maar voor 
alle aanwezige actievelingen is het 

duidelijk dat de buurt heel wat inzet 
vraagt. Met name is er aandacht nodig 
voor de buur die het moeilijk heeft. 
Opzoomer Mee heeft daarom een Lief 
en Leed pot ingesteld voor dat bloe-
metje voor de zieke, voor die kaart bij 
een groot verlies of dat presentje voor 
de jonge moeder. In het kader van 
Lief en Leed werden de mantelzor-
gers in het Klooster in de bloemetjes 
gezet en dat met een heerlijke maal-

plus parade in Humanitas

de dromen van een kind. Hans Wap 
eindigt met “naarmate het verleden 
groter wordt, wordt de toekomst klei-
ner”. We bezoeken de textielwork-
shop van Haadjar Friss waar groene 

tijd bereid door Gerdine en Sawitri. 
Surinaamse kip met rijst, sambal en 
zoetzuur gevolgd door een kleurrijk 
toetje met een kers erop. Er werd 
gezellig gekeuveld en Créme Brulée, 
twee muzikale dames, zorgde voor 
een voortreffelijke act. Het feestje was 
een oppepper!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

wegwijs in 
de digitale 
wereld
Sharla Sewnath start in de 
Nieuwe Banier met een ori-
gineel bewonersinitiatief. Het 
heet ’Studenten maken ou-
deren wegwijs in de digitale 
wereld.’ 
Vanaf 7 november 2016 van 11.00 
uur tot 13.00 uur zijn senioren wel-
kom in het Huis van de Wijk. De 
bedoeling is dat ouderen vanaf 55+ 
met hun smartphone, tablet en lap-
top langskomen en dat de studen-
ten hen gaan helpen met waar ze 
tegenaan lopen. 13 maanden lang 
gaat dit initiatief doorlopen. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Schrijf 
je in, neem contact op met Sharla 
06-15284385.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fabriek 
van de 
democratie
van 21 tot en met 25 novem-
ber komt de Fabriek van de 
democratie weer naar Huis 
van de wijk de Nieuwe Ba-
nier. deze interactieve fabriek 
leert kinderen en jongeren 
vrede maken, conflicten op-
lossen en overleggen. 
De fabriek is een uitstekende reme-
die tegen pestgedrag. Deze unieke 
performance is van betekenis voor 
jongeren vanaf 11 jaar en voor geïn-
teresseerde volwassenen. Vorig jaar 
deden diverse basisscholen mee, 
de Accent Praktijkschool, Wolfert, 
groepen Marokkaanse en Somali-
sche vrouwen. Iedereen was echt 
enthousiast. Kom langs, maak een 
afspraak op 06-45724536 of mail 
naar info@noorderzononline.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

tasjes worden gemaakt met kleurige 
bloemen. Een relaxte middag met 
een pittige boodschap. Op 7 oktober 
was er een workshop samenzang 
door Muziekcentrum Rotterdam. 

De middag werd afgesloten met een 
optreden van Marjolein Meijers met 
‘Muziek!’

vier dagen lang hebben ouderen uitbundig deelgenomen 
aan talloze culturele inspirerende workshops in 
Humanitas Bergweg tijdens het Plus Parade festival. 
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overgangsclub voor een jonge Sy-
rische vluchteling. Stad in de Maak 
past goed op de centjes en hoopt in 
de toekomst zelf panden te kunnen 
kopen. Zij staan op termijn voor 
kluswoningen voor groepen. ‘Een 
groep, zegt actievoerder Piet Vol-
laard, moet je organiseren. Ze vin-
den elkaar en dan moet je een beetje 
sturen. Denk eraan we moeten ook 
weerbaar worden en in een later sta-
dium moet er ook zorg gedeeld wor-
den.’ Erik Jutten valt hem bij: ‘Mixen 
van doelgroepen is belangrijk.’ Stad 
in de Maak ging onlangs op bezoek 

Stad in de Maak heet de groep 
kunstenaars en kleine onder-
nemers die via Havensteder 
tien jaar lang leegstaande pan-
den met ernstige gebreken in 
beheer nemen. 

Als tegenprestatie dienen ze leven 
in de buurt te brengen. De panden 
bevinden zich in de Bloklandstraat, 
de Banierstraat en de Pieter de Raad-
straat. De groep knapt de bovenver-
diepingen zelf op en verhuurt ze 
als werkunits. Van de begane grond 
maken ze een publieke ruimte waar 
je elkaar kan ontmoeten, een feestje 
geven of een bijeenkomst beleggen. 
Een van de panden ligt op de hoek 
Schout Heynricplein - Banierstraat. 
Het was een voormalige weetplanta-
ge, alle leidingen zijn eruit gesloopt. 
Kunstenaars hebben er ateliers ge-
maakt en in de woonkamer wordt ge-
zamenlijk gegeten. Het achterplaats-
je wordt als het ware bij het plein ge-
trokken. De smalle groenstrook werd 
met Welzijn Noord en jongeren ver-
anderd in een kruidentuin. Stad in 
de Maak koppelde er een schuurtje 
aan, essentieel voor werkzaamheden 
in de buitenruimte als fietsen repare-
ren en tuinieren. De creatievelingen 
zorgden ook voor een omheining van 
de tuin tegen voetballen en honden.

Mix van doelgroepen
De kunstenaars vormen een groep 
die zich ook openstelt voor een ande-
re doelgroep. Zo waren ze een soort 

Stad in de Maak  

onthulling is vrolijk en verassend. 
Ze wordt vergezeld van een loterij. 
De loten worden gevormd door het 
huisnummer. Het boek van Anton 
Pieck is de eerste prijs. Alle deel-
nemers krijgen een beker met het 
werk van Anton erop. Ben vergast de 
toehoordes op een pakkend gedicht. 
Iedereen bewondert het kunstwerk, 
een winkeltje uit vroege tijden, een 
oase van rust met winkelierster en 
natuurlijk de onafscheidelijke poes. 
Het creatief werk brengt een volle 
zaal op de been. De workshop leider 
hoopt dat het restaurant “de bab-
belbox” meerdere dagen volloopt op 
basis van gedegen bewonersinitiatie-
ven. 

een vijftien-tal senioren van 
Jan van der Ploeg werkte we-
kenlang elke dag aan een 
driedimensionaal Anton Pieck 
schilderij. Ze maakten op spec-
taculaire wijze gebruik van 
papier en karton voor een per-
fecte look a like. 

Begeleider van dit creatief gebeuren 
Ben werkte jarenlang bij Disneyland 
Parijs. Hij weet zijn kunde over te 
brengen aan zijn workshop deelne-
mers. Het schilderij is af en wordt 
officieël geopend door Anneke de 
directrice van het Anton Pieck muse-
um in Hattem. Zij vervangt de doch-
ter van Anton, ook een Anneke. De 

Anton Pieck 
driedimensionaal 

de Nico Adriaan Stichting or-
ganiseerde met cliënten en 
jongeren uit de wijk een span-
nend voetbal toernooi. 
Voor het eerst was er ook een sterk 
meiden team. Na afloop kon je genie-
ten van de fameuze NAS band en een 

barbecue die heel diverse groepen bij 
elkaar bracht. Noord bewijst dat een-
heid sterker is dan tegenstellingen 
op scherp stellen. De NAS barbe-
cue is een jaarlijkse activiteit die nu 
gekoppeld werd aan een Opzoomer 
zegel. De meiden van Welzijn Noord 

bij geestverwanten in Brussel. En-
kele leuke details. In de Pieter de 
Raadstraat hebben ze een minibrou-
werij met tonnen voor eigen gebruik. 
Het bier van de creatievelingen heeft 
een etiket met een Henkel bom-

menwerper op, het is straf bier. De 
wasmachine staat voor de deur en 
wordt ook gebruikt door een aantal 
buurtbewoners. In de Banierstraat 
organiseerden ze bijzondere etentjes 
gericht op ontmoeting. Er wordt  ook  

vlierbessenwijn gemaakt, een echt 
ambachtelijk proces. Een grap was 
het verticale ontbijt, tegen de muur 
gespijkerd.

we laten ons niet wegjagen
‘We willen niet weggejaagd wor-
den als kunstenaars’, mijmert Piet. 
Gedacht wordt aan koop. Bepaalde 
Duitse banken zijn op dit punt trend-
zettend. ‘Vrijcoop’ heten experimen-
teerders op dit vlak. We ontmoeten 
Floris, de man van het schuurtje, het 
atelier. Hij plaatste een zeecontainer 
naast de kruidentuin. Het is een plek 
voor hobby’s en knutselen. Zo wordt 
het een mix van volkstuin en hobby, 
wellicht de kleinste in zijn soort. Op 
het dak staat een watersilo. ‘Wat we 
doen is annexeren van de buiten-
ruimte en er met de buurt een ge-
zamenlijke invulling aan geven. De 
Gemeente staat dit oogluikend toe.’ 
Een grote groep alternatievelingen 
en veel bewoners verzamelen zich 
rond de wonderlijke Surinaamse 
buurtkeuken met heerlijke kip en 
verrassende vegetarische hapjes. 
Twee jonge meisjes werken op een 
bankje met Floris aan hun bewoners-
initiatief. Voorbeelden trekken!

NAS barbecue brengt eenheid

hadden de barbecue aangevuld met 
een lekkere maaltijd. Ze brachten 
sfeer met een beauty workshop, sie-
raden maken en heerlijke zeepjes. 
Het NAS feest was ook een welkome 
afsluiter van een grote schoonmaak-
actie in de Agniessebuurt.
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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)

Huis van de wijk 
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
gebiednoord@rotterdam.nl

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 
Huis van de wijk 
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

nr 74 - nov. 2016

De eerste fase was dat een groep 
kinderen van verschillende basis-
scholen in het Oude Noorden op on-
derzoek uitgingen: de KiWi-verken-
ners. Ze hielden straatinterviews, 
bekeken wat ze misten op straat en 
gaven tips hoe de straten kindvrien-
delijker konden worden.  Zij vonden 
dat de route leuker zou worden met 
meer groen, meer ‘dingen te doen’ 
en meer kunstwerken. De KiWiver-
kenners bedachten 14 fantasiedie-
ren. Meer dan 300 schoolkinderen 
kozen daaruit de 7 dieren die langs 
de route moesten komen. Kinderpa-
radijs Meidoorn organiseerde work-
shops om de wijkdieren tot leven te 
brengen. Buurtkinderen klusten en 
knutselden met allerlei materialen. 
Ze gebruikten onder andere verf, 
hout, ijzerdraad en klei. 

Maakkracht en wijkbinding
Als kinderen zelf kunst maken, 
kunnen ze ontdekken wat ze leuk 
vinden en waar ze goed in zijn. 
En dat geeft kinderen zelfvertrou-
wen. Het Kinderparadijs noemt dat 
“Maakkracht”, je kunt meer dan je 
denkt! Daarbij is het belangrijk dat 
kinderen trots zijn op hun wijk en 
actief meedenken en meedoen om 
hun wijk leuker, gezelliger, veiliger 
en mooier te maken. Jong geleerd is 
oud gedaan!

Meer groen, meer kunst, 
meer veiligheid.
Het bleek een heel gepuzzel om te 
laveren tussen de wensen van kin-
deren en tussen wat er mag en kan 
in een straat. Maar samen met Ha-
vensteder en de toenmalige Deelge-
meente zijn er heel wat wensen uit-
gekomen. Er zijn 20 bomen bij ge-
plant, één klimboom, er zijn 7 ver-
keersplateaus gekomen (waaronder 

de ronde ‘punaise’ op de Zwart-Jan 
straat), er zijn meters gevelgroen ge-
komen en er zijn 7 fantasiedieren in 
de wijk neergestreken. Deze dieren 
hebben hun eigen straatnaam en 311 
tegels met voetstappen. Bovendien 
is er bij ieder dier iets te doen voor 
kinderen. De voetsporen verbinden 
de wijkdieren met elkaar. Zo zijn 
het geen losse kunstwerken meer, 
maar is het een route. 

Alweer 5 jaar geleden was de 
start van de kinderparticipatie 
aan Kiwi. Kiwi staat voor Kind-
vriendelijke wijken.  

Kiwi-route krijgt opknapbeurt
De fantasiedieren kwamen tijdens 
de workshops tot leven en kregen 
een plek kregen in de wijk. De Wa-
terhaas bijvoorbeeld, hij hopt ’s 
nachts naar de Rotte om een frisse 
duik te nemen. Zijn staart is een 

schroef van een boot.  Je kunt hem 
vinden naast het schoolplein van de 
Prinses Julianaschool. Inmiddels is 
hij vol gegroeid met groen dat door 
de kinderen af en toe wordt bijge-
knipt. Ook is er de Dakgootloper. 
Met zijn lange lijf past hij precies 
in de dakgoten en als het donker is 
trekt hij er op uit. De Bloembaarzen 
hangen aan de lantaarnpalen van bij 
het Pijnackerplein. Je kunt meten 
hoe lang je bent aan de kronkelige 
meetlat op het bord aan de Benthui-
zerstraat. 

waar is de Muurbij?
Ineens was er paniek! De lantaarn-
palen werden allemaal vervangen 
en op de Gerard Scholtensstraat 
was één van de kunstwerken, uit-

gevoerd door Xenomobile, ineens 
verdwenen. Wat bleek? De werkers 
hadden het aan een bewoner gege-
ven, anders zouden ze hem toch 
weggooien.  Maar de Muurbij hoort 
weer op zijn plek, aan de nieuwe 

lantaarnpaal. Welke bewoner heeft 
zich over de Muurbij ontfermt? Het 
kan toch niet zo zijn dat hij met het 
stuk muur in zijn lijf zomaar is weg-
gevlogen?

Opknapbeurt
Ook de Leeuwenharpen, de Bloem-
baarzen en de Kiwikauwers heb-
ben zich aan lantaarnpalen vast-
geklampt. Na goed overleg met de 
gemeente worden de dieren goed 
behandeld en van de lantaarnpalen 
afgehaald. Kinderparadijs Meidoorn 
zorgt er voor dat zij een opknap-
beurt krijgen.  Zo kunnen ze over 
een tijdje weer fris aan de lantaarn-
palen hangen!

Het Kinderparadijs
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Vrijdag werd de traditionele scho-
lendag gehouden. De leerlingen 
maakten tal van octopussen, duik-
boten, haaien zwaardvissen, krab-
ben en kreeften: alles wat thuishoort 
in de Waterwereld. De kunstwerkjes 
werden opgehangen aan een reuze 
mobiel die je door een grootse in 
elkaar getimmerde kijkdoos kon 
bewonderen. De kinderen leerden 
jongleren als de besten en brach-
ten het zelfs tot acrobaat met stip. 
De voorstelling in de circustent was 
ontwapenend. Jongleurs en acro-
baten speelden op unieke wijze op 
elkaar in en brachten een spannend 

beeldverhaal met uiteenlopende 
karakters: de macho, de vamp, de 
sukkel en de mama. Zelfs een uit de 
kluiten gewassen yeti charmeerde 
het publiek als een grote gevoelige 
voddenpop. Het was een werve-
lende show die de kinderen weg-
voerde naar een droomwereld. De 

acts leken eenvoudig maar hadden 
een behoorlijke moeilijkheidsgraad. 
‘s Avonds ontroerde de familiefilm 
Manola’s Magische Reis (The Book 
of Life) vertoond door Ciné Noord.

een wervelwind
Zaterdag barste de bom. In elk 
tentje was er wel wat te doen. De 
inspiratie van het Kinderparadijs 
was duidelijk merkbaar. Soraya en 
de kinderen gaven een spetterende 
dansshow ten beste. Kanya vormde 
jonge acrobaten. Patat Boem gaf je 
de kans om automatisch aardap-
pelen te schillen, te frituren en in 

een zakje te serveren. Waar gaat de 
robotisering naartoe? Stoere jon-
gens en meisjes bewerkten met een 
grote hamer de Kop van Jut. Tivolita 
bracht ons weer in de wereld van de 
techniek. Bij het gutsen was het op-
letten geblazen, maar het resultaat 
gefabriceerd met de grote drukpers 

mocht er wezen. Op rails werden 
sleeën voortgetrokken. Magneten 
brachten wonderlijk werk. Een hef-
boom maakte je tot een krachtpat-
ser. De pittige linzensoep was een 
welkome break en wat te denken 
van de couscous? Acrobaten gin-

gen te keer in een restaurant met 
potten en pannen, borden en mes-
sen en haalden vooral halsbrekende 
toeren uit. Aandacht werd besteed 
aan gezond eten. Oma’s en opa’s 
werden gevierd in hulde gedichten. 
Op een heet gestookt kampvuurtje 

 Feestival 
eeN oNgedwoNgeN KwaliteitsFeest

werden zoete broodjes gebakken. 
Selfmade pannenkoeken doken op. 
De grote eyecatcher was de stand 
van de Academie voor Bouwkunst. 
Met honderden lange balkjes, die 
pasten in een soort gekarteld rad 
als basis, hadden ze een rond ge-
bouwtje gemaakt. Het dak was een 
doorzichtig plastic zeil rond riemen 
gespannen. De binnenzijde was 
een boekenrek waar kleurrijke kin-
derboeken je directe aandacht trok-
ken. De stand was betoverend, een 
knap stukje werk. Terwijl de mobiel 
vrolijk ronddraaide met zeesterren, 
vissersboten en duikerspakken, liep 
de tent vol voor de afsluitende voor-
stelling. Clown Woody , een soort 
Tommy Cooper, liet op artistieke 
wijze al zijn trucs mislukken. De 
bingo werd het klapstuk. For ever 
Young! Voor meer foto’s van het 
Feestival kan je terecht op facebook 
Noord010inbeeld.

Feestival gaf weer kleur en smaak aan het Noordplein. 
Overal stonden de karakteristieke tentjes van het Rotterdams 
volkstheater, gedrapeerd rond de betoverende circustent. 

de galerie van Studio de  Bak-
kerij was tijdens de herfstva-
kantie omgetoverd in een up! 
Sakee speeltuin voor peuters 
en kleuters en hun ouders. 

Afvalmaterialen speelden deze keer 
de hoofdrol. Twee dagen konden 
de kinderen zich uitleven in deze 
speeltuin, een ontdektuin van afval-
materiaal. Er waren knutsel-, dans-, 
muziekworkshops en theatervoor-
stellingen en natuurlijk heel veel 
krentenbollen. Het thema van het 
festival was: rommel gooi je niet 
weg. Een van de theatervoorstellin-
gen was Hands Up door Lejo. Met 
blote handen en houten ogen cre-
eert Lejo een unieke, frisse vorm 
van poppentheater. ‘Hands up!’ is 
een vrolijke, woordloze voorstel-
ling met veel muziek. Vanuit een 

grote blauwe poppenkast vertonen 
de poppen hun kunsten. Een stoere 
hond, 2 tapdansers, een koe met 
een eetprobleem, een heel kinder-
koor inclusief dirigent en vele ande-
ren passeren de revue. Het publiek 

(jong en oud!) vergat al snel dat ze 
naar twee handen zaten te kijken. 
Na afloop van de voorstelling wer-
den kartonnen bouwplaatjes uitge-
deeld, waarmee de kinderen hun 
eigen Lejo-poppetje konden maken. 

Krentenbollenfestival in 
Studio de Bakkerij

dorine Juray verbeeldde haar 
liefde voor Suriname in een 
mooie expositie. Het werd een 
selectie van foto’s die vooral het bin-
nenland en de overweldigende natuur 

laten zien. De opkomst bij de opening 
was groots. Door Surinaamse en Ma-
rokkaanse vrouwen werd heerlijk ge-
kookt. Tot 2 december loopt de expo-
sitie in het Klooster, Ruivenstraat 81.

Suriname 
tentoonstelling
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Er was een bijzondere mix tussen 
buurtbewoners en Toscaklanten. Op 
het programma stonden onder ande-
re The Soul Travelers met hun dans-
bare mix van rap, akoestisch en po-
ezie, de moderne soulvolle poprock 
van SKID (voorheen Thom Hoorweg 
& band), en theater van De Astronau-
ten. Verder was er een bar en zorg-
den restaurants Tosca en Speck voor 
extra comfi festivalfood. Ook op het 

sFeervolle BureNdageN 

Gerard Scholten binnenterrein was 
het aardig druk. De fameuze schuim-
machine trok weer een honderd kin-
deren. Er stond een springkussen 
voor de super beweeglijken. Natuur-
lijk ontbraken niet de vers gebakken 
pannenkoeken, de popcornmachine 
en het softijs. Het belangrijkste van 
al was het lekker babbelen op de 
bankjes, de vrijwilligersinzet en de 
geslaagde ontmoeting.

Pijnackerplein 
open lucht bioscoop
De bewonersvereniging Pijnacker-
plein pakte weer uit met iets orgi-
neels. De bewoners van het plein en 
omgeving waren uitgenodigd hun 
eigen barbecue mee te nemen en 
zelf hun heerlijkheden te roosteren. 
Bij het invallen van de duisternis 
werd op groot scherm op het plein 
de spectaculaire film: ‘De 100-jarige 
man die uit het raam klom en ver-
dween’ van Felix Herngren gepro-
jecteerd.

Diverse sprekers hadden het over 
het woud van protocollen dat de 
uitkering bemoeilijkt en uitsluiting 
bevordert. Een magazine met als ti-
tel ´Armoede en schuld, Nederland 
uit’ werd ten doop gehouden. Het 
tijdschrift biedt een caleidoscoop 
aan mogelijkheden om iets te doen 
aan armoede. We citeren het basis-
inkomen, de weggeefwinkels, klein-
schalig ondernemerschap, bevlogen 
werkgevers uit de haven, buurtiniti-
atieven en een vlottere schuldsane-
ring. Belangrijk is ook een minder 
wantrouwende overheid. Econoom 
Tjeerd de Boer hekelde de 36 jaar 
neoliberalisme dat de kloof tussen 
rijk en arm groter maakte. “Een 
honderdtal miljardairs verdient 
meer dan 50 procent van de laagst 
betaalden. Een topman verdient 300 
maal meer dan zijn arbeiders. Daar-
naast treft de robotisering vooral de 
laagst betaalden. De toenemende in-
dividualisering bestempelt de werk-
loze als schuldig. Hij wordt gezien 
als een bedreiging.”

eenouder gezinnen 
in de knel
Josien Stroman bekeek vooral de 
eenouder gezinnen, 25 procent van 
de Rotterdamse huishoudens. “Ze 
leven van 90 procent van een nor-
male gezinsuitkering. 10 procent 
kunnen ze met veel pijn en moeite 
terugkrijgen van de belasting. 65 pro-
cent van hen zit diep in de schulden. 
De langdurigheidtoeslag is voor hen 
afgeschaft, de afvalstoffen teruggave 
gehalveerd. Volgens Josien leidt dit 
tot stress bij de moeders, die op de 
eerste plaats moeten geholpen wor-
den. De situatie leidt ook tot psychi-
sche problemen bij de kinderen. Ze 

armoede 
vraagt persoonlijk contact
vorig jaar werd de dag van 
de Armoede, georganiseerd 
door ROSA, gehouden in de 
NAS in de vijverhofstraat. dit 
jaar was de Pauluskerk aan 
de beurt. 

schamen zich om wat te vertellen 
aan hun vriendjes. Gelukkig is er 
het Jeugd Cultuurfonds en het Jeugd 
Sportfonds, waar nog te weinig van 
gebruik gemaakt wordt.”

deltaplan
Dominee Dick Couvée van de Pau-
luskerk lanceerde een deltaplan: 
“Er moet een beweging komen die 
duidelijk maakt dat armoede niet 
hoort. Initiatieven tegen armoede 
moeten verbonden worden. Concre-
te streefdoelen worden gesteld zoals 
verder onderwijs, vlotte schuldsane-
ring, basisinkomen, wegnemen van 
stress, persoonlijk contact met de 

22 oktober ging de campagne 
voor het woonreferendum van 
start. Het Actiecomité woon-
referendum wil in Rotterdam-
Noord flink campagne voeren 
komende weken. 
Vanaf 8 november vallen de stemkaar-
ten in de bus. Het comité wil graag al 
zo veel mogelijk mensen informeren 
over het aanstaande referendum en 
de redenen om tegen de Woonvisie - 
afbraak van 20.000 betaalbare wonin-
gen - te stemmen. Wilt u bij een van 
de activiteiten aanwezig zijn? Vrijdag 

4 en 11 november - 13.00-15.00 uur - 
diverse locaties en moskeeën bezoe-
ken - Waar: verzamelen Eudokiaplein. 
Zaterdag 5 november - 11.00-15.00 
uur - Campagne op de Zwart Janstraat 
- Waar: verzamelen Noordplein. Meer 
informatie: woonreferendum.nl
Tegen 2030 wil de Gemeente 20.000 
betaalbare woningen slopen en ver-
vangen door duurdere nieuwbouw. 
Wat is betaalbaar? Huren tussen de € 
300,- en € 625,- (subsidiabel) of ko-
pen tot € 120.000,- Breng je stem uit 
op 30 november!

 CAMPAGNe 
 wOONReFeReNduM

Op het sprookjesachtige Brancoplein organiseerde restaurant 
tosca voor het eerst het minifestival Pretty little Songs. 
er waren rappers, dichters, charmezanger, muziek, worstjes 
en lasagna. er was een fotodecor opgezet, waar de bezoekers 
zich maar al te graag lieten fotograferen. Het was één en al 
gezelligheid. 

klantmanager van SoZaWe. Voelen 
we nog wel voor ‘Delen’? Tien pro-
cent van de jongeren maakt zich 
hiervoor sterk.” Vanuit de zaal wordt 
het twee maanden wachten op een 
uitkering op de korrel genomen.

Persoonlijk contact
De conclusie van het zaaldebat is 
dat de sleutel tegen uitsluiting het 
rechtstreekse, persoonlijke contact 
is tussen cliënt en klantmanager. 
Alleen als ze elkaar begrijpen, kun-
nen ze met elkaar delen. Benader 
klanten niet via een scherm. Recht-
streeks contact leidt er ook toe dat 
je op de hoogte geraakt. Josien Stro-
man wijst erop dat door politieke 
druk in een aantal wijken als experi-

ment een klantmanager inkomen is 
geïnstalleerd. Is dit een hoopvol te-
ken? Vanuit de zaal wordt geopperd 
dat drie kwart van de klantmanagers 
is wegbezuinigd. Josien vindt het 
belangrijk dat cliënten ook nadat ze 
vrij zijn van schulden, worden ge-
volgd. Na dit serieuze gedeelte was 
er een open podium met schrijvers 
en dichters. Rieneke Minneman zei 
het beeldend:  “Armoede went, dat 
heeft ze met rijkdom gemeen.” Ze 
had ook een mooi gedicht over een 
gekocht luchtkasteel, een gewonnen 
voetreis naar Rome en een heerlijk 
maaltje gebakken lucht. Moreno, 
onze Italiaanse operazanger, maakt 
de Dag van de Armoede jammer ge-
noeg tot een klassieker.
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Per dag gooien wij in Nederland 
435.000 broden weg. Ontzettend 
zonde. Naast voedselverspilling 
levert het afvalbrood ook nog vele 
andere probleem op, zoals een rat-
tenplaag. Samen met Rotterdamse 
buurten en haar bewoners wil Stich-
ting BroodNodig onze omgeving 
fijner en leefbaarder maken door 
oud brood in te zamelen; hierdoor 
belandt het veel minder in onze bui-
tenruimte. BroodNodig voert cam-

pagne om te voorkomen dat brood 
afval wordt, zo deelt ze recepten uit 
met oud brood en staat ze op evene-
menten met heerlijke oud brood ge-
rechten. Ook wil BroodNodig de be-
woners een goed alternatief bieden 
voor het weggooien van oud brood 
dat niet meer eetbaar is. In plaats 
van het voeren aan dieren in de par-
ken en langs singels, waar ratten en 
duiven op afkomen, en eenden ziek 
van worden, wil ze het inzamelen 

in BroodBakken zodat het kan wor-
den gerecycled. Zo gaat BroodNodig 
voedselverspilling tegen én werkt ze 
aan een duurzame oplossing voor 
het broodafval- en rattenprobleem 
in Rotterdam. 
Het ingezamelde brood wordt in 
samenwerking met de gemeente 
Rotterdam Schone Stad ingezameld 
en verwerkt tot compost. Oud brood 
nieuwe energie! De locaties waar 
de BroodBakken komen te staan: 
Huizen van de Wijk het Klooster, de 
Nieuwe Banier, Mozaiek, Hof van 
Noord: Gordelweg 131, Basisschool 
de Fontein, Evasie/ Eva Bes: Noord-
singel 69A, Restaurant Evin: Berg-
weg 313b.
 

Broodkliko’s in de wijk 

Oud brood inzamelen in Rotterdam.... BroodNodig en Schone 
Stad gaan nu echt van start! Na een geslaagde proef in 
Feijenoord met inzameling van oud brood in BroodBakken 
breiden ze uit naar Noord en delfshaven. Op 26 oktober werd 
de start van de broodinzameling gevierd in het Klooster.  

Het danskantoor is de Nieuwe 
Banier ontgroeid en heeft we-
gens stijgend succes een Hof-
boog gehuurd in de vijverhof-
straat nummer 118 vlakbij het 
eudokiaplein. 
We beleefden een sensationele ope-
ning met Melanie en de docenten, 
gevolgd door de tieners en de klein-
tjes. Ze dansten een spetterend, vro-
lijk en juichend nummer, waarna de 
confetti bommen losbarstten. Het 
publiek was zo talrijk dat ze het ge-
bouw niet binnen konden. Op sok-
ken sluipen we de danszaal in waar 
de kinderen tullen rokjes maken, 
buttons en kleurplaten. Een verras-
send hip hop nummer met spon-
tane deelnemers maakt de ruimte 
spannend. Er wordt zelfs gebruik 

gemaakt van de karate school van 
de buren. De docenten, de tieners 
en de kleintjes, ze dansen de ster-
ren van de hemel. De dansen zijn 
stoer. Bij de kleintjes zijn ook twee 
jongens die bij de meiden niet on-
derdoen. Ze draaien zich om en 
kijken je brutaal aan met gekruiste 
armen. Wist je dat de gevorderden 
gevraagd zijn voor de Operadagen? 
Melanie en haar moeder hebben 
een inspirerende aanwezigheid. Ik 
koop een T-shirt met I love Dans-
kantoor. Humphrey van de buurt-
televisie en Melanie ‘s vader hebben 
dagen in de verbouwing gestoken. 
Ze kijken tevreden naar de massale 
opkomst. Zit uw kind al op dansles? 
Voor iedereen is het Danskantoor 
betaalbaar. www.hetdanskantoor.nl

danskantoor 
nu in Hofbogen

Noordt op Tap is een tapkamer die 
gescheiden wordt door een grote gla-
zen pui met de brouwerij. Noordt op 
Tap heeft 20 verschillende bieren op 
tap die vanzelfsprekend bij Brouwe-
rij Noordt zijn gebrouwen. Genoeg 
te kiezen dus! Iedere eerste zondag 
van de maand wordt het terrein 
rondom de brouwerij omgetoverd tot 
een markt waar je van allerlei lekkers 
kan proeven en aantrekkelijke waren 
kan kopen. De Tapkamer is geopend 
van woensdag tot vrijdag van 15.00 
- 19.00 en zaterdag en zondag van 
14.00 - 18.00 uur.

tapkamer 
Brouwerij Noordt

Percussie muziek waar de 
mensen ook aan mee kunnen 
doen, dat is tam tam Rotter-
dam. dit is al weer de vijfde 
editie van dit vrolijk evene-
ment dat dit maal in de Ka-
pelzaal van ’t Klooster oude 
Noorden zal plaatsvinden op 
zaterdag 19 November. 

De dag wordt geopend door een 
workshop van de de djembe-master 
Siaka Deni uit Burkina Faso. Vanaf 
14.00 uur is er vrij entree voor ie-
dereen. Er wordt begonnen met 
een workshop voor mensen die met 
de djembe kennis willen maken. 
Daarna is er een mooi optreden van 
Roffa Foli & Friends.
Tam Tam Rotterdam laat het Oude 
Noorden een hele middag swingen. 
Een gezellige middag met muziek, 
eten en een Afrikaanse markt. Naast 
Roffa Foli zijn er vele Friends, zoals 
de dansgroep van Serge Badoué uit 
Ivoorkust, die laten zien hoe er in 
Afrika wordt gedanst. Kom ook naar 
deze mooi dag in het Klooster! Sjaka 
Deni is een geweldige percussionist 
uit Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
Zijn prachtige techniek is alom ge-
respecteerd bij de grote percussi-
onisten uit West Afrika. Als Griot, 
de sociale groep van muzikanten en 
verhalenvertellers in West-Afrika, 
kreeg hij de muziek met de paplepel 
ingegoten. 
West-Afrikaanse muziek door Ne-

derlanders en Afrikanen: dat is Roffa 
Foli. Deze groep brengt de muziek 
dicht bij de mensen. Liefst spelen zij 
zoals in Afrika in een kring waarbij 
ook gedanst, geklapt en meegezon-
gen kan worden. De muziek is geva-
rieerd van intens trommelgeweld tot 
vrolijke en soms ook ingetogen lied-
jes. Sprankelend balafonspel wordt 
afgewisseld met spectaculaire per-
cussie-arrangementen van veelal de 
jonge generatie Afrikaanse musici. 
Verrassend, energiek en melodieus. 

Ga naar http://www.tamtamrotter-
dam.nl voor meer informatie.

tam tam Rotterdam

Bij Brouwerij Noord kan 
je sinds kort terecht in de 
tapkamer voor een heerlijk 
Noordt biertje. Peter 
Rouwen, initiatiefnemer 
van Brouwerij Noordt staat 
aan de tap en schenkt 
met trots de verschillende 
bieren die de Bierbrouwerij 
sinds vorige zomer 
brouwt in de voormalige 
brandweer kazerne aan 
de Zaagmolenkade 46 in 
Rotterdam Noord. 
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Adres

Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam

Telefoon: 010 - 466 15 44

Openingstijden

Maandag:09:00-18:00 uur
Dinsdag: 09:00-18:00 uur

Woensdag: 09:00-23:00 uur
Donderdag: 09:00-23:00 uur

Vrijdag: 09:00-23:00 uur
Zaterdag en zondag: op aanvraag

Het Klooster Oude Noorden is een 'huis van de wijk' in het Oude 

Noorden in Rotterdam. Iedereen is welkom!

Wat biedt het Klooster Oude Noorden?

Het Klooster Oude Noorden biedt ruimte aan ontwikkeling, ontspanning, 
cultuur, werken en samenkomst. Er zijn workshops, muzieklessen, 

naailessen, tango, vergaderingen, hulp bij belastingen en bij opvoeding 
en advies van sociaal raadsleden. Er zijn concerten, film, dans, zang, 

theater, stand-up comedy, administratie ordening, 
boodschappendienst... van alles!

Reserveringen of boekingen

Heeft u interesse in het huren van een ruimte in het Klooster Oude 
Noorden? Kijk op www.kloosteroudenoorden.nl/zaalverhuur of neem 

contact op via leon@kloosteroudenoorden.nl. U kunt ook altijd even 
binnen lopen.

Bij uw reservering of boeking kunt u op aanvraag gebruik maken van 
onze onderstaande faciliteiten:

 Koffie/thee of andere consumpties
 Catering

 Beamer en projectiescherm
 geluidsinstallaties

Wij faciliteren particulieren, ondernemers, bedrijven, instellingen, 
netwerkorganisaties en overheden met de verhuur van verschillende 

ruimten voor een evenement, conferentie, seminar, vergadering, 
presentatie, training, workshop, cursus, opleiding, meeting, feesten en 

partijen.

Ruimte*

Foyer   (alleen op aanvraag)
Koffie/thee - lunch - dinerruimte

Afmeting 120m2
Geschikt voor 50 - 100 personen 

Maatschappelijk tarief € 60 per uur
Rotterdam tarief € 90 per uur

Kapelzaal/Theaterzaal

Afmeting =100m2
Geschikt voor 50 - 80 personen

Maatschappelijk tarief € 60 per uur
Rotterdam tarief € 90 per uur

Abdiszaal (Groot)
Afmeting = 65m2

Geschikt max. 40 personen
Maatschappelijk tarief € 30 per uur

Rotterdam tarief € 45 per uur

Refterzaal  (Groot)

Afmeting  = 60 m2
Geschikt max. 30 personen

Maatschappelijk tarief € 30 per uur
Rotterdam tarief € 45 per uur

Hildegardiszaal (Klein)
Afmeting = 8 m2

Geschikt voor max. 8 personen
Maatschappelijk tarief € 8 per uur

Rotterdam tarief € 12 per uur

*Wij zijn niet BTW plichtig dus geen BTW op de genoemde 

prijzen.

We maken de repetitie mee. Julia 
slaapt. De piano speelt zacht een 
slaapliedje. De boze vader maakt 
haar wakker en gaat tekeer. Romeo 
sluipt het park binnen. Julia trekt 
naar het balkon. ‘Romeo. Romeo!’ 
Romeo presenteert de trouwring, 
Julia is dolgelukkig en er wordt ge-
zongen. Wat is de liefde blind! ‘Lich-
ten uit‘ gilt de begriploze vader. De 
maan verdwijnt. Dat stuk wordt wat. 
Het is vrijdag en we gaan naar de 

première, de kinderen vinden het 
erg spannend. De zaal loopt vol en 
een hele troep trommelaars kondigt 
het onheilspellende gebeuren aan. 
Ze verbeelden met roffels en stok-
kengekletter de voortdurende ruzies 
tussen rivaliserende families. De 
ontmoeting tussen Romeo en Julia 
en het aanzoek leiden tot een touwe-
rij die door de aanwezige familiele-
den ruw wordt verstoord. Uiteinde-
lijk wordt de vrede gesloten, maar 

dat gebeurt  pas als prinses en ko-
ning, behorend tot beide ruziënde 
partijen, hopeloos verliefd worden. 
Nooit meer ruzie is de moraal. De 
helden hebben dit thema prachtig 
op de planken gebracht. Ze maak-
ten er een feest van met het Echte 
Heldenlied. De organisatie berustte 
bij Caty Palmen van de Stormfa-
briek. De docenten waren voor het 
decor Iris Veentjer, voor creatief 
schrijven Liesbeth Mende en voor 

ecHte HeldeN speleN 
romeo eN Julia

de vernieuwde shopping-
gids van Rotterdam Noord is 
woensdag 28 september door 
Michel uiterwijk van Miesman 
design gepresenteerd in COPPi 
Koffie & Fietsen in aanwezig-
heid van ondernemers uit 
Noord die in de gids vermeld 
staan. Met hapjes, drankjes en 
life muziek werden ze gastvrij ont-

vangen in Coppi Koffie&Fietsen, 
een nieuwe horeca aanwinst aan 
de Hofbogen. In de 5e editie van de 
shoppinggids staan ook weer nieu-
we namen. Een mooi moment van 
ontmoeting en uitwisseling van ou-
dere en jongere ondernemers uit de 
wijk. Na afloop kregen ze een doos 
mee met gidsen om uit te delen aan 
hun klanten.

de Shopping gids 
is vernieuwd

Geen resultaat zonder oefening en voorbereiding. een dertig-
tal over enthousiaste kinderen slaan, in de kapelzaal van Huis 
van de wijk het Klooster, aan het bouwen van een toverachtig 
decor met middeleeuwse poort en een prachtig patriciërshuis 
met charmant balkon. verrijdbare decorstukken zijn om te 
toveren van een stadszicht naar een romantisch park. 

kostuums Veronique Kaijser. Voor 
de zang stond Diana van Dromme, 
Milou Adjanga was het inspirerend 
theaterbeest die volop talent uit de 

kinderen wist te trekken. Julius 
Schults instrueerde het trommelen 
en Yvette van Ruijven de dans.


