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ROSA mobiliseert

Nieuwe website 
en email van de 
Noorderzon
De noorderzon 
heeft een nieuwe 
website: 

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Op 21 maart hebben verkiezingen 
plaats voor de Gemeenteraad  en voor 
de wijkraden in Noord.
De Gebiedscommissie verdwijnt na 
vier jaar. Voor sommigen is dat een 

met een netwerk allerlei voorstellen 
en ideeën ventileren richting Cool-
singel. In het Oude Noorden hebben 
zich 21 kandidaten opgegeven, in de 
Agniesebuurt 6. Iedereen stelde zich 
op persoonlijke titel kandidaat, met 
uitzondering van WIJ Noord. Wil je 
kennismaken met een aantal kandi-
daten die ons gemaild hebben? Die 
korte kennismaking vind je op de bin-
nenpagina’s. We vroegen hen naar 
hun netwerk, hun motivatie en wat 
ze aan het Oude Noorden en de Ag-

gemis. Wat nu? Er komen 6 wijkra-
den in Rotterdam Noord. In het Oude 
Noorden en de Agniesebuurt komen 
twee wijkraden met telkens 5 leden. In 
de wijk staan al billboards met foto’s 

en namen van de kandidaten! Voor je 
bewonersinitiatief kun je vanaf april 
terecht bij de wijkraad die per jaar € 
70.000 te besteden heeft. Daarnaast 
kunnen ze als ervaringsdeskundigen 

niesebuurt leuk vinden. Wat willen ze 
als wijkraadslid realiseren de komende 
vier jaar? In de huizen van de wijk ko-
men bijeenkomsten waar je kandida-
ten kan ontmoeten en bevragen.

Op 13 maart van 19:00-21:00 uur in 
de Nieuwe Banier: kennismakingsbij-
eenkomst kandidaten Wijkraad Agnie-
sebuurt. Ook komt er een kennisma-
kingsbijeenkomst kandidaten Oude 
Noorden in het Klooster. Kijk op agen-
da Huis van de Wijk: het Kloooster.

Noord krijgt 
wijkRAdeN!
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Bekijk de Noorderboulevard eens exotisch
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Al op 24 mei 2017 was hen door 
de wethouder Eerdmans toegezegd 
dat ze zouden betrokken worden bij 
de grondwater en rioleringswerk-
zaamheden in het Oude Noorden, 
Agniesebuurt en Provenierswijk. 
Mevrouw Smouter voerde in de 
commissie Bouwen en Wonen na-
mens de drie wijken het woord. 
Toegezegd werd dat de bewoners 
zouden participeren zowel bij het 
maken van het plan, het meeden-

ken en plannen van de werkzaam-
heden. In de Agniesebuurt werd 
door ervaringsdeskundigen een zes 
punten lijst opgemaakt essentieel 

voor het Delta plan. Er dient een 
schade regeling getroffen te wor-
den voor bewoners en een finan-
ciering te komen voor bewoners-

dROge vOeteN eN 
eRvARiNgSdeSkuNdigeN

ondersteuning. De problemen na 
de aanleg van de nieuwe riolering 
in de Hoevebuurt hebben bewoners 
wakker geschud. Het is belangrijk 
op tijd het Hoogheemraadschap er-
bij te betrekken zoals bij de Mathe-
nesersingel is gebeurd. Verschillen-
de gemeenteraadsleden gaven een 
reactie op mevrouw Smouters aan-
klacht. De heer Lansing bepleit een 
partnership van de Gemeente en 
ervaringsdeskundigen bewoners. 
Zestig procent van de riolering is 
in private handen. Er moet samen 
vergaderd worden met agenda’s die 
een paar weken van te voren wor-
den toegezonden. Lansing bepleit 
een stedelijke visie en preventie. 
In het water overlastgebied dienen 
dit jaar 29 kilometer riool vervan-
gen te worden. In de praktijk wordt 

in het nRC dagblad stond 
dat de principes voor een 
Deltaplan waardoor het 
Oude noorden en de 
agniesebuurt droge voeten 
houden al geformuleerd zijn 
en een nieuwe projectlei-
der de heer van der Linden 
was aangesteld. Dit was de 
bewoners werkgroep ‘Droge 
voeten’ in het verkeerde 
keelgat geschoten.

Er wordt gezellig gebabbeld. ‘Dit 
heeft mijn moeder Anouchka ge-
maakt!’ Het hele assortiment van 
hapjes is het werk van de moeders 
en de kinderen zijn er niet zo weinig 
trots op. Directeur Jonathan de Heer 
vertelt dat de school ook kerst viert, 
maar in die dagen is het zo een hek-
senketel dat er te weinig oog is voor 
echte ontmoeting. Vandaar dat de 
school een intiem winterfestival orga-
niseert met een lampionnen optocht 
langs de singel en maaltijden uit alle 
windstreken.
Het hele gebouw krioelt van de la-
chende ouders, die het al even naar 
hun zin hebben als de leerlingen. We 

komen in de schitterende serre met 
grote keuken. Een glazen huis is het 
met uitzicht op de gymzaal. Een vijf-
tal moeders is druk in de weer met 
het opscheppen van de heerlijkhe-
den. Favoriet is de kip met olijven, 
abrikozen en gevulde courgettes. De 
optocht vertrekt. Van boven de trap-
pen dalen de groepen richting straat. 
Iedereen heeft een veelkleurige lam-
pion. De lampionnen hebben alle 
vormen: plastic cilinders beplakt met 
sterretjes en hemellichamen, grap-
pige gezichten en flexibele bollen. De 
lampions bevatten led-lichtjes. Min-
der risicovol is het dan vroeger. Toen 
moest telkens het kaarsje weer aan-

gestoken worden en kwam je aan met 
voor de helft verkoolde lampions. De 
stoet loopt langs de singel heerlijk 
kwebbelend. Autobezitters houden 
stil om het feest te bekijken. 
We ontmoeten nog oud portefeuil-
lehouder Scalzo, die nu werkt voor 

Winterfeest 
in Bergkristal

Mee. Juffrouw Anouchka zorgde 
voor de p.r. en schoolmaatschappe-
lijk werker Filip Pietermaat dartelt 
weer tussen de kinderen. Opvallend 
is de warme sfeer die kinderen, leer-
krachten en ouders verbindt.
Bergkristal is een school met een 

hart, die echt aansluit bij de kinderen 
en hun eigen tempo, hun eigen leuke 
ontwikkeling. Schoolgaan moet ook 
leuk en spannend zijn. Daar denk je 
aan bij een echt winterfestival. Het 
festival werd gesponsord door Op-
zoomer Mee.

dit slechts tien kilometer. De rest 
wordt pas na 2021 gerealiseerd. Leo 
de Kleijn en mevrouw Bokhoven 
bepleiten erkenning van de klimaat 
verandering en financiering voor 
zowel de schade van bewoners als 
voor de bewonersondersteuning. 
De aanpak in Noord kan een voor-
beeld worden voor de aanpak in an-
dere gebieden van de stad.

Reactie Wethouder 
eerdmans
Wethouder Eerdmans wijst erop 
dat de komende vijf jaar 200 kilo-
meter riolering wordt vervangen. 
Tachtig kilometer hiervan ligt in 
overlastgebied en achtendertig ki-
lometer hiervan zou dit jaar aange-
pakt worden. Negentien kilometer 
echter wordt verschoven naar 2021. 

Volgens de Wethouder is het Delta 
plan nog niet opgesteld alleen de 
uitgangspunten zijn geformuleerd. 
In de wateroverlastwijken wordt 
eerst de grond waterstand in beeld 
gebracht. Wat betreft de schadere-
geling vindt de wethouder dat één 
ieder, gemeente en eigenaren zijn 
eigen verantwoordelijkheid heeft. 
Voor vervangen van riolering komt 
een subsidieregeling. Er komt ook 
een schaderegeling en bewonersor-
ganisaties krijgen geld voor extern 
deskundigen. De wethouder bepleit 
een uniforme stedelijke aanpak. 
Hij onderschat de effecten van de 
klimaatverandering niet maar kijkt 
vooral naar de effecten voor de stad. 
Het huidige college heeft honderd-
zeventig voetbalvelden groen aan-
gelegd.

bergkristal blijft een warme leuke basisschool waar kinderen 
die niet makkelijk leren alle aandacht krijgen. We klimmen de 
schooltrap op en komen terecht in een groot lokaal met alle-
maal waxine lichtjes en kinderen die gezellig bij elkaar heer-
lijke kip en gevulde pannenkoeken eten. De sfeer zit er goed in.

in de niet-experimentele 
politiek is je plaats op de 
ranglijst het teken van 
verkiesbaarheid. Sta je laag, 
dan heeft ‘men’ weinig 
partijfiducie in je, wordt 
het hopen op persoonlijke 
voorkeurstemmers. Hoe dat 
nu te doen in het kader van 
het experiment de Wijkraad-
verkiezing? 

Gelukkig bracht onze burgemeester 
met loting  in deze ver doorgevoerde 
bingomaatschappij uitkomst en heeft 
hij publiekelijk bepaald wie nummer 
1 e.v. is op de lijsten in de 14 wijken 
die meedoen aan de verkiezingen in 
Noord en Feijenoord. Zo komt Anja 
met het rake inkomensgrapje van 
Aboutaleb op nummer 13 (geluksge-
tal hoop ik? niet op 17 zoals oorspron-
kelijk) van de 21 die zich verkiesbaar 
stellen in het Oude Noorden.

Het Oude Noorden is het 
Nieuwe Ondernemen!
Met 21 kandidaten is het Oude Noor-
den eigenlijk de enige wijk waar 
dus ECHT campagne gevoerd moet 
worden! Blijdorp volgt met 11 en de 
rest concurreert tussen de 7 en 9. 
Het rare is: het Oude Noorden krijgt 
met haar kleine 17.000 inwoners 
100.000 per jaar te verdelen, met alle 
winkelstraten en pleinen....Net zo 

veel als de Agniesebuurt met 4.165 
inwoners! Grootte van de wijk doet er 
dus niet toe in dit Rotterdamse expe-
riment. Leeftijd is wel een issue: voor 
het eerst kunnen 16 en 17 jarigen 
meedoen. Van de 126 verkiesbaren 
is  1/3 jonger dan 23. Natuurlijk een 
vrolijke stemmende gedachte dat in 
theorie vijf 16 jarigen voor 4 jaar lang 
konden bepalen waar de gemeen-
schapsgelden heen gaan! Wat me nu 
echt stoort?? Het zijn WIJKraden, 

Beste betaalde 
ballenjongen 
van rotterdam
  

COlumN

waarom mogen de ondernemers niet 
meedoen? Die ‘bewonen’ toch ook 
de panden, bepalen het wijkimago?? 
Als we nou toch aan het experimen-
teren zijn, waarom laten we dat lig-
gen? Het Oude Noorden is eigenlijk 
een assenstelsel van Noordsingel 
/ Noorderboulevard / Benthuizer-
straat / Pijnackerstraten- en plein / 
Zwaanshals en omgeving. Het leeft 
en bestaat door ondernemers! Wijk-
raden zijn er alleen voor de belan-

gen van de bewoners? Ik pleit voor 
een aantrekkelijke economie waarin 
17.000 actievelingen snappen dat de 
weg naar de Coolsingel via het econo-
misch elan gaat. Dat het Noordplein 
met haar Rotterdamse Oogst Markt 
goed is voor Noord, dat wij dat zelf zo 
vinden! 

Bottom up is zo nieuw niet
In 2002 begint Utrecht al met wijk-
raden. Heb die Utrechtse evaluaties 
doorgelopen. Voor het Stadhuis is het 
soms fijn als er leken zijn, die de weg 
nog niet kennen, de knooppunten in 
de politieke webben niet weten te vin-
den, die geen partij-ondersteuning of 
juridische kennis hebben etc. Makke-
lijk praten als Goliath met wat poten-
tiële Davidjes. Valt men tegen elkaar 
uit te spelen? Men kent elkaar nog 
niet in de Wijkraad, moet zich een 
werkmodus eigen maken, zichzelf 
eerst uitvinden en dan pas kan de 
Wijkraad haar spelbepalende rol met 
Wijkraadplegingen ontwikkelen. Ge-
lukkig staan de bewoners van Noord 
bekend om activisme. In de jaren ze-

ventig heeft men de sloop en aanleg 
van snelwegen dwars door de Stad 
Rotterdam weten te voorkomen! De 
kunst is dus om die bewonersbetrok-
kenheid onmiddellijk als instrument 
in te zetten. Stem dus! Dat kan voor 
de Wijkraad ALLEEN in de 6 stembu-
reaus in Noord!! Nergens Anders! In 
de tussentijd dendert het door op de 
Coolsingel. Luistert het Stadhuis of 
doet ze gewoon leuk Top/Down? 

Anja = Bottom up = campagne 
in het Oude Noorden
Goed om te zien dat het Dichter bij 
de Burger komt: er doen 126 meer 
of minder voorspelbare personen 
mee. Kijken of Noord het straks be-
ter doet dan Feijenoord? Of beter 
dan de gebieden waarin kandidaten 
geloot worden? Brengt de Wijkraad 
dezelfde veerkracht als de Gebieds-
commissie  op? Juist het feit dat je als 
onafhankelijke kan meedoen heeft 
mijn verkiesbaarheid bepaald: partij-
kadaverdiscipline is me niet zo op het 
lijf geschreven. 

Coolsingel 65 is een ont-
roerende en persoonlijke 
locatievoorstelling van On-
derwater producties over 
de relatie tussen vaders en 
zonen. ‘elke zoon is de zoon 
van een held en elke helden-
zoon wil zelf een held zijn 
net zo groot als zijn vader, 
groter dan zijn vader.’ 

Homeros in de Odyssee. Op 14 mei 
1940 vielen de bommen op Rot-
terdam. Ook het statige woonhuis, 
annex kantoor aan de Coolsingel 65 
– tegenover het Stadhuis – van J.A. 
Rienks, de opa van Jeroen Rienks, 
kreeg een voltreffer. Hij is gaan ren-

nen door het verwoeste centrum van 
Rotterdam.. op zoek naar zijn zoon. 
Of zat het toch anders? In Coolsin-
gel 65 wordt op zoek gegaan naar de 
ware gebeurtenissen van toen en naar 
de rol die het bombardement speelt 
in de familie. Maar eigenlijk gaat de 
voorstelling over de universele relatie 
tussen vaders en zonen. Over emo-
ties, over het worden van een held, 
over het omdraaien van rollen. Op 
donderdag 12 april om 19.30 uur is 
er een gratis voorstelling van Cool-
singel 65 in het Jan van der Ploeg-
huis Hooglandstraat 75. Opgeven via 
info@prasino.nl of 0645724536.

en 15 jaar. Jongeren makelaar Ali richt 
zich op de 15 plussers. Het is eigenlijk 
de bedoeling dat de activiteiten door 
een groep kinderen zelf gedragen 
worden. Ook de betrokkenheid van 
de ouders is belangrijk. SOL zet in op 
talentontwikkeling en preventie in de 
vorm van een weerbaarheidstraining. 
Iris vindt het pedagogisch klimaat be-
langrijk. Olive Wambui is ook jeugd-
makelaar. Kinderen komen zelf met 
eigen fantastische ideeën. Samenwer-
ken met partners is belangrijk. Olive 

Het jongerenwerk van 
Welzijn noord en buurtwerk 
wordt overgenomen door SOL 
(Samen ondernemend leren). 
We maken kennis met enkele 
nieuwe gezichten. 

Iris Bekkers is jeugdmakelaar. Haar 
taak is het verbinden van kinderen en 
jongeren met activiteiten uit de wijk, 
activiteiten die uitgevoerd worden door 
stagiaires, vrijwilligers en partners. 
Haar focus ligt op de leeftijd tussen 4 

gloednieuwe 
jongerenwerkers 

stimuleert workshops en emancipa-
tie. Ouderbetrokkenheid, veiligheid, 
vertrouwen en binding zijn belangrijk 
voor kinderen. Vroeg signalering is aan 
de orde. De twee enthousiaste jonge 
dames werken met thema blokken die 
telkens acht weken duren. Het thema 
van het eerste blok is ‘Ontmoeting’: 
Kennis maken met kinderen, ouders 
en organisaties. Aan het einde van het 
blok komt er een leuke show. De jonge 
werkers stralen. Ze gaan er tegen aan. 
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een supersonische fietsenstalling 

Ali Yolcuoglu fietsenmaker op de Soe-
tendaalseweg, actief buurtbewoner 
en door Woonstad Rotterdam uitge-
roepen tot buurtheld, ging als een ra-
zende aan de slag. Er wordt een goed 
doortimmerd projectplan geschreven. 
Woonstad hanteert een sociale huur 
en designer en medeoprichter Joey 
van Bilsen zorgt voor de interieur look 
die een museaal uitziet. Na de nodige 
ambtelijke wisselingen kwam 90% 
van de subsidie los. Ondertussen wa-
ren alle offertes verlopen en was het 

ROSA mOBiliSeeRt

Op 10 maart wordt een mars georga-
niseerd tegen de armoede. De mars 
vertrekt vanaf het Zadkine stand-
beeld (dat een warm sociaal hart 
behoeft) bij het Maritiem Museum 
en gaat richting stadhuis. De mars 
wordt georganiseerd door de actie-
groep Rotterdam tegen de armoede. 
Rotterdam was in de afgelopen colle-
geperiode koploper in het bezuinigen 

op de WMO en het toelaten van onge-
breidelde huurverhogingen. 120.000 
Rotterdammers leven in armoede. 
Na de verkiezingen blijft de bewe-
ging van verzet. Verhogen van de uit-
keringen is goed voor de economie. 
ROSA vindt de vakbond op haar pad, 
die op dit punt een landelijke actie 
wil voeren. De uitkeringsgerechtig-
den worden van alle kanten gepakt. alleen duurder geworden. Ali laat zich 

niet kisten en mobiliseert zijn familie 
leden en zijn grote vrienden kring. Al-
les doen ze zelf van vloer storten tot 
stukken, van timmerwerk tot elektra. 
De exploitatie is haalbaar voor een 
prijs van €10,- p.m. per klant. Je kan 
ook beschikken over een privé kluisje 
met stopcontact om je fiets accu op te 
laden en je fietskleding op te bergen. 
De fietsenstalling brengt Ali geen 
geld in het laadje, al is de combinatie 
met de fietsenwinkel wel gunstig. De 
klanten van de stalling kunnen Ali 
direct opbellen voor mankementen. 

Hij haalt de fiets op, repareert hem 
en brengt hem terug naar de stalling. 
De stalling is beveiligd en beschikt 
over acht camera’s. De klanten krijgen 
geen sleutel maar een eigen chip. Ze 
kunnen er 24 uur  in en uit, wanneer 
ze maar willen. 

de buurt aanwezig
Bij de spectaculaire opening is zowat 
de voltallige buurt aanwezig. Het inte-
rieur is een artistiek plaatje. Kleurige 
ballonnen verwelkomen je. Opvallend 
is de aansluiting die Ali heeft met de 
jongeren. Ze staan achter de bar, ser-
veren de hapjes en ruimen op. Naar 
het publiek toe staan ze gewoon te 
stralen. Buurman bakkerij Istanbul 
stelde een uitgebreid assortiment van 
kaas-, zoete hapjes, baklava en koekjes 
ter beschikking. Er staat zelfs een friet-
kraam. Om het gat te vullen stelde Top 
van Noord een deel van haar jaarbud-
get beschikbaar. Ali is een regelmatig 

ingrid meijer-boltjes van 
de bewonersvereniging 
top van noord is enthou-
siast. De langverwachte 
fietsenstalling is na jaren 
strijd en zoekwerk van de 
grond gekomen. een tip van 
gebiedsnetwerker Haika 
nanninga dat de gemeente 
de inrichting en de pR van 
fietsen stalling gaat sub-
sidiëren zorgden voor een 
doorbraak. 

bezoeker van de buurtvergaderingen, 
waar hij gewoon goed luistert naar 
wat er speelt en wat de problemen van 
de wijk zijn. De straten zijn te grijs 
en niet aantrekkelijk voor kinderen 
om te spelen. De buurt moet groener 
worden. leuk is dan ook het initiatief 

van Sparkjes die stoepparkjes reali-
seren. Buiten op de stoep speelt sing 
en song writer Joost Wander. Hij blijft 
gaan in weer en wind. Van in de verte 
hoor je zachtjes zijn stem, een geluid 
dat aanzwelt naar mate je de Kabel-
jouwsestraat nadert. ‘Laat me, laat me. 
Laat Ali zijn gang maar gaan’ zingen 
de buurtbewoners uit volle borst. De 
apotheose wordt het door Ali afschie-
ten van een tiental confettibommen 
vol roze en rode hartjes. Wil je meer 
weten van de fietsenstalling neem dan 
contact op met info@fietslokaal.nl 

Onder de naam noord in 
Kleur kende mozaiek een 
schitterend dansfeest. 
naast een nokvolle foyer 
was ook de gymzaal met 
band bijzonder goed ge-
vuld. Het bewonersinitiatief 
was één groot dansfeest. 

Het wordt ingezet met de Suri-
naamse charme van Dependancy en 
de pianomuziek van Eeuwige Noten 
vergezeld van een gevoelige zange-
res. Deze entree wordt gevolgd door 
de dansgroep Flores das Ilhas die 
het traditionele Kaapverdië in beeld 
brengen. De DJ lanceert het verdere 
feest. Tal van beroemdheden in de 
Kaapverdische gemeenschap maken 
hun opwachting Any, Baiana, Joao 
Silva, Luis Tavares en de complete 
Scountch band. Van bij de start rond 

18.00 uur werd er fulltime gedanst 
en zag de dansvloer zwart van het 
volk. Geen gelukkiger mensen en 
een prima sfeer. Het gastvrije Mo-
zaiek zorgde voor de drankjes en de 
keukenprinsessen van Cabo Verde 
maakten de lokale Catchoupa ( een 
soort bonensoep met vis of vlees) , 
kip- tonijn- en vegetarische pasteitjes, 
diverse sandwiches en heerlijk cakes. 
Het publiek was heel gevarieerd, een 
soort doorsnee van het Oude Noor-
den, verenigd door de muziek die 
een internationale taal spreekt. Ie-
dereen was het erover eens, er moet 
meer gedanst worden in het Oude 
Noorden. Een pluim voor de bewo-
ners orgaisatoren die met de steun 
van de verenging Flores das Ilhas een 
stevige voetafdruk hebben neergezet. 
Het smaakt naar meer.

De eerste bijeenkomst in 2018 van ROSa, het platform tegen armoede, focuste zich op de 
komende verkiezingen. Het manifest van ROSa bestaande uit 40 punten bijeengebracht 
door 120 bezoekers van de regelmatige bijeenkomsten, wordt breed ondersteund door 8 van 
de 10 politieke partijen. 

kleurrijk dansen

soof Kant, alles berust op kritiek. De 
rede was kritiek op de bijbel. Besmet-
ting door water was geen straf van 
God, maar een gevolg van bacteriën 
die verdwijnen door koken. Wat in de 
geneeskunde werkte, de rede, werkte 
ook op wetenschappelijk en politiek 
gebied. De filosoof Hegel koos zo 
voor het verlicht despotisme. In de 
twintigste eeuw komt men erachter 
door oorlogen dat rationaliteit niet al-
tijd vooruitgang brengt. Ideologieën 
als nazisme en stalinisme leidden 
tot vrijheidsberoving. Dit leidde tot 
een intellectueel trauma. Ideologieën 
worden verdacht, ze hebben een ver-
keerde opvatting van redelijkheid en 
verrechtvaardigen zich met ‘vooruit-
gang maakt slachtoffers.’ Het neoli-
beralisme is een kritiek op het staats-
socialisme. Het neoliberalisme ziet 
vooruitgang als economische groei, 
maar denkt niet aan de achterblij-
vers. 82 procent van de rijkdom gaat 
naar 1 procent van de bevolking. De 
armen zien zich niet gesteund door 
de politiek. Waarom dan gaan stem-
men? De markt schermt zich af tegen 
regularisatie, kijk naar Griekenland. 
Uitkeringsgerechtigden zijn bezig 
met overleven. Er is geen ruimte om 
aan andere dingen te denken. Armen 
doen soms domme dingen. Hoe kun-
nen we de armen mobiliseren?

de zaal aan het woord
De armen voelen zich ondergewaar-
deerd volgens psychologen. Ze zijn 
murw geslagen. Hoe kan je het cy-
nisme overwinnen? Suggesties uit 
de zaal: Zet de verrijkingstrends op 
papier. Klamp je niet vast aan een 
strohalm maar gebruik een pols-
stok. Je bent niet louter een homo 

economicus, een economische 
melkkoe. Iedereen sluit een pact 
met het systeem waarbij politiek, 
macht en bepaalde economen gaan 
voor maximale winst. Zo wordt kri-
tiek uitgesloten. We moeten komen 
tot een ander mensbeeld. Succes is 
geen individuele keuze, maar af-
hankelijk van verbeterde omstan-
digheden. Eén derde van de Rotter-
dammers leeft onder de armoede 
limiet. 100.000 kinderen hebben 
hieronder te lijden. Beschouw je 
niet als een slachtoffer maar wordt 
mentaal weerbaarder. In de 60-er 
jaren ging men meer collectief han-
delen, nu gaat het om zelf overleven. 
Alles is erop gericht om mensen 
nog productiever te maken. Heb je 
een burn-out dan had je maar beter 
voor jezelf moeten zorgen. ‘Je komt 
er als je maar wil.’ Psychologen heb-
ben gesteld dat onze wilskracht be-
perkt is. Wat we nodig hebben zijn 
bevorderlijke omstandigheden. Van 
de maakbare samenleving zijn we 
geëvolueerd naar het maakbare in-
dividu.

dichter manuel kneepkens en 
geestelijke armoede
Dichter Manuel Kneepkens stelt dat 
er in New York geen Rotterdam aan 
de Hudson komt. Rotterdam blijft 
Rotterdam en moet humaan, crea-
tief en sociaal zijn. Voorzitter Hans 
Goossen besluit dat Rotterdam een 
speelruimte heeft van 10 procent om 
wat te doen aan inkomensherverde-
ling. Dit moet wel via individuele 
regelingen. In de grondwet staat dat 
elke burger recht heeft op voldoende 
inkomen, werk en een woning.
Zie: joeri-kooimans@hotmail.com

Waar blijft de integrale aanpak? Waar 
is de wethouder van armoede? Ook 
de Pauluskerk is gestart met een ac-
tie. ‘Niemand kiest voor de armoede’ 
meent dominee Couvé. Zijn bewe-
ging heet van arm naar warm.

Filosoof Joeri Kooimans
De jonge filosoof Joeri Kooimans 
stelt dat sinds de Verlichting en filo-

Superverse groenten, paddestoelen, 
vlees van marktslager Paul, kamer en 
tuinplanten, een grote diversiteit aan 
kazen, wijn en olijfolie, koffie, thee, 
verse biologische frieten, taart en 
Vlaamsch Broodhuys en Jordy’s met 
prachtig brood. Alex is er weer met 
zijn franse ciders. Fatma bakt pakora. 
Talent ‘De Jongens van de Buurt’ is er 
met smoker. De Nieuwe Kruidenier 
test een nieuw verpakkings(vrij) con-
cept voor droge kruidenierswaren. De 
Scherpslijper slijpt niet alleen maar 
verkoopt sinds kort ook opgeknapte 

messen en gereedschappen en natuur-
lijk is er nog veel meer.  Zet de punt 
van een passer op de Coolsingel en 
trek een cirkel van 50 km om de stad. 
Het voedsel dat binnen die kring wordt 
verbouwd, verwerkt en verhandeld is 
Rotterdamse Oogst. Van Westlandse 
druiven tot appelsap uit Rhoon. Van 
sambal van de Kaap tot schapensalami 
uit de Hoeksche Waard. Van zuivel uit 
het Groene hart tot de teelt van jouw 
balkon. Zo weinig mogelijk afstand 
tussen boer en bord, tussen maker en 
smaker. Waarom? Het is goed voor 

milieu, gezondheid, gevoel en smaak. 
Weinig voedselkilometers en dus een 
lage drempel tot wat je eet: de boer 
zit immers om de hoek. Rotterdamse 
Oogst wil de regionale voedselketen 
versterken door het organiseren van 
evenementen en marktplaatsen. Mid-
den in de stad, dichtbij de consument. 
Boerenverstand ontmoet wereldbur-
gers, ambacht ontmoet design, verge-
ten groente ontmoet innovatie. Dat is 
Rotterdamse Oogst: een mix van het 
beste dat platteland en stad elkaar te 
bieden hebben!

ROtteRdAm OOgSt 
na een korte winterpauze staan ze er weer, de markt-
kramen van Rotterdam Oogst op iedere 1e en 3e zaterdag 
van de maand op het noordplein. 
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tom van leeuwen

Tom van Leeuwen woont nu 5 jaar in de Jensius-
straat in het Oude Noorden met veel plezier. Hij 
wil wat terug doen voor de wijk. Hij richt zich 
vooral op de verkeersveiligheid van voetgangers 
en fietsers. Het Kruispunt Burgemeester Roos-
straat-Noordsingel is hem een doorn in het oog. 
Het Gebiedsplan van de huidige gebiedscom-
missie wil hij voortzetten. Tom studeerde per-
soneelsbeleid en communicatie. Hij vindt het 
Oude Noorden een mooie wijk met een mix van 
jong en oud en een goed cultureel klimaat met 
tal van evenementen. Hij houdt van de Zwart 
Jan en Zwaanshals. Andere belangrijke items 
van Tom zijn de stadstuinen en tegengaan van 
zwerfvuil. Hij wil de wijkconciërge Peter de 
Heij honderd procent ondersteunen. Kunst-
routes en galeries moeten de ruimte krijgen. 
Meer aandacht moet besteed worden  aan jeugd 
en theater. Tom ziet het als de grootste opgave 
Oude Noorderlingen en creatieve nieuwkomers 
met elkaar te verbinden. Van Leeuwen ziet zich-
zelf als verbindend en daadkrachtig, met oog 
voor iedereen. Ook wie moeilijk communiceert 
krijgt zijn aandacht. Met Viola Schaaff gaat hij 
in het kader van Opzoomer Mee diverse straten 
schoonmaken. Aanpakken!

dejaneira Hanley

Dejaneira liet zich overhalen door de gebieds-
netwerker om als jongere mee te doen met de 
wijkraadsverkiezingen. Ze wil zich uitdrukke-
lijk inzetten voor de jongeren. Ze wil ook het 
Oude Noorden de warmte terug geven van vroe-
ger, zoals de braderieën waar gewone buurt-
bewoners aan kunnen meedoen. Dejaneira 
is bekend om haar activiteiten voor jongeren 
die ze sterker wil maken. Ze geeft workshops, 
modeshows en maakt jonge meiden gevoelig 
voor kunst en cultuur. Evenementen vindt ze 
belangrijk op het Noordplein, in de straten en 
in de Huizen van de Wijk. Naast de Oude Noor-
den warmte moeten ook nieuwe dingen van de 
grond komen. Waarom zorgen we niet voor een 
programmering van de Huizen van de Wijk? 
Dat komt niet vanzelf. De jongeren hebben De-
janeira’s foto gezien op het billboard. ‘Je bent 
beroemd’ lachen ze. Dejaneira studeerde maat-
schappelijk werk en is docent Omgangskunde. 
Van SOL (jongerenwerk) kreeg ze haar eerste 
opdracht. In het Klooster organiseerde ze het 
jongerenevenement ‘Voici la Femme’.

Surenda molina 

In 2015 kwam Surenda in het Oude Noorden 
wonen en wel boven de gezellige cafés met 
uitzicht op het prachtige Noordplein. Het was 
Augustus en er was van alles te doen, markten, 
kinderspelen, kermis, een containerbar en een 
Foodtruck festival. Surenda kwam onder de in-
druk van de warmte en verloor haar hart aan de 
wijk.  En dan nog een lange winkelstraat vlak 
om de hoek. Hoe anders werd het in de winter, 
tijdens de donkere dagen. Surenda ging zich 
ergeren aan het zwerfvuil en aan die mooie fon-
tein die nooit water spuit. De verlichting bij de 
bomen die al niet veel was, werd weggehaald 
en vervangen door zwakke lantaarnpalen. Als 
ze het plein oversteekt schrikt ze soms van een 
schaduw die op een bankje zit. Molina gaat 
buurtbijeenkomsten bezoeken en spreekt eert-
mans aan. Het gaat een tijdje goed en dan is 
het weer pet. Ze wil er iets aan doen door zich 
kandidaat te stellen voor de wijkraad.’ Weg met 
duivenoverlast en de volle containers.’ Op het 
Noordplein gebeuren nog te weinig activiteiten. 
De bomen moeten verlicht worden zoals op de 
Coolsingel, nu is het pikdonker. Hoe mooi zijn 
de lichtjes van de Oogstmarkt.’ Het plein kan 
goed schoongemaakt worden en een plek zijn 
voor tal van kinderactiviteiten. Wij hebben hier 
TOS (thuis op straat). Qua sfeer kan het Noord-
plein kijken naar het gezellige Pijnackerplein. 
Dan heeft Surenda het over de Noorderboule-
vard. Hier is niets mis mee, maar het is teveel 
van hetzelfde, het ontbreekt aan variatie. En 
waarom die bloembakken niet mooi en fors be-
planten. Molina wil beginnen als wijkraadskan-
didaat met simpel maar sterk. Het zijn de klei-
ne dingen die het doen. Als iets er mooi uitziet 
hebben ze niet de neiging om het te slopen. Een 
plein, een winkelstraat moet uitnodigen om el-
kaar te ontmoeten, te zitten, te praten. We be-
ginnen hiermee en gaan de volgende keer weer 
verder. Wie meer over haar wil weten: surenda 
molina wijkraad Oude noorden op facebook.

Ouarda liamar 

Ouarda is de 17 jarige, jongste wijkraad kandi-
daat van het Oude Noorden. Ze werd gepusht 
door haar stagebegeleider Irene, die dit werk 
echt iets voor haar vond. ‘Ouarda, jij wilt veran-
dering? Er moet iemand beginnen!’ In het Oude 
Noorden is iedereen hecht met elkaar. Iedereen 
kent en groet elkaar. ‘Toch kan het nog hechter’ 
meent Ouarda. ‘Iedereen heeft recht op een ei-
gen plek. Dit geldt ook voor hangjongeren, ze 
zoeken een eigen plek die ze niet kunnen vin-
den. Vaak wordt snel geoordeeld, maar je weet 
niet wat er achter ligt. Als je geen interesse hebt 
in de ander, dan ga je hem nooit leren kennen 
en weet je niet waar hij voor staat. Ouarda Li-
amar wil verbinden. ‘We moeten meer met 
elkaar doen.’ Basisscholen worden abrupt ge-
sloten, en leerlingen worden als pakketjes ver-
schoven. Volgens Ouarda moeten er weer meer 
evenementen komen net als vroeger. ‘Vroeger 
was er op het Johan Idaplein elke maand een 
evenement. Dit veranderde de buurt compleet 
en bracht kinderen en ouders bij elkaar. Waar 
zijn ze nu? Je gaat toch niet bezuinigen op wat 
warmte geeft!’ volgens Ouarda Liamar wordt 
alles zakelijker, dat is niet meer Noord. Door 
evenementen gaan mensen bij elkaar zitten en 
maken ze contact. Dat missen we. ‘Elke week 
als ik als kind van school kwam kon ik ergens 
terecht. Nu eenmaal in de zes maanden. Het is 
niet meer op het pleintje zoals vroeger.’ Ouarda 
studeert Maatschappelijke Dienstverlening en 
heeft een bijbaantje bij Kruitvat. Ze werkt als 
vrijwilligers in Mozaïek. Ze wil bij de buurt 
betrokken zijn en blijven. Wil je mijn slogan 
weten? Ik maak geen onderscheid. We zijn al-
lemaal één. Ik ben er voor iedereen.  
Ouarda.Liamar28@hotmail.com

Mohamed Mewafy

Iedereen kent hem als Hamlet. Hij is al ja-
ren actief in zijn buurt de Barnierhof in de 
Agniesebuurt waar hij intensief bezig is met 
groenonderhoud, snoeien en schoonhouden. 
Samen met zijn vrouw en buren doen ze aan 
Opzoomeren, organiseren ze een leuke buren-
dag met koffie en koekjes. Hamlet leerde zijn 
vrouw kennen in Hourgada in Egypte, waar 
hij zeven jaar werkte als duikleraar. Ze gingen 
wonen in de Agniesebuurt. Hamlet vindt het 
geweldig, midden in het centrum en de trams 
voor je deur. Hij is  sportinstructeur en geeft 
zwemles in Zoetermeer. Zijn opleiding is die 
van de lichamelijke opvoeding. Volgens Ham-
let verenigt sport, het is een bindmiddel voor 
jong en oud. Een gezonde geest huist in een 
gezond lichaam. Hij ziet dat de sportscholen en 
sportverenigingen duur zijn. Hij is dan ook een 
voorstander van sportapparatuur in de straat 
zoals in Barcelona en Marokko. Je kan hardlo-
pen en fietsen maar dat is nog weinig, er kan 
nog veel meer. Het is belangrijk actief te blijven. 
Het Ammersooiseplein biedt jammer genoeg te 
weinig plek voor kleine kinderen. De items van 
Hamlet zijn sport, spel (schaken, breien, kaar-
ten), schoon en groen. Hij wil graag tweemaal 
per jaar in de buurt een marktje organiseren 
waar eigen gemaakte producten gepresenteerd 
worden. De opbrengst is voor de kinderen. In 
de Agniesebuurt staan te weinig prullenbak-
ken, ook meer ondergrondse containers zijn er 
nodig. Je gooit minder vuil op een schone straat 
dan op een vieze straat. Meer groen is nodig om 
de slechte Rotterdamse luchtkwaliteit te com-
penseren. Volgens Hamlet moet je alles samen 
doen, alleen kan je niks. Hij zoekt naar verbin-
ding. Activiteiten zijn nodig  om mensen bij el-
kaar te brengen. Alleen thuis zitten is hard, dat 
heeft hij ondervonden toen hij voor het eerst 
in Nederland was,  de taal niet kende en alleen 
naar Engelse televisie kon kijken.’ Ik zette  al-
les in om Nederlands te leren en contacten te 
zoeken met de buren. Wil je meer over Hamlet 
weten, mail naar: hamletdiver@hotmail.com 
Hij heeft ook LinkedIn onder de naam: 
Hamletmewafy. 

theo Coskun

Theo woont en werkt 42 jaar in de Agniese-
buurt en kent veel bewoners. Hij was 12 jaar lid 
van de Rotterdamse Gemeenteraad, daarna be-
stuurder in de deelgemeente Charlois, en sinds 
2014 vicevoorzitter van de Gebiedscommissie 
Noord. Theo zet vol in op kansen voor jonge-
ren. Hij zoekt samenwerking met bedrijfjes in 
ZOHO, waar hij straks ook goede en betaalbare 
nieuwbouw voor Agniesebuurters wil. Theo wil 
de armoede maar niet de armen bestrijden. ‘We 
leven in een  buurt met 2 snelheden. Ik wil het 
opnemen voor mensen met een kleine beurs.’ 
Hij staat pal voor De Nieuwe Banier als Huis 
van de Wijk vóór en door bewoners, met geld 
voor programmering. Coskun wil meer plein-
activiteiten. Die geven warmte. Op het Ammer-
sooiseplein, in de Teilingerstraat, bij ZOHO 
en in de toekomstige Tuin van Noord wil hij 
zoals in Turkije fitnesstoestellen met bv een 
oplaadmogelijkheid voor telefoons. Boven de 
Hofbogen moet je van Station Hofplein tot aan 
de Gordelweg in het groen kunnen wandelen. 
Als de riolering vernieuwd wordt, dienen ook 
de straten weer rechtgetrokken te worden en 
de binnenterreinen beschermd. Belangrijk is 
hierbij uit te gaan van de kennis van bewoners. 
Tegelijkertijd kan ook meer groen aangebracht 
worden. Alweer 36 jaar geleden, bij de geboorte 
van zijn eerste dochter Flora, werd door de poli-
tiek een stadspark beloofd voor de Agniesebuurt 
en het Oude Noorden. De voormalige tuin van 
de gevangenis aan de Noordsingel als de Tuin 
van Noord moet nu eindelijk open. De 5 nieuwe 
wijkraadsleden kunnen hun eigen invalshoek 
hebben maar dienen naar buiten samen op te 
trekken. De wijkraad kan overal advies over uit-
brengen: over terrassen, over (verkeers)veilig-
heid, over welzijn en natuurlijk over bewoners-
initiatieven. Zijn motto is ‘Vóór de buurt, door 
de buurt & samen voor elkander!’ Zoals de oude 
slogan van de Agniesebuurt in Basta.
Theocoskun@gmail.com

mohammed menouar

Mohammed woont in het Rottekwartier en is 
docent Maatschappijleer bij Zadkine. Hij wil 
wat terug doen voor de buurt. Dat is zijn po-
litiek engagement. Voor zijn studenten wil hij 
een praktisch voorbeeld zijn en weten waarover 
hij praat. Hij wil zijn studenten ook aanspre-
ken vanuit betrokkenheid. Mohammed houdt 
van de pleinen in het Oude Noorden. Het zijn 
ontmoetingsplekken voor alle geuren en kleu-
ren. Voor hem is het verbindingselement es-
sentieel. Daarnaast is ook een Noordplein met 
zijn Oogstmarkt belangrijk voor de economie 
en een werkplek voor bewoners. De pleinen 
zijn belangrijk voor de evenementen gericht 
op talentvorming voor jongeren. Ook dit is een 
speerpunt voor Mohammed. ‘Open ruimte is 
belangrijk voor de stad.’ De prioriteiten van 
Menouar liggen op het terrein van verbinden in 
de brede zin. Arm en rijk met elkaar verbinden, 
bewoners met elkaar via bewonersinitiatieven, 
partners in de wijk van opbouwwerk tot politie, 
bewonersver- enigingen en woningcorporaties. 
Voor Menouar kan de wijk nog een stuk groener 
en schoner via regelmatiger vuilophaal. Dan 
heb je ook mindere last van ratten! Moham-
med wil armoedebestrijding. Het Oude Noor-
den staat in de armoede top tien. Armoede op 
financieel en cultureel gebied. Daarom wil hij 
jongerenpodia. Dit leidt tot talentontwikkeling, 
vergroten van het jongerennetwerk en minder 
overlast. Bewonersinitiatieven moeten zich ook 
richten op eenzaamheidsproblematiek. De wijk 
is niet alleen jong. ‘Versterk de creatievelingen 
en kunstenaars’ is ook een motto van Menouar. 
‘Zorg voor een warm onthaal van nieuwkomers. 
Dit leídt tot een positieve spiraal. Verandering 
begint altijd bij jezelf.’ Meer weten van Moham-
med Menouar? M.menouar@zadkine.nl

Dit jaar vervalt de Gebiedscommissie en krijgen we Wijkraden. In deze Noorderzon010 
kan je kennismaken met kandidaten die de redactie hebben benaderd.

21 Maart 2018
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lees verder 
op pagina 
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gino wouter

Gino, 29 jaar wilde altijd wat betekenen voor 
zijn buurt, de Agniesebuurt. In 2009 was hij 
initiatiefnemer van de Johan Cruijffcourt in 
ZOHO. Prioriteit van Gino is de talentontwik-
keling van jongeren. Als Sociaal Werker deed hij 
voor Welzijn Noord een onderzoek over partici-
patie van jongeren in de Agniesebuurt. De stu-
die heette:  ‘voor een stabiel midden spoor.’ Met 
knipoog naar de Hofbogen, waar nu heel wat 
gebeurt. Overal duiken startende ondernemers 
op. Gino wil de buurt nog mooier maken en 
versterken. Als NIDA Kandidaat ziet hij ieder-
een als een Agniesebuurter. Diversiteit ziet hij 
als een rijkdom. Rotterdam en de Agniesebuurt 
waren altijd een toevluchtsoord voor mensen 
die van een dubbeltje een kwartje wilden ma-
ken. Van Zeeuwen en Brabanders, tot Marrok-
kanen en Turken. Gino is geboren en getogen 
in de Agniesebuurt. Zijn geboortehuis was om 
de hoek bij het Eudokia ziekenhuis. Zijn werk 
als Sociaal Werker brengt hem dichter bij de 
jongeren. ‘Politiek is belangrijk. Wij betalen be-
lasting. Het is de verantwoordelijkheid van poli-
tici dat dit geld ook terugvloeit naar initiatieven 
in de buurt.’ NIDA heeft stappen gezet. Er is 
een links verbond gesloten. Het wederzijds ver-
trouwen groeit. ‘Voor mij zijn de bewoners de 
bron. Ik wil werken van uit de bewoners zelf. Ik 
wil de vraag achter de vraag begrijpen.’ Wil je 
meer weten over een geëngageerde jongere? Ga 
naar Gino Wouter op Facebook. 
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Hüsniye de Roock

Hüsniye de Roock is een vrouw van het volk. 
Ze is geboren en getogen in het Oude-Noorden 
en wel in het straatje Coen Moulijn. Ze kent ie-
dereen en staat altijd klaar voor oud en jong. Ze 
strijdt vooral tegen de armoede en organiseert 
diverse activiteiten voor senioren zowel in het 
Klooster als in Mozaiek. Ze maakte zich sterk 
voor de Zwartjan en de Hofbogen. ‘Ik heb 4 
jaar geleden al aangegeven in het Gebiedsplan 
Noord dat er wat gedaan moest worden met 
de Noorderboulevard: Geen spookstraat! Mijn 
collega’s van de gebiedscommissie hebben het 
mede ondersteund.’ ‘Eindelijk zijn we met de 
Hofbogen vele meters verder gekomen, met 
veel betrokken mensen.’ Als vrijwilligster zet-
ten ze zich jaren in voor Resto van Harten. Met 
het organiseren van haar populaire bingo wil ze 
vooral de sociale cohesie bevorderen. Hüsniye 
was lid van de Gebiedscommissie en werkte 
mee aan het samenhangend gebiedsplan. Ze 
vind de wijkraadsverkiezingsplannen span-
nend en is benieuwd hoe het gaat lopen zonder 
voorzitters. Hüsniye heeft altijd de mensen se-
rieus genomen. Ze voerde actie via de Mars te-
gen de armoede en protesteerde tegen afname 
van sociale woningbouw. Vroeger was het in het 
Oude-Noorden ‘ons kent ons’, die warmte moet 
terug komen. ‘Waardeer de warmte die er is.’ 
Contact opnemen met Hüsniye? 
H.deroock@rotterdam.nl 

Anja Berkelaar

Anja stelt zich voor als een onafhankelijke 
kandidaat voor de wijkraad Oude Noorden. Ze 
heeft geen zin in vervelende politieke spelletjes. 
Ze wil zich inzetten voor ondernemerschap en 
multiculturele creativiteit. Als wijkraadslid wilt 
ze transparant zijn en ook nee kunnen zeggen. 
Anja kan besturen. Ze was assistent gouver-
neur van elf Rotaryclubs, is hiermee gestopt en 
wil haar tijd nu besteden aan de wijkraad. Ze 
is betrokken bij de Tuin van Noord (voormalig 
gevangenisterrein) en is lid van de denk tank 
die de Zwartjanstraat wilt verbeteren. Anja staat 
ook voor een schone wijk. 
‘Juist het feit dat je als onafhankelijke kan 
meedoen heeft mijn verkiesbaarheid bepaald: 
partijkadaverdiscipline is me niet zo op het lijf 
geschreven. Met 59 jaar Rotterdammert, 40 
jaar docent & ondernemer, 30 jaar bewoonster 
Oude Noorden, 11 jaar Rotterdamse Salon / 
Koopmans-huis, 6 jaar denktank Noorderbou-
levard, 4 jaar bestuur Het Klooster, 4 jaar or-
ganisatie Picnic Island, 3 jaar Raad van Advies 
Plezierrivier de Rotte meen ik een helder denk- 
en doekader te hebben. De bewoners bepalen 
die geschiktheid! Met uw stem doe ik mijn best 
in de Wijkraad Oude Noorden! Dat we samen 
het lekker & verrassend schoon heel en veilig 
houden met al die prachtige evenementen. Dat 
we met billijkheid en redelijkheid het leuk hou-
den tussen culturele groeperingen. Daar gaan 
we voor in Noord!’

Raymond van den Broek 

Raymond is een actieve bewoner van het Oude 
Noorden. Met de bewoners in zijn straat heeft hij 
ervoor gezorgd dat het Hooglandje er kwam, een 
buurttuin en natuurlijke speelplek met overdek-
te fietsenstalling. De straat is ervan opgeknapt en 
de bewoners hebben er elkaar beter leren ken-
nen. Hij organiseert de Noord4daagse met een 
team vrijwilligers en zorgt zo voor 4 dagen feest 
voor de kinderen in Noord. Hij is imker op het 
dak van het Blauw-witte -gebouw in ZOHO en 
aan de Gordelweg bij een school. Dit draagt bij 
aan de biodiversiteit in de stad en kinderen kun-
nen er meer over leren. Als architect heeft hij de 
bewoners in de Bloklandstraat geholpen om een 
buurtmoestuin te realiseren. In ZOHO zet hij 
zich ook in om te zorgen dat de mensen in het 
gebied een rol spelen in de planontwikkeling in 
de komende tijd. Het moet er levendig blijven 
en niet een saaie woonwijk voor yuppen worden.
Omdat Raymond gelooft in de kracht van de ac-
tieve bewoner is hij verbonden aan WIJ Noord. 
WIJ Noord is een verbond van bewonersinitiatie-
ven en zelforganisaties. Alle initiatieven hebben 
hun eigen netwerk, ervaring en kennis. Zij ver-
binden die netwerken. Samen sta je sterker, kan 
je van elkaar leren en elkaar helpen. Hij vindt dat 
bewoners vaak verrassend goede ideeën hebben 
voor hun straat en buurt. Al die bewoners weten 
het beste wat er speelt in de wijk, wat er nodig 
is. De gemeente moet daar beter naar luisteren. 
“Geef de initiatieven de ruimte, neem ze serieus 
en behandel het niet als bezuinigingsmaatregel 
om je verantwoordelijkheid als gemeente af te 
schuiven. Doe het samen.” Dan moeten partijpo-
litieke programma’s niet in de weg zitten. “Het 
gaat er om wat ons verbindt en niet hoe we ons 
onderscheiden.”
Het Oude Noorden is niet de sterkste en rijkste 
wijk. Veel jongeren maken hun school niet af, 
komen dan niet aan een baan en zien geen toe-
komst. Werk samen met jongeren, ouders en 
scholen om een oplossing te vinden. Dan pak je 
armoede en problemen bij de wortel aan. Ook 
een goede openbare ruimte is belangrijk. Het is 
de plek waar mensen zich prettig moeten voelen 
en waar ze elkaar ontmoeten. Daar moet ruimte 
voor zijn met meer groen. Groen helpt boven-
dien nog eens tegen wateroverlast en zorgt voor 
meer natuur in de stad.

edwin de voigt

Geen woorden maar Oude Noorden. Met een 
hashtag ervoor, die staat. Edwin de Voigt is tekst-
schrijver,  performance dichter, organisator en 
medewerker van de SP. De partij die al tiental-
len jaren streed voor voor a-politieke wijkraden. 
Dat is ook de reden dat Edwin als onafhankelijk 
kandidaat bij het a-politieke WIJ Noord is aan-
gesloten. Hij wil geen parlementje spelen op de 
vierkante meter maar gewoon met de bewoners 
aan de slag.
Eerlijk is eerlijk, hij woont pas vier jaar in het 
Oude Noorden, na twintig jaar in West. Hij 
woont nu met zijn gezin in de Loofdakstraat. 
Maar Edwin weet veel over de wijk, door zijn 
werk als politiek medewerker neemt hij een bak 
aan ervaring mee vanuit het stadhuis. Hij verzon 
ooit het project Buurten in de Wijken, raadsle-
den moeten  dan elke maandag een andere buurt 
in om te praten met wijkagenten, welzijnswer-
kers, bewonersinitiaitieven en andere clubs, zon-
der de waan van de dag, gewoon kennismaken 
en bijpraten. De werkelijkheid staat niet op pa-
pier maar ligt letterlijk op straat, weet hij. ‘Soms 
vallen zaken in het echt  wel mee die in de ge-
meenteraad met veel poehaa worden besproken, 
en soms is een situatie in het echt veel zorgelij-
ker dan op papier.’ Het is volgens Edwin belang-
rijk dat bewoners weten dat beslissingen over 
de buurt vaak nog niet genomen zijn, zo wordt 
het vaak wel gepresenteerd zodat het proces wat 
‘soepeler’ verloopt. Bewoners willen niet mee-
praten maar meedenken en eventueel beslissen. 
In het Oude Noorden heeft Edwin zich in de 
korte tijd dat hij er woont hard gemaakt voor 
meer verkeersdrempels, zodat kinderen veiliger 
kunnen spelen. Maar ook voor het opknappen 
van het  parkeerpleintje aan de Loofdakstraat 
met kunst op een trafohuis en wat plantjes. Ver-
der steunt hij allerlei initiatieven in de buurt die 
nieuwe (nieuwbouw) en oude bewoner samen-
brengen. Hij maakt zich ook druk om de ver-
waarloosde historische rug-aan-rug woningen. 
Deze mogen volgens hem nooit gesloopt wor-
den, er zit namelijk een opknapverplichting op. 
Nu is het  net Rio aan de Rotte.

21 Maart 2018
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martha Harel 

Sinds 1999 woont Martha Harel in het Oude 
Noorden en vanaf het begin was ze actief be-
trokken bij de buurt. Er was toen veel overlast 
van drugsdealers en  hangjongeren die geluids-
overlast veroorzaakten. Martha werd  gevraagd 
om voorzitter  van de bewonersvereniging te 
worden.  Daar heeft zij zich erg voor ingespan-
nen.  Elk jaar was er een mooi programma voor 
jong en oud. Van muziek, buurt brunch, soep 
in de koepel,  sport, tot een  kunst- en curiosa-
markt. Er was veel aandacht voor de leefbaar-
heid van de omgeving. Meer groen kwam op 
het plein. Tien jaar is Martha voorzitter van de 
bewonersvereniging geweest. Daarna bleef ze  
bezig met haar omgeving.  Zij zit bij de  Da-
mes van Noord , een groep vrouwen die leuke 
dingen met elkaar doet en op maatschappelijk 
gebied ook iets voor de wijk betekent.  In de pe-
riode 2014/2016 was Martha actief bestuurslid 
van de Stichting Noorderboulevard.  Ze  zit in de 
Burgerjury en in de actiegroep “Droge Voeten”. 
Ook is zij betrokken bij verschillende kleinere 
projecten in de wijk. Na jaren in de financiële 
sector gewerkt te hebben is Martha sinds 2013 
ondernemer (B&B).  Martha  heeft zich onder 
de naam De Kracht van NOORD (géén politie-
ke kleur),  kandidaat voor de wijkraad gesteld 
omdat ze ziet wat een wijk mooier maakt, maar 
ook wat een wijk nodig heeft om nog beter te 
worden op verschillende gebieden. Voor haar 
wijk heeft zij brede belangstelling en betrok-
kenheid.  Belangrijke aandachtspunten voor 
haar zijn: veilgheid (verkeers-/criminaliteit) - 
handhaving!! ; armoedebestrijding; alle kinde-
ren gelijke kansen geven zich te ontwikkelen; 
eenzaamheid van bewoners. De parels in wijk 
moeten de aandacht krijgen die ze verdienen.   
Kunst- en Cultuur is al goed op de kaart gezet 
in het Oude Noorden en moet behouden blijven 
voor de wijk. Samenspraak met bewoners, on-
dernemers en maatschappelijke instellingen is 
noodzakelijk.  Zij maken immers de wijk. Wil 
je meer weten over De Kracht van NOORD of 
over de wijkraad? De Kracht van NOORD houdt 
OPEN HUIS tot de verkiezingen.  Elke zaterdag 
van 15-18 uur en elke maandag van 19-21 uur. 
Locatie Pijnackerplein 3 (souterrain)

wij 
Noord 

stelt zich 
voor

lucas van Zuijlen

Architect/onderzoeker Lucas woont sinds 2011 
op de mooie Noordsingel en is minstens zolang 
betrokken bij burgerinitiatieven in de voorma-
lig deelgemeente Noord. Met de bewonersor-
ganisatie Bergpolder-Liskwartier heeft hij de 
betrokkenheid en inspraak van buurtbewoners 
bij de ontwikkelingen rondom de Hofpleinlijn 
vergroot door het organiseren van lezingen en 
festiviteiten die hij onder meer heeft vastgelegd 
in het bulletin de Kroniek van de Hofpleinlijn 
2 (zomer 2015). Tijdens dat proces heeft Lucas 
met bewoners van de zogenaamde PWS-blokken 
een alternatief plan gemaakt voor behoud van de 
woonblokken in Bergpolder Zuid. Inmiddels 
zijn deze twee blokken met 155 sociale huurwo-
ningen gerenoveerd waarbij bewoners konden 
blijven wonen en na renovatie nauwelijks meer 
huur betalen. In die periode is Lucas bestuurslid 
geweest van Het Klooster Oude Noorden dat na 
renovatie een belangrijk wijkcentrum is gewor-
den voor het Oude Noorden.
In de Agniesebuurt heeft hij samen met archi-
tect Jorrit Sipkes verbouwing en toekomstplan-
nen van wijkcentrum De Nieuwe Banier geco-
ordineerd en is vanaf begin 2017 betrokken bij 
actiegroep Droge Voeten die de experimenten 
van de gemeente om de Agniesebuurt tot proef-
tuin voor duurzaam regenwateropvang te ma-
ken heeft aangescherpt door het aanzwengelen 
van een beloofd maar niet gerealiseerd partici-
patietraject. Inmiddels zijn de plannen stopgezet 
en is het participatie traject gestart onder leiding 
van een ervaren bureau uit de wijk. 
Lucas heeft Rotterdam goed leren kennen door 
zijn rol als coördinator van een groot, professio-
neel onderzoek naar anderhalve eeuw wooncul-
tuur in Rotterdam welke is gedocumenteerd in 
de lijvige Atlas Rotterdam Woont en komende 
jaren verder wordt ontwikkeld op de website 
rotterdam-woont.nl. Met WIJ noord wil Lucas is 
voornamelijk hard maken voor burgerinspraak  
bij de inrichting van de openbare ruimte (ook op 
de Hofbogen!) en de dialoog tussen huurder/ver-
huurder en eigenaren en bestuur van (slapende) 
VvE’s te vergroten, hoor een aangename woon- 
en leefsfeer in de wijk.

vervolg
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joao gomes 

Joao zit in het bestuur van de Kaapverdische 
vereniging Flores Das Ilhas, de bloemen van 
de eilanden. Hij organiseerde in het laatste 
jaar een drietal festivals in het Klooster, op het 
Pijnackerplein en in Mozaiek, onder de naam 
Noord in kleur. Joao wil via dans en muziek en 
proeven van elkaars eten, mensen dichter bij 
elkaar brengen. Hij spot ook jong talent. Joao 
was jaren lid van de deelgemeente en woont op 
Zwaanshals.Hij is leraar techniek met name 
elektronica aan de technische school in Zoe-
termeer. Hij wil jongeren interesseren voor 
techniek, waarin toekomst in zit. Joao pleit voor 
de zachte waarden in onze samenleving. Leer 
elkaar kennen en waarderen. Meer weten over 
Joao? Joaomanuel1118@gmail.com

laura van de voort 

Laura houd van menselijk contact. Ze woont met 
veel plezier in de Agniesebuurt. Ze begrijpt men-
sen, neemt ze serieus en wil graag bemiddelen. 
Ze denkt niet in negativiteit maar in oplossin-
gen en mogelijkheden. Ze vindt haar buren fijn, 
hulpvaardig, respectvol en warmhartig. Ze ziet 
in de buurt sterke banden tussen de mensen. Als 
iemand in pyjama eten brengt naar de overbuur, 
geeft dat haar een echt thuis gevoel. En toch be-
staan er hardnekkige vooroordelen zoals over de 
Marokkaanse-Nederlanders, vooral over de jon-
geren. ‘Ik hoef maar een gil te geven en zij staan 
voor me klaar. Ik voel me hier veilig, verbonden, 
ik ben echt trots op de Agniesebuurt. Kan de ne-
gatieve beeldvorming niet wat milder? Ik wil uit 
de verharding, uit de polarisering en generalise-
ring. Waarom gooien we criminaliteit en kwa-
jongenstreken op één hoop? Jongeren hangen 
op straat, maar wat doen ze in hun overige tijd? 
Misschien wel hard studeren of sporten. Men-
sen focussen zich vaak op één aspect. Daarom 
ga ik voor herkenbaarheid van en goede commu-
nicatie met de bewoners. Er moeten meer laag-
drempelige aanspreekpunten komen, in plaats 
van direct naar de politie te stappen, waarna er 
vervolgens vaak niets gebeurd. Naast de wijkraad 
zou het kleinschaliger kunnen, bijvoorbeeld een 
aanspreekpunt in iedere straat. Dan wordt beter 
zichtbaar wie wat betekent voor de buurt en wie 
er een zooitje van maakt. Ook wil in mijn rol als 
potentieel wijkraadslid in gesprek gaan met de 
mensen en hen vragen wat ze nodig hebben, wat 
ze veranderd willen zien voor een fijne, prettige 
en gezonde leefomgeving. Ik wil de kwaliteiten 
die er zijn in de wijk benutten en aanmoedigen. 
Goede initiatieven nemen en ondersteunen, 
zodat mensen er echt iets aan hebben. Laura is 
zangeres, songwriter, zangdocent, ademthera-
peut, podiumtrainer en koordirigent. 

marvin Biljoen

Marvin woont al vijftien jaar in de Agniesebuurt, 
eerst in de Agniesestraat en dan verhuist hij 
bij de geboorte van de tweede dochter naar een 
groter huis in de Herlaerstraat. Hij ziet zich als 
een pure bewoner uit de wijk, die hier graag zijn 
drie kinderen wil opvoeden. Hoe kwam hij bij 
de wijkraadskandidatuur? ‘Ik ging naar de stads-
winkel met de vraag hoe ik kleding kon brengen 
naar het Asielzoekerscentrum. Ze hebben al-
les voor me uitgezocht en vertelden me over de 
wijkraad. Waarom stel ik me niet kandidaat? De 
deadline was wel die avond. Ik ben op de valreep 
de handtekeningen van de buren gaan halen.’ 
Als Marvin de oudere buurtbewoners spreekt 
dan klagen ze over minder solidariteit en min-
der sociaal contact. Vroeger was alles beter. Op 
google wordt de Agniesebuurt afgeschilderd als 
een probleemwijk. Op radio en televisie wordt 
er niet positief over gesproken. Marvin vindt 
dit jammer. Het is een hele mooie wijk en de 
kinderen kunnen hier leuk opgroeien. Er is wel 
wat voor nodig. We moeten van onderuit weer 
beginnen en het zelf veilig en warm maken. We 
moeten elkaar in de volle breedte ondersteunen. 
Marvin loopt warm voor de bewonersinitiatieven 
in de straten. Hij houdt van ZOHO en zijn cre-
atievelingen. Met de toeristen gaat hij als buurt-
bewoner op de foto. Hij zet ze op facebook en 
kreeg zelfs een reactie uit Japan. Hij houdt van 
de Markthal in ZOHO en het bepleit gratis kort 
parkeren (Stop & Shop) wat meer cliënteel aan-
trekt. De hal oogt ook niet echt af. Die Stop & 
Shop zou ook leuk zijn voor plaatselijke onder-
nemers als Man met Bril en het Danskantoor. 
Marvins dochters dansen bij Melanie (Danskan-
toor), het is geweldig! Met Fatima Talbi organi-
seerde hij in het verleden een reusachtig cultu-
reel feest met djembé en kinderactiviteiten op 
het Ammersooiseplein. Met een brassband trok-
ken ze de hele wijk door. In de Agniesebuurt is 
er nog een wereld te winnen. Marvin neemt ook 
regelmatig deel aan de buurtschouw. Als beroep 
is hij belastingadviseur. We maken hem mee als 
enthousiast en charismatisch.Wil je meer over 
hem weten: @Biljoen op facebook. Hij plaatst 
ook foto’s op Instagram.

bij de komende wijkraadsverkie-
zingen op 21 maart kunnen indivi-
duen zich kandidaat stellen maar 
ook niet partijpolitieke bewegin-
gen. Wij noord is zo een niet par-
tijpolitieke beweging die netwer-
ken van bewonersinitiatieven wil 
promoten.
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ReDaCtieaDReS
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
email: info@noorderzon010.nl

ReDaCtie
ed de meijer en Johannes Odé 

fOtOgRafie
Johannes Odé en Joop bastinck 

WebSite 
Joop bastinck

biJDRagen aan Dit nummeR
anja berkelaar, Kinderparadijs, 
basisschool de fontein, Rob Kanaar

met DanK aan: 
Havensteder voor ZOHa Special.

OpmaaK: bureau404 
DRuK: Janssen/pers

Huis van de Wijk 
Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

Stichting Kinderparadijs 
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net

Huis van de Wijk 
Het Klooster
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.

Huis van de Wijk 
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  

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
Wessel in ’t Veld: 
wveld@dock.nl 
M: 06-38759256

wie
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Het verwaarloosde perk 
Hoek bergweg - Soeten-
daalseweg heeft de afge-
lopen weken een stevige 
opknapbeurt gekregen 
dankzij de inzet van vrijwil-
ligers uit de wijk. 

Karin Padmos van GroenNoord 
heeft het plan voor de opknapbeurt 
ingediend bij de Gebiedscommissie 
Noord en daarvoor budget aange-
vraagd en ontvangen. Gestart is met 
het opruimen van veel zwerfafval en 
het snoeien van struiken en oprui-

men van hondenpoep. Gevonden 
hout en stenen zijn hergebruikt 
voor de aanleg van o.a. een kruiden-
bak. Van de Gemeente heeft Groen-
Noord houtsnippers, wilgentenen 
en boomstammen gekregen, waar-
mee het perk verder is aangelegd. 

Na afloop van het werk genoten de 
vrijwilligers van warme lunch bij 
Brasserie Nieuw Noord Rotterdam 
tegenover het opgeknapte perk. 
Zodra het weer het toelaat zullen 
bloemenplanten worden gezaaid en 
kruiden geplant in de aangelegde 
kruidenbak. De opknapbeurt aan de 
Soetendaalseweg is het eerste Po-
pUp-Groen project van GroenNoord. 
Weet je nog meer van dit soort braak-
liggende plekken in Noord, laat het 

al vijf maanden is peter 
Heij als wijkconciërge in 
het Oude noorden actief. 
Hij is aangesteld door wet-
houder eerdmans in samen-
werking met Havensteder. 
Op dit moment is het nog 
een rol. als het positief uit-
pakt wordt het een functie. 

Schoon is het thema van de wijkcon-
ciërge. Peter werkte 40 jaar lang bij de 
Roteb. Hij is dus de geknipte man met 
de nodige relaties. Hij focust zich op 
een aantal punten.
Het brood op straat gooien is een gro-
te ergernis en leidt tot een rattenplaag 
in het Oude Noorden. In samenwer-
king met de PR afdeling zijn folders 
gemaakt met daarop de plaatsen van 
de broodcontainers. Het brood wordt 
gerecycled. Bij Huizen van de Wijk de 
Nieuwe Banier en het Klooster staan 
bakken. Bij basisschool de Fontein in 
de Hoyledestraat. Bij Evase, Noordsin-
gel 69 a. Bij Zwaanshals 386, de blok-
hut van de wijkconciërge.
Op plekken waar ze brood op straat 
vinden wordt intensief gefolderd met 
sprekende plaatjes. Hondenpoep is 
een ergernis in een kinderrijke wijk. 
Met studenten gaat Peter deur aan 

deur om te praten met de hondenbe-
zitters. Ze krijgen een leuk presentje. 
Er wordt op gewezen dat ze nu op-
ruimplicht hebben en dat de honden-
poep belasting is afgeschaft.
 De wijkconciërge loopt het vuur uit 
zijn sloffen. Dagelijks legt hij zo een 
12 kilometer af. Hem interesseert alles 
wat met schoon te maken heeft. Een 
actie wordt ook op touw gezet richting 
geveltuinen onderhoud. Kompanen 
zijn hierbij Pake Roos van Stadsbe-
heer en Ryan Anaz van de publiciteit 
en voorlichting.
Gestreefd wordt naar een plan van 
aanpak. Bewoners willen ze bewust 
maken en activeren om iets van hun 
voortuintje te maken. Heeft Peter al 
leuke dingen meegemaakt? Ja, het 
compleet opknappen van de speel-
plek op het Zwaanshalskade binnen 
terreintje. Het gras stond een meter 
hoog en het was een stortplaats voor 
grof vuil.
Heel de speelplek werd gecleand. Op 
het binnenterrein werd een geweldig 
kerstfeest georganiseerd door de be-
woners met Kitty en Rafael. Zoiets 
had Peter nog nooit meegemaakt. Als 
hij aanwezig is in de blokhut staan de 
Zwaanshals hekken wijd open. Peter 
is blij met de veegploeg van de NOK. 

Hij maakte zich even boos over het 
traag op gang komen van de nieuw-
jaarsschoonmaak en tenslotte ging al-
les lopen als een trein. Soms heeft hij 
te maken met een grijs gebied zoals 
de binnenplaats met hek in de Jensi-
usstraat.
Goede relaties zijn er met de Bosland 

Wijkconciërge weet van wanten

Pop-up groen Project

reiniging. Al direct maken we concre-
te afspraken rond de Ooievaarstraat 
waar stichting Prasino op 9 maart 
met bewoners aan de slag gaat met 
verwilderde boomspiegels en tuintjes. 
Vaak merken we vuilniszakken naast 
de ondergrondse containers, die door 
te grote zakken of grofvuil worden ge-

blokkeerd. De grote doorbraak is het 
versnelde ophalen van het grofvuil. 
In het verleden duurde het soms drie 
weken als je belde met 14010 voor je 
oude bankstel. Dit is teruggebracht 
tot enkele dagen. Zoek je contact 
met je bondgenoot de wijkconciërge 
pi.heij@rotterdam.nl of 06-51621210

Zwerver Sly slaapt hier zijn roes uit. 
Hij wordt ontdekt door een club suc-
cesvolle vrienden die aan het joggen 
zijn. Wat zou macht doen met een 
ordinair persoon als Sly? Zo beden-
ken de vrienden een hilarisch experi-
ment. Ze nemen de bewusteloze mee 
naar één van hun huizen en tijdens 
het ontwaken benoemen ze hem tot 
koning van ‘Rotterdamium’. Om de 
koning te ‘dienen’ formeren de vrien-
den zijn hofhouding. De eerste en 
tweede lakei, kok, nar en kleedsters 
nemen hun rol heel serieus, maar la-
chen Sly achter zijn rug om hard uit. 
Minder grappig wordt het wanneer 
een vriendin van Sly naar hem zoekt 
en hem dreigt te vinden. 

Dit Rotterdamse verhaal is geïnspi-
reerd op he begin en einde van de 
‘Getemde Feeks’ van Shakespeare en 
is toegankelijk voor jong en oud. Ge-
durende de voorstelling zullen meer-
dere spelers op ‘audientie’ komen 
bij koning ‘Slydanius’ om teksten 
van Shakespeare voor te dragen om 
de koning te vermaken. De verwarde 
Sly heeft niets door van deze grap en 
neemt zijn rol als koning erg serieus. 
Hoe zal dit experiment eindigen? De 
artistieke leiding en productie berust 
bij Jolina Wessels. Aukje Dijkstra-
Kroon doet de regie en maakt het 
scenario. Martine Sintmaartensdijk 
is regieassistente. 

De voorstellingen vinden plaats in 
Huis van de Wijk het Klooster, Rui-
venstraat 81 en wel op vrijdag 27 april 
om 20.00 uur, op zaterdag 28 april 
eveneens om 20.00 uur. Op zondag 
29 april om 16.00 uur, op vrijdag 4 
mei om 20.30 uur. Op zaterdag 5 mei 
om 20.00 uur en op zondag 6 mei 
om 16.00 uur. Reserveer tijdig via 
info@ tvechteliefde.nl

aukje Dijkstra-Kroon 
introduceert Shakespeare

Aukje Dijkstra-Kroon, de regisseur 
van Koning Zijn, houdt van het au-
thentieke Echte Liefde gezelschap. 
Toch wilde ze iets nieuws introdu-
ceren met name de mooie Shake-
speare teksten uit zijn theaterstuk de 
Getemde Feeks, maar dan wel op de 
echt Rotterdamse manier. Vóór, na en 

tussen bij de Feeks krijgt een Rotter-
damse versie. Het stuk is een sociaal 
experiment. Als de hofhouding op 
audiëntie komt bij Koning Sly, ge-
beurt dat in Shakespeare in kleding 
en met een ondertoon van ‘Wat we 
nu doen is eigenlijk niet netjes.’ Al-
leen de spelers die wilden gaan de 
Engelse teksten declameren. Het is 
heel wat uit het hoofd leren. Naast 
het bloedserieuze blijven de grappige 

Rotterdamse plots elkaar opvolgen. 
Uniek is volgens Aukje dat zij wel het 
scenario heeft geschreven, maar dat 
ze er als gezelschap vorm aan heb-
ben gegeven en anekdotes hebben 
bedacht. ‘Het is echt een creatieve 
groep’ en ‘we waren toe aan een nieu-
we uitdaging!’

koning Zijn door echte Liefde
De theatergroep uit het 
Klooster echte Liefde 
speelt een uniek stuk met 
als titel ‘Koning zijn’. een 
bankje in het park bij de 
euromast is waar hun 
verhaal begint.

Sparkjes
arjan, berend en Ronald zijn 
straatgenoten uit de Soeten-
daalsweg. Ze hebben een plan 
geschreven om groene straatmeubels 
te bouwen op hun brede stoepen. 
De Gemeente heeft hun plan goed-
gekeurd en helpt hen om dit plan 
samen met andere bewoners van de 
straat uit te voeren. Sparkjes of stoep-
parkjes worden groene straatmeu-
bels waarop de bewoners van de Soe-
tendaalseweg elkaar in de toekomst 
kunnen ontmoeten. Sparkjes bieden 
ruimte om samen buiten te zitten, te 

eten en te spelen. Ze vergroenen de 
straat met planten en bomen. Daar-
naast kunnen ze op andere manieren 
gebruikt worden, bijvoorbeeld voor 
straatverlichting, als bbq-plek, regen-
wateropvang, fietsenstalling. Medio 
februari dachten ze met bewoners 
van de straat na over op welke plek-
ken in de straat deze stoepparkjes ko-
men en waarvoor ze de parkjes willen 
gebruiken. Iedereen die wil kan mee-
bouwen aan de eerste modellen. Doe 
je mee? Vragen of ideeën op stoep-
parkjes@gmail.com

GroenNoord weten. ‘In GroenNoord 
gaan vrijwilligers, bewoners, organi-
saties en initiatieven van Rotterdam 
Noord elkaar ondersteunen bij het 
onderhouden en in stand houden 
van zelfbeheerplekken en het aan-
trekkelijk maken en houden van de 
buitenruimte.’ ‘GroenNoord biedt 
plekken voor mensen die voor hun 
plezier of vanuit een inspannings-
verplichting vrijwilligerswerk wil-
len/moeten doen.’
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Mathijs wil het sociale, economische 
en artistieke verenigen. Marianne is 
coach van een aantal leerlingen, ons 
doel, de leerlingen hebben dit pro-
ject bedacht, opgezet en uitgevoerd, 
Marianne diende hier als een onder-
steunende factor een platform via 
facebook te maken waarin doeners 
uit diverse contreien elkaar kunnen 
ontmoeten.

De leerlingen gingen geïnspireerd 
door hun coach, aan de slag met 
kleine filmprojecten te maken van 
mensen die niet alleen praten over 
verandering, maar er ook actief aan 
bijdragen. De portretten maakten ze 
in het creatieve Oude noorden en in 
Sicilië namelijk in het spraakmaken-
de Palermo. Het gaat om zes film-
projecten van zeer uiteenlopende 
mensen die iets doen om anderen 
te activeren en die daar ondanks vele 
tegenslagen ook in slagen. In Noord 
worden Jan Lammers van de Wijk-
corporatie, Ellen Persoon van Studio 
de Bakkerij en Hakim Farkouchi van 
Marché 010 in beeld gebracht.

In Palermo Ignazio d’Alessandro, 
Mauro Fillipi en Roberta La Branco, 
respectievelijk groente verkoper, ar-
chitect en kunstenaar. Palermo heeft 
veel overeenkomsten met Rotterdam 
Noord, maar ook grote verschillen 

gezien de sociale en maatschappe-
lijke situatie. (Denk aan de maffia en 
de vluchtelingenstroom). Beiden in-
spireren en maken bewust gebruik 
van de mogelijkheden van mensen 
om iets te doen en te bereiken. De 
portretten die in Eurotrash werden 
vertoond tonen aan dat zowel kun-
stenaars als professionals - maar 
ook de gewone man of vrouw in de 
straat - veranderingen op gang kun-
nen brengen.

Doel van de leerlingen en coach is 
dat doeners elkaar op facebook kun-
nen vinden. Marché 010 is betaal-
baar, geeft werk aan buurtbewoners 
met talent en is een ontmoetings-
plek. In de Wijkcooperatie werken 
bewoners aan hun wijk van timme-
ren tot groenprojecten in een sfeer 
van gelijkheid. Studio de Bakkerij 
wil diverse Rotterdammers verbin-
den en kreeg een groeiend creatief 
team. Het kunstenaarscollectief in 
Palermo geeft een plek aan vluchte-

lingen. Ze kunnen aan de slag met 
hun talent. Ze krijgen een nieuwe 
thuis en worden klaargestoomd 
voor Europees burgerschap. Een ar-
chitect geeft kleur aan de buurt en 
een groente verkoper wordt sociaal 
actief.
In Palermo zie je veranderingen ook 
al is iemand met een Nederlandse 
uitkering daar een rijk man. De doe-
ners zijn een druppel in een vijver. 
De kringen hebben een groter be-
reik dan voorheen misschien werd 

gedacht. Het is mooi dat Eurotrash 
aan zo een expo en aan jongeren een 
plek geeft. Volg de expositie op www.
facebook.com/powertrash.010

De leerlingen die aan dit project 
hebben meegewerkt; Anna Darbin-
jan, Beatrijs Timmermans, Dinte 
Dettingmeijer, Elco Lafour, Robinet-
te Barby en Rose-Anne Bons.

eurotrash geeft podium aan doeners 
marianne Lindhout, bedenker 
van de minor art in Social 
action van de Hogeschool 
Rotterdam, werkte samen 
met mathijs goorhuis van 
de kunstzinnige kroeg in de 
Hofbogen eurotrash. 

Er wordt van alles van je verwacht. 
Zoals het uitzoeken van een zorg-
verzekering, het vinden van een 
inburgeringsschool en het vinden 
van (vrijwilligers)werk. Dat is vrij 
lastig als je net in Rotterdam komt 
wonen en de taal nog niet machtig 
bent. VluchtelingenWerk begeleidt 
daarom statushouders, nieuwe Rot-
terdammers, en probeert hen weg-
wijs te maken in de Nederlandse 
samenleving. 
‘Zelfredzaamheid is ons doel’, zegt 
Shermin Amiri, Trajectbegeleider 
van VluchtelingenWerk. ‘Met elke 
statushouder stel ik een trajectplan 
op om de inburgering zo spoedig 
mogelijk te laten verlopen. Vanuit 
VluchtelingenWerk begeleiden we 
statushouders 2 jaar. In Rotterdam 

hanteren we de Rotterdamse Aan-
pak, praktisch gezien stimuleren we 
elke statushouder minimaal 4 dagen 
in de week actief bezig te zijn met 
hun integratie. Door te participeren, 
naar school te gaan, extra taalcoa-
ching te krijgen en (vrijwilligers)
werk te doen, zijn nieuwkomers ac-
tief bezig met hun integratie in de 
Nederlandse maatschappij. 

begeleiding vanuit Vluchte-
lingenWerk in het Klooster
In het Klooster Oude Noorden wor-
den ongeveer 300 statushouders 
begeleid, wonend in Kralingen-
Crooswijk, Noord, Schiebroek en 
Hillegersberg. Deze statushouders 
worden begeleid en wegwijs gemaakt 
door een team van 35 participatiecoa-

ches, werkcoaches, taalcoaches en 
maatschappelijk begeleiders. Naast 
de spreekuren met deze coaches en 
maatschappelijk begeleiders, veelal 
vrijwilligers, worden er ook groeps-
bijeenkomsten georganiseerd om de 
nieuwe Rotterdammers verder weg-
wijs te maken in Rotterdam. Zou je 
zelf statushouders verder willen be-
geleiden? Meld je dan aan via www.
vluchtelingenwerk.nl 

Oproep voor samenwerking 
met andere organisaties en 
bedrijven 
VluchtelingenWerk zoekt de samen-
werking op met andere organisaties 
in Rotterdam. ‘Het Huis van de Wijk 
het Klooster Oude Noorden, is hier-
voor de ideale locatie. Hier bevinden 
zich diverse maatschappelijke orga-
nisaties waar wij statushouders naar 
kunnen doorverwijzen’, zegt Team-
leider Dianne Akkerhuis. ‘Daarnaast 

zoeken we ook de samenwerking op 
met het bedrijfsleven. Heeft u nog 
stageplaats beschikbaar voor een 
enthousiaste statushouder? Of wilt 
u bijdragen aan een van onze pro-
jecten?’ Neem dan contact op met 
Dianne Akkerhuis, Teamleider, dak-
kerhuis@vluchtelingenwerk.nl, tel. 
010-2827878

Op zijn tomeloze speurtoch-
ten naar Rotterdamse cafés 
belande Rob Kanaar in de Ja-
cob Catsstraat nr. 68 bij Café 
“Jacob Cats“  v/h “Hameet-
man“. toen hij dit prachtige 
Café verliet, trof  hij aan zijn 
linkerhand op de hoek van 
de branco van Danzigtstraat 
op nr. 53b een nostalgisch 
uitziend pandje aan. 

Gehinderd door een overdosis interes-
se pakte hij zijn camera en maakte een 
prentje. Het bleek een kapsalon te zijn 
en de eigenaar die hem aan ‘t werk zag 
trad naar buiten om een praatje te ma-
ken. ‘Aad Assman is de naam, een in 
Overschie geboren kapper die al ruim 
55 jaar het vak uitoefent.  Deze zaak 
bestaat hier op de hoek al sinds 1937. 
Ik zelf werk hier al 50 jaar en doe het 
werk nog steeds met groot plezier.’
Aad vertelt: Ik ben op 14 jarige leeftijd 
begonnen op het Pijnackerplein bij  
kapper Hoomkens en heb daar drie 
jaar gewerkt en aardig wat van het 
vak geleerd, eerst alleen maar inzepen 
daarna, ik was denk ik ‘n jaar of 16, 
zelf scheren. In het jaar 1969 ben ik 

op 19 jarige leeftijd als leerling in de 
Jacob Cats begonnen bij Mr Pleune, 
een zeer kordate man die als eerste 
eigenaar de zaak heeft geopend.
In 1982 nam ik de zaak als tweede 
eigenaar over, volgde op de techni-
sche club vele cursussen en leerde 
alle kniptechnieken. In de weeken-
den waren er door het hele land kap-
pers (knip) wedstrijden. Door de vele 
aanloop heb ik een collega in dienst 
gehad, een jonge kerel Norbert van 
de Weel die veel en goed met de ton-
deuse overweg kon. Zo goed dat vele 

een sociaal ontmoetingsoord. Ik vind 
dat ook een bepaalde service naar een 
ruim aantal ‘vaste‘ klanten die zo ge-
middeld om de 5 á 6 weken terugko-
men. Wanneer ik word gevraagd of ik 
een slecht te been zijnde of zieke klant 
thuis kan komen knippen, is dat voor 
mij geen probleem. Dat hoort bij de 
service van Aad Assman.

een heerlijke buurt
Waar ik ook nog even aandacht voor 
vraag, vervolgt Aad is de buurt. Het 
gaat steeds beter hier in het Oude 
Noorden, natuurlijk heb je hier meer-
dere kappers zitten maar dat noem ik 
de natuurlijke conculega’s. Neem het 
Zwaanshals, vergelijk dat eens met 10 
jaar terug. Het is nu een heel gezellige 
big Booming straat geworden, zaken 
als Kookpunt, de Bel, Tosca en noem 
maar op zijn echt trekkers voor de 
bewoners uit andere delen van Rotter-
dam. Terwijl Aad voor Rob een koud 

biertje serveert doet hij een poging 
een leuke slotvraag te verzinnen. Aad! 
Hoe lang ga je nog door? (hij is ten-
slotte inmiddels toch al 70 jaar).
Aad: ’ik zeg altijd: Je werk is een heel 
groot deel van je leven, ls je dat ple-
zierig doorbrengt dan heb je al een 
heel groot deel van je leven dat je leuk 
doorbrengt. Daarom zal ik doorgaan 
zolang mij dat gegeven is en ik er ple-
zier in heb’.
Ik voel me nog gezond en heb nog 
geen zin om te stoppen. Als ik er ooit 
een keer klaar mee ben, dan zal er een 
einde aan komen, maar voorlopig zie 
ik dat nog niet gebeuren.Trouwens de 
buitenboel is net weer opnieuw in de 
verf  gezet en de nieuwe markiezen 
zijn geplaatst, dan gaat er weer aardig 
wat uit de knip. En dat gaan we dus 
maar weer snel terug in de knip knip-
pen.

Rob P. Kanaar

mensen liever door hem dan door 
mij werden behandeld. Eigenlijk is 
de salon vergelijkbaar met een gezel-
lige huiskamer waar vele vaste trouwe 
klanten hun hele hebben en houwen 
komen vertellen, familie gebeurtenis-
sen, vakanties, werkzaamheden, alles 
wordt hier onder het knippen en soms 
met een kopje leut of frisdrankje be-
sproken. 

nostalgische sfeer
Dat de zaak een grote nostalgische 
sfeer uitstraalt, is mede te danken aan 

de oude gereedschappen zoals hand 
tondeuse en scharen waar ik in 1969 
mee ben begonnen. We hebben twee 
stoelen, die beide elektrisch in hoogte 
zijn te verstellen, dat spaart de knieën 
want bij de hydraulische moet je ze 
zelf met een voet oppompen hetgeen 
menig kapper z’n knie kost.  Ook heb 
ik nog steeds een aquarium op de 
toonbank staan waar vooral kinderen 
plezier aan beleven en voor de grijze 
AOW’ers geeft het een bepaalde rust. 
Als je een klant nog nooit eerder hebt 
geknipt, dan heb je meteen een on-
derwerp van gesprek en waar vind je 
dat nog?

geen afspraken
Aan afspraken maken doe ik niet! 
Loop gewoon even binnen en er is 
altijd wel even tijdens de wachttijd 
een drankje voor handen en maken 
de wachtende gezellig een praatje 
(bij Aadje). Zie mijn zaak maar als 

AAd ASSmAN
iS eR gekNiPt vOOR!

Nieuwe 
Rotterdammers 
werken aan 
zelfredzaamheid
er komt heel wat op je af als je net in nederland komt wo-
nen, het regelen van administratieve zaken, het leren van 
de nederlandse taal en vinden van een gepaste opleiding 
of baan. 

Op zaterdag 10 maart houdt 
de aktiegroep Rotterdam 
armoedevrij met heel veel 
actievoerders een mars te-
gen de armoede. Om 14.00 
uur wordt gestart bij het beeld van 
Zadkine naast het Maritiem Mu-
seum. De mars gaat door onder 
het motto: ‘Rotterdam heeft zijn 

hart terug, nu nog het sociale hart.’ 
De manifestatie loopt dwars door 
het centrum van Rotterdam. Toe-
spraken worden gehouden op het 
Schouwburgplein. De manifestatie 
eindigt bij het stadhuis. De orga-
nisatie wordt gesteund door veel 
politieke partijen, FNV en belang-
rijke sociale organisaties.

rotterdam 
armoedevrij
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Pica Pica, winterparade in Zwaanshals

Deborah Kraaijeveld exposeert met 
haar poëtische potlood tekeningen 
en inkt werk, alles met een rafel-
randje. Deborah studeerde autono-
me kunst aan de Willem de Kooning 
academie en kunst en cultuurweten-

schap aan de Amsterdamse universi-
teit. We zijn onder de indruk van het 
zachte maar tegelijk kritische werk. 
Vissen in bokalen, dode vogels, een 
zwarte inktwolk als een tekstballon 
boven een vrouwenhoofd zonder 
gezicht, dit staat in schril contrast 
met de duif op het hoofd van het 
kind, de knuffel  met het zeepaard, 
de omhelzing van het nertsdier. De 
potloodtekeningen hangen naast 

kleurrijk inktwerk. Ik zie een man 
met twee hoofden die een tegenge-
stelde richting uitgaan. Op de ach-
tergrond klinkt Blonde On Blonde 
van Bob Dylan. We nemen een heer-
lijk cranberry gebakje met Adget 
Earl Grey thee. Happy Earth is een 
honderd procent plantaardige toko. 
Ze gebruiken geen dierlijke vetten 
en alles is gericht op duurzaam. De 
producten zijn suikervrij, lactosevrij, 

sojavrij en glutenvrij. Als we naar de 
kaart kijken worden we wel vrolijk. 
Huis gemaakt ontbijt, Mango Mad-
ness, Blueberry Oatmeal ( een vari-
atie op havermout). Wat te denken 
van roggenbrood met Mashed Avo-
cado, van pindasoep en een Bud-
dha Bowl, van groenten- en fruit 
smoothies? De zaak loopt vol met 
jongelui. Er heerst een zachte sfeer. 
We komen Amsterdammers tegen 

die vallen voor Rotterdam. Er komt 
een optreden van de Columbiaan/
Curaçaoër Math Bouilla. Hij is een 
sing en song writer met een gouden 
stem. Treffend is ook het hoge stem 
geluid. ‘Er is meer dan studeren een 
graad halen en dood gaan’ debiteert 
de zanger. Hij wil in zijn leven gro-
tere dingen doen. Happy Earth blijkt 
te inspireren.

Vanaf 1 januari 2018 is Wmo 
Radar actief in Rotterdam 
noord. Van veel Rotterdammers 
met een bijstandsuitkering vraagt 
de gemeente tegenwoordig een te-
genprestatie. De opdracht van Wmo 
Radar is om bewoners te bemidde-
len naar een tegenprestatie die bij 
hen past. Het gaat bijvoorbeeld om 
taallessen, vrijwilligerswerk of ge-
zondheidsactiviteiten. Naast deze 
activeringsopdracht is Wmo Radar 
verantwoordelijk voor de coördinatie 
van vrijwilligers en stagiaires. Het 

team bestaat uit vier enthousiaste 
meiden die nu al gek zijn op Noord.
‘De ontwikkeling van mensen staat 
centraal en dat  is echt maatwerk’,  
constateert Anita Steenbergen. Haar 
collega Mo Smit vult aan: ’We wil-
len aansluiten bij waar mensen goed 
in zijn en wat ze leuk vinden. Velen 
voelen zich onzeker. We willen zelf-
vertrouwen brengen, zodat mensen 
een volgende stap kunnen zetten.’ 
Miriam Garrido Otero  en Mo Smit 
zijn activeringscoaches. Miriam be-
geleidt mensen naar vrijwilligers-
werk en gezondheidsactiviteiten. Mo 
begeleidt mensen naar taallessen en 
organiseert taallessen in het gebied. 
Hierbij wordt rekening gehouden 

met het taalniveau van leerlingen en 
wordt gekoerst op doorstroming. Mo 
is daarom op zoek naar taalvrijwilli-
gers die Nederlandse les willen ge-
ven. Voor hen is ook een vergoeding 
beschikbaar. 
Anita Steenbergen is vrijwilligers-
coördinator. Bewoners die op zoek 
zijn naar vrijwilligerswerk en geen 
tegenprestatieverplichting hebben, 
kunnen bij haar terecht. Mayela van 
Walsum is stagemakelaar en zoekt 
voor studenten een passende stage-
plek. Je kan bij haar terecht als je 

op zoek bent naar een MBO, HBO 
of maatschappelijke stage. De rode 
draad in al het werk van Wmo Radar 
in Noord is talentontwikkeling van 
bewoners. De Radardames hebben 
er zin in!

Wmo Radar is onderaannemer van 
Samen Ondernemend Leren (SOL)  
in Rotterdam Noord. De werklocatie 
is Huis van de Wijk het Klooster aan 
de Ruivenstraat. Wil je in contact 
komen met een medewerker van 
Wmo Radar in Noord, mail dan naar 
msmit@wmoradar.nl, mgarrido@
wmoradar.nl, a.steenbergen@wmo-
radar.nl,  mvwalsum@wmoradar.nl 
of loop binnen bij het Klooster!

wmO RAdAR 
vieR muSketieRS

De Winterparade strijkt 
neer in Happy earth, het 
Vega restaurant op Zwaans-
hals 299. 

Volgens Caroline is het één van de 
meest eigen straten van Rotterdam. 
Je moet niet proberen er een hip-
ster straat van te maken zoals zoveel 
gebeurt in de stad. De Noorderbou-
levard richt zich tot alle bevolkings-
groepen. De witte Noordeling moet 
er soms nog zijn weg in vinden. Toch 
is deze exotische straat een ontdek-

king waard. Van het mooie Casa 
Blanca loop je richting Bergweg met 
aan weerskanten schitterende plei-
nen. De Noorderboulevard is ook de 
verbinding met Bergweg station en 
de Hofbogen. De Noorderboulevard 
kan niet los gezien worden van een 
aantal gebieden en van het fantas-
tische Noordplein met zijn Oogst-
markt. Zo een buurtfunctie als de 
Zwartjanstraat  en Noordmolenstraat 
hebben, tref je verder alleen aan bij 

de Nieuwe Binnenweg. De buurt kan 
er zich herkennen. 

Dure huren
Jammer genoeg is er behoorlijk wat 
leegstand en toch gaan de huren van 
ongeveer €2500,- per maand niet 
naar beneden. Ze zijn nog slechts be-
taalbaar voor tandartsen en beautysa-

lons. Startende ondernemers vinden 
het te duur en gaan naar Zwaanshals 
en de Hofbogen, waar Havensteder 
instap huren hanteert. Havensteder 
doet dit niet bij de panden op de 
Noorderboulevard ze laten daar ook 
geen tijdelijke pop-up winkels toe. 
Gelukkig is er nu An Artic Circle 
op Zwartjanstraat 58-60, naast Mc-
Donalds, waar de jonge kunstenaars 
en buurtbewoners Roberto en Lucie 
(van Route du Nord) iets gaan doen 

met de leegstand. Op de vloer van 
een leegstaand winkelpand maakten 
ze alvast een kaart van de straat met 
foto’s van lege panden. Ze  noemen 
het het Green Light District. Caroline 
vind het spijtig dat de eigenaren geen 
medewerking geven om de huren te 
verlagen. De Gemeente heeft geen 
leegstandsverordening en geen juri-
dische instrumenten. Vooral de lege 
hoeken Tollensstraat (Havensteder) 
zijn bijzonder storend. Caroline is vol 
bewondering voor de hardwerkende 
ondernemers. Het perspectief van de 
Noorderboulevard is precies haar be-
perking. Ze is divers, betaalbaar, vei-
lig en schoon. Elke ochtend wordt ze 
grondig gecleand. Caroline streeft er-
naar met de ondernemers vereniging 
een BIZ (Bedrijven investeringszone) 
te worden. Met medewerking van Ge-

meente en Belastingdienst innen ze 
dan een verplichte bijdrage waarmee 
activiteiten als braderie, markt, kerst-
verlichting en dergelijke deels be-
taald kunnen worden. Zo een contri-
butie heeft een vliegwiel functie. Het 
maakt je ook zelfvoorzienend. Vroe-
ger waren de winkeliers een zelfde 
soort mensen, nu is het divers. Bij de 
Boulevard Zuid is het gelukt dus hier 
kan het ook.

initiatieven 
De winkeliers vereniging nam het 
initiatief ‘Ontdek Noord’ met Face-
book pagina en oranje bordjes. Doe-
ken om de bloembakken, kerstboom-
pjes en viooltjes. Allemaal zaken om 
het imago te verbeteren. ‘Ontdek de 
Zwartjanstraat en Noordmolenstraat’. 
Loop die verassende zaken even bin-

nen, dat doe je ook op vakantie. Ruik 
de kruiden en parfums. Vindt de exo-
tische pareltjes uit Rotterdam. Wist je 
dat de sportwinkel van Pim Doesburg 
in de Noordmolenstraat, van zijn vele 
winkels de best lopende is? 

Wonen
Schoorvoetend beginnen eigenaren 
de lege woningen boven de winkels 
op te knappen. Als dit wordt door-
gezet zal het fantastisch worden. De 
aansluiting bij het hippe Zwaanshals 
is leuk. De kracht van de beperking is 
de diversiteit en betaalbaarheid. Ont-
dek opnieuw de Zwartjanstraat. Wil 
jij mensen rondleiden op de Noorder-
boulevard? Bezoek en ontdek de ader 
tussen de Zwaanshals, Hofbogen en 
Station Noord. 

De 57 woningen in fase 1 (in de voor-
malige cellenvleugels) zijn bijna al-
lemaal verkocht. Inmiddels zijn gele 
beugels aangebracht op de gevels, 
die dienen als tijdelijke hulpcon-
structie om de gevels te dragen. De 
tralies van de cellen zijn verwijderd 
en de daken van de cellenvleugels 
worden gestript. Dit voorjaar wordt 
gestart met het slopen van het bin-

nenwerk van vleugels B, C en D. 
Hierna begint de opbouw van de 
woningen. De verwachting is dat de 
eerste nieuwe bewoners rond de zo-
mer van 2019 hun woning kunnen 
betrekken.

Tuin van Noord, een ontwikkeling 
van HD Groep en BAM Wonen is 
een uniek project. Met behoud van 
alle cultuurhistorische waarden 
wordt hier een compleet nieuw stuk-
je Rotterdam gecreëerd. De meeste 

vAN gevANgeNiS tOt tuiN vAN NOORd

Bekijk de Noorderboulevard eens exotisch

naast de World press photo 
tentoonstelling in de grote 
of Sint-Laurenskerk werd  
een bijzondere expositie ge-

nathalie van Leeuwen is de 
nieuwe beheerder van Huis 
van de Wijk Het Klooster. 
Haar taak is ervoor te zorgen dat 
het pand goed loopt, dat hersteld 
wordt wat kapot gaat en het gebouw 

houden van Stichting Huma-
nitas Rotterdam genaamd 
‘Rotterdammers van Huma-
nitas’. 

brandveilig is. Ze doet oa. de inkoop 
van koffie/thee en kantoorartike-
len. Nathalie vindt het leuk om de 
vrijwilligers in Het Klooster aan te 
sturen en te werven. Ze draagt ook 
zorg voor het beheren van de Face-
book pagina en later ook de website. 
Nathalie komt niet uit de sociale 
sector. Ze werkte in de scheepvaart 
als manager bemanningszaken bij 
een rederij. Later werkte ze voor een 
scheepsagent. Maar daarvoor werkte 
ze een aantal jaren bij Ahrend (kan-
toormeubilair). Onlangs deed ze 
iets heel anders. Ze werd winkelde-
monstratrice bij Young Perfect, een 
brand & promotion bureau uit Breda 
die oa. Albert Heijn als klant heeft. 
Ze liet de klanten de heerlijkste din-
gen proeven. De XL supermarkten 

Een project van fotografe Marieke 
Odekerken, journalist Sander Grip 
en bestuurder Gijsbert van Herk. Zij 
hebben 30 Rotterdammers die zorg 
krijgen van Humanitas geportret-
teerd en geïnterviewd. Ook bewoners 
uit Rotterdam Noord zijn geportret-
teerd. ‘Achter elke voordeur, bij de 
mensen thuis en op de locaties van 
Humanitas, woont een mens met 
een eigen levensverhaal. Breng die 
verhalen naar buiten en laat de men-
sen achter die verhalen zien. Dat is 
de gedachte achter deze serie. Stich-
ting Humanitas ondersteunt mensen 
die niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen. Dit doen ze door aandacht te 
geven, dwars door alle onderliggende 
wetten en regels heen. In deze visie 
past de serie ‘Rotterdammers van 
Humanitas’: geef de mensen voor 
wie we werken een gezicht.’ Later dit 
jaar zal de expositie elders in Rotter-
dam te zien zijn.

van Albert Heijn hebben ook een 
keuken en heel dikwijls viel ze in 
voor de kok. 

Hoe kwam Nathalie in het Klooster? 
Ze was vrijwilligster in Huis van de 
Wijk de Nieuwe Nachtegaal in Char-
lois. Sociaal coördinator Jeanet Neij-
hoft wist dat Nathalie een baan zocht 
en tipte haar voor Het Klooster. Ze 
solliciteerde via een videoboodschap 
gemaakt in het Huis van de Wijk. 
Een originele manier van presente-
ren. Nathalie houdt van het zeer di-
verse werk in Het Klooster en van de 
vele verschillende mensen met hun 
diverse achtergronden. 
Er valt altijd wat te beleven!

Nathalie van Leeuwen, 
een originele beheerder

Caroline de Jager werkt voor de winkeliersvereniging noor-
derboulevard. Ze is een jonge enthousiaste vrouw die haar 
hart verloren heeft aan de Zwartjanstraat en noordmolen-
straat, waar volgens haar niets mis mee is. Het is een gemê-
leerde, actieve, dynamische straat, die een afspiegeling van 
de wijk is. Je moet er alleen met andere ogen naar kijken. 

ROtteRdAmmeRS 
vAN HumANitAS

gebouwdelen blijven bestaan en 
krijgen een nieuwe bestemming: 
koopwoningen, horeca, woonwer-
keenheden, kantoorruimtes en an-
dere maatschappelijke functies. De 
omliggende buitenruimte wordt 

getransformeerd tot een openbare 
buurttuin, zodat dit historisch stuk-
je Rotterdam ook een bijzondere rol 
gaat spelen voor de omgeving. Door 
het openbreken van de gevangenis-
muren ontstaat er een plek voor al-
lerlei nieuwe activiteiten die ook van 
betekenis kunnen zijn voor de wijk. 
Al sinds de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw willen de bewoners van 
het dichtbebouwde Oude Noorden 
een eigen wijkpark. Met de realisatie 
van  Tuin van Noord komt deze wens 
eindelijk uit. De vijf meter hoge ge-
vangenismuren worden op een aan-
tal plekken doorbroken, waardoor de 
tuin van het monumentale complex 
open staat voor iedereen. In de nieu-
we buurttuin kunnen bewoners en 
omwonenden genieten van ruimte, 
groen en stilte. Wonen wordt één 
van de belangrijkste functies in de 
Tuin van Noord. In de bestaande 
gebouwen komen verschillende 
woonvormen voor verschillende 
doelgroepen. Zo komen er eenge-
zinswoningen en appartementen. 
Voor meer info: www.tuinvannoord.
nl. Je kunt je daar ook opgeven voor 
de  nieuwsbrief over komende ont-
wikkelingen. 

Het zal weinigen zijn ont-
gaan: de transformatie van 
de voormalige gevangenis 
tussen de noordsingel en 
de Zwart Janstraat is sinds 
afgelopen najaar in gang 
gezet. Het monumentale 
gevangeniscomplex krijgt 
een ingrijpende meta-
morfose en wordt van een 
gesloten omgeving veran-
derd in een open en groen 
leefgebied en zal straks 
nieuwe bewoners huis-
vesten in de verbouwde 
cellenveugels. 



met de jeugdcoaches Debbie 
en Reinier zijn de jongens 
van het 3 jarig coachings-
programma noord’s got ta-
lent bezig om verschillende 
talenten te versterken, dat 
kan bijvoorbeeld zijn op het 
gebied van sport of cultuur.

Sinds dit jaar is de weerbaarheidstrai-
ning Rots en Water een vast onderdeel 
van Noord’s Got Talent. De jeugdcoa-
ches geven momenteel een 8 weekse 
training Rots en Water. 
In deze training wordt gewerkt aan 
gedrag. Het richt zich op de ontwik-
keling van sociale competenties en 
weerbaarheid, het voorkomen en aan-
pakken van pesten en geweld. “Het 
is mooi om te zien welke ontwikke-
lingen de jongens doormaken. Door 
de oefeningen die wij doen tijdens 
de lessen zien we steeds meer zelfbe-
wustzijn ontstaan bij de jongens. De 
één moet leren om op sommige mo-
menten wat meer voor zichzelf op te 
komen en ander heeft meer baat bij 
zelfbeheersing. 

Op een dynamisch manier leren jon-
gens hun eigen grenzen en die van 
een ander te verkennen en te respecte-
ren” vertelt Debbie van Kinderparadijs 
Meidoorn. 

Het programma Noord’s Got Talent 
draait momenteel met 27 jongens van 
vier verschillende basisscholen in het 
Oude Noorden. De jongens worden 
tot en met het tweede leerjaar van 
de middelbare school gecoacht om 
hen een goede start te geven richting 
middelbare schooldiploma.  Ben je 
nieuwsgierig geworden over Noord’s 
Got Talent, neem dan contact op met 
Debbie of Reinier, Kinderparadijs 
Meidoorn 010-4678070

pagina 16  noorderzon

Op zondag 18 maart om 
16:00 uur wordt door het 
Rotterdams Wijktheater het 
stuk Oudfit opgevoerd. Het 
is fantastisch theater waar 
alle buurtbewoners gratis 
van kunnen genieten. 

Het stuk gaat over de liefde voor mu-
ziek. En de noodzaak om te blijven 
rocken. Het Rotterdams Wijktheater 
maakt theatervoorstellingen geba-
seerd op persoonlijke verhalen van 
Rotterdammers. Deze verhalen wor-
den onder leiding van professionele 
regisseurs omgezet in een voorstel-
ling waarin de Rotterdammers zelf 
spelen. Waar gaat het stuk over? De 
band OudFit bereidt zich voor op 
wat wellicht een laatste optreden 
gaat worden. na het wegvallen van de 
lead gitarist Gerrit is de vraag: Gaan 
we door? En zo ja? Hoe? Marlon, 
een jonge god van 23 jaar die ener-
gie heeft voor tien, moet proberen de 
mannen, die van dag tot dag leven, 
opnieuw te motiveren. Gaat het hem 
lukken, of verdwijnen de muzikanten 
definitief achter de geraniums? Oud-
Fit is een voorstelling over ouder wor-
den, met en zonder gebreken. Over 
hoe je als ouderen moet vechten om 
je staande te houden in een maat-
schappij die lijkt te zijn ingericht op 

jong, hip en snel. Hoe ontworstel je 
je aan een beeld dat bij jongeren be-
staat over ouderen? OudFit laat zien 
dat spannend leven mogelijk is, ook 
al gaan de jaren tellen. De voorstel-

ling eindigt in een feest waar gedanst 
en gesjanst mag worden. Na de voor-
stelling is er gelegenheid tot dansen 
op u favoriete nummer. Gewoon uw 
favoriete nummer aanvragen bij het 

SOL en DOCK organiseerden 
een heerlijk Valentijns diner 
voor senioren in het Klooster. 

De kinderen van SOL droegen mooie 
t-shirts met de tekst Noord inspireert. 
Ze hadden de tafels leuk versierd en 
dienden met veel flair de gerechten 
op, gemaakt door twee talentrijke 
buurtmoeders. Drie soorten soep 
van tomaat tot groente en pompoen. 
Gevarieerde gevulde wraps met kip, 
zalm en tonijn. Een verrassende ra-
violi met kazen en zwarte olijven. 
Een toetje van kwark aardbeien en 
bastognekoek. Het diner kon met 
trots het label gezond voeren. We 
werden vergast op echte rap. De kin-

deren deelden hartjes uit met zelfge-
maakte wensen er op. ‘Als ik zo oud 
ben als u wil ik een aantal bedrijven 
bezitten.’ Toe maar! Of deze: ‘Ik ben 
zo geïnspireerd door uw liefde en 
vriendschap voor elkaar dat ik me er 

aan spiegel.’ Natuurlijk eindigde dit 
superdiner met een kinderoptreden 
in echte Oude Noorden showstijl. De 
ontroerde senioren gaven een dende-
rend applaus. Oud en jong hebben 
meer gemeen dan je zou denken.

radioprogramma: ‘Herinnert u zich 
deze nog…?’ We maken er als aan-
denken ook nog een foto van. Seks 
and drugs and rock and roll is all my 
brain and body need. Ian Dury. 

E: Info@rotterdamswijktheater.nl   
info@prasino.nl 
T: 010-4230192 of 06-45724536 of 
06-30134731

vAleNtijN 
vOOR 
SeNiOReN

kinderparadijs 
meets SkvR
een twintigtal enthousiaste 
kinderen verrasten in het 
Kinderparadijs ouders en be-
kenden. Creatievelingen en musici 
van de SKVR hadden wekenlang leuke 

workshops georganiseerd met steun 
van Het Jeugdcultuurfonds, Verre Ber-
gen en Bon Coeur. We beleefden een 
daverende djembe sessie met heel veel 
variërende ritmes en grappige teksten 
van Appelscha tot de jungle van Oegan-
da. De zaal zat stampvol en het publiek 

zong uit volle borst mee: ‘Aboekeleh 
Boe!!! ’Met Ebru technieken hadden 
de kinderen prachtige schilderijen ge-
maakt. Met ecoline op water werden 
bijzondere kleurrijke figuren geschil-

derd. Daarna was het de beurt aan de 
rappers. Ze hebben het over snelle 
auto’s en wrakken op de sloop, over 
baby’s en dure kleding en zo gek zijn 
als een banaan. Deze kinderen hebben 
allemaal een rugzak vol talent. Ze kre-
gen dan ook een opvallend certificaat. 

Rots en water training 


