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Nieuwe supermarkt 
in voormalige basisschool

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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Medewerkers van groengoed  
zijn samen met vrijwilligers 
en buurtbewoners weer volop 
actief in de verschillende 
buurtmoestuinen in noord. 
iedereen die groene vingers 
heeft of die wil krijgen, kan 
meedoen in een van de buurt-
moestuinen om zo de wijk 
levendiger en gezonder te 
maken. Bovendien oogst je het 
jaar door biologische groente 
en fruit. Er wordt wekelijks op 
vaste momenten gewerkt door 
een groep deelnemers onder 
professionele begeleiding.

De klussen variëren van werken met 
planten tot schilderen, bouwen met 
hout, het opstellen van zaaischema’s 
of het volgen/organiseren van work-
shops. Ook voor de kinderen is er 
genoeg leuks te doen. Het hele jaar 
door zorgen ze samen voor een geva-
rieerde oogst, die na elk werkmoment 

Vredestuin Zondag 14.00 - 17.00 
Vredestuin Noord. GroenGoed is 
een netwerk van Rotterdamse buurt-
moestuinen in Noord waarin Noor-
derlingen met hulp van professionals 
groenten, fruit en kruiden verbouwen 
en oogsten. Meer weten? Kijk op www.
groengoedrotterdam.com. Inmiddels 

verdeeld wordt onder de aanwezigen. 
Wil je leren tuinieren? Zelfgekweekte 
groente en fruit mee naar huis meene-
men. Nieuwe mensen leren kennen? 
Actief bezig zijn? Dan kun je langs-
komen tijdens een werkmoment. 
Wanneer is GroenGoed aanwezig in 
de Buurtmoestuinen?  Dinsdag 11.00 

- 14.00 Tuin op Hofbogen Dinsdag 
15.00 - 17.00. Het Wilgenplantsoen 
Woensdag 15.00 - 17.00 (elke eer-
ste vd maand). Het Bergwegplant-
soen Donderdag 13.00 - 17.00. Park 
Pompenburg Vrijdag 11.00 - 14.00. 
Vredestuin Vrijdag 15.00 - 17.00. De 
Bloklandtuin Zondag 14.00 - 17.00. 

is mede op initiatief van GroenGoed 
een samenwerkingsverband opgericht 
van groeninitiatieven in Rotterdam 
met de naam Groen010.  Meer info 
over GroenGoed: https://gezond010.
nl/iedereen-mag-helpen-tuinen-geen-
drempels/
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GrOeNGOed 
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in noord



pagina 2  pagina 3nR 83 - MEi 2018noorderzon

Op de plek van de vroegere Prinses-
senschool (later dependance van 
basisschool het Plein) en de kleuter-
klassen van de vroegere Peppelschool 
met daarboven de bibliotheek komt 
nu een supermarkt. De entree wordt 
gesitueerd in de 3e Pijnackerstraat. 
Er komt een tussenbouw gericht op 
de Zwartjanstraat. Dit was een ge-
meentelijke eis. De tussenbouw komt 
op de plek waar nu het hek staat. 
We lopen langs borden met data. In 
maart 2018 moest de omgevingsver-
gunning aangevraagd zijn. Volgens 
Nienke Frijlink van Stadsontwikke-
ling laat de aanvraag nog enigszins 
op zich wachten. Dit betekent een la-
tere start met de bouw, wellicht maart 
2019. In juni 2019 verwacht men de 
oplevering. 

We komen langs de artist impres-
sion. De gevel aan de 3e Pijnacker-
straat wordt bewaard en opgeknapt. 
De ronde ramen worden wel langer 
en rusten op grote brede plinten. 
Volgens Julian Hooijmans van Kikx 
ontwikkelaars is het de bedoeling 
hiermee openheid, licht en trans-

Nieuwe supermarkt 
in voormalige basisschool

parantie te bevorderen. Kikx zijn ont-
wikkelaars en verkopen daarna het 
pand aan een belegger die het beheer 
gaat doen. Ze zien de projectlocatie 
van 3e tot 2e Pijnackerstraat als ren-
dabel. Hij verklapt ons dat Dirk de 
nieuwe supermarkt wordt. Dirk richt 
zich hier op de bewoners en bezoe-

 Hou je 
van Taal?
Je loopt op straat maar je 
bent in de winkel. Maar 
waarom zeggen we “ik ben 
op mijn werk?”

Zomaar een voorbeeld uit een Ne-
derlandse les, bij het oefenen en het 
leren van de Nederlandse taal. Het is 
niet altijd gemakkelijk om het Neder-
lands goed te spreken, te begrijpen 
en vloeiend te kunnen gebruiken.
SOL is een van de vele partijen die 
een taalaanbod heeft voor de inwo-
ners. Veel Rotterdammers beheersen 
de Nederlandse taal nog onvoldoen-

de. Niet genoeg om je dagelijks leven 
te kunnen regelen, om je zelfstandig 
te redden, om te participeren in de 
samenleving. Het begint met taal.
Zij verzorgen Nederlandse les in 
groepen van 8-12 deelnemers, 1 of 2 
keer in de week. Alle groepen worden 
begeleid door vrijwillige docenten. 
Over het algemeen hebben de deelne-
mers een laag niveau.Het faciliteren 
zoals de begeleiding van de vrijwil-
ligers, het verzorgen van het taalma-
teriaal, de locaties etcetera wordt ver-
zorgd door SOL.

Hou je van taal en wil je 
anderen helpen?
SOL zoekt vrijwillige docenten voor 
het gebied Noord. Ze zoeken vrijwilli-

gers die zelfstandig kunnen werken, 
stimulerend zijn; kennis kunnen 
overdragen en goed de Nederlandse 
taal beheersen. De vrijwilligers ont-
vangen een onkostenvergoeding.
Het is leuk, interessant en dankbaar 
werk. De lessen worden overdag 
gegeven, meestal in de ochtend. Be-
schikbaarheid liefst 2 dagdelen per 
week. Wil je meer weten, heb je be-
langstelling? 
Maak een afspraak met Mo Smit. 
Tenslotte is mondelinge communi-
catie zoveel prettiger. Mo Smit, tele-
foon: 06 43 23 51 67
msmit@wmoradar.nl 
SOL/wmoradar

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

expertise 
centrum 
voor noord
Karin Oppelland werkt voor 
iDEM een kenniscentrum 
voor integratie, discrimina-
tie en emancipatie. Het zijn 
grote woorden, maar in feite 
gaat het hem om ideeën en 
wijzen van aanpak te delen.
 
Karin richt zich op concrete zaken 
waar mensen mee te maken hebben. 
IDEM levert kennis aan voor profes-
sionals en vrijwilligers. Op 24 mei 
organiseert IDEM een symposium 

in Bird rond oudere transgenders 
vergezeld van een boekpresentatie. 
Wat is dit voor een fenomeen? Vroe-
ger werden transgenders gewoon 
opgesloten. Ander thema wat IDEM 
fascineert is de mannen emancipatie. 
Hier moet nog een grote inhaalslag 
gemaakt worden. IDEM organiseer-
de ook in het Kapelletje een kenni-
satelier rond Welzijn en Kunst, nu 
nog twee gescheiden werelden. Karin 
organiseert als netwerker trainingen 
en cursussen. Bij discriminatie gaat 
het in feite om inclusief denken en 
tegengaan van pesten. Welke beelden 
en vooroordelen leven bij ons? IDEM 
laat zien dat er meer perspectief is en 
dat de wereld niet zwart- wit is. Meer 
weten?: k.oppelland@radar.nl 

kers die kleine boodschappen doen. 
De gevel aan de 2e Pijnackerstraat 
(het voormalige Rapsodie, het wijk-
gebouw van de bewonersorganisatie 
en SONOR opbouwwerk) wordt weg-
loopt. Daarna wordt deze gevel weer 
opgebouwd in de oorspronkelijke 
stijl met behoud van de authentieke 
elementen. In de 3e Pijnackerstraat 
komt een grote kraan te staan ge-
durende een zo beperkt mogelijke 
periode. Ondernemers van de Die-
renwinkel maken zich hierover enige 
zorg. Ze hadden gerekend op een 
dierenkliniek, maar deze viste achter 
het net. Een aantal bezoekers kickt 
ook aan tegen het verdwijnen van 
parkeerplaatsen. De overbuur van de 
toekomstige entree is hiermee niet 
gelukkig. Hem wordt verteld dat er 
nog een nieuwsbrief komt en een be-
wonersparticipatie traject. De onder-
kant van de aanpalende woningen in 
de 3e Pijnackerstraat wordt gereno-
veerd. De huren van de appartemen-
ten worden € 1000,- De projectont-
wikkelaar meent dat met de komst 
van de supermarkt de Zwartjanstraat 
weer aantrekkelijk wordt voor grote 

ketens. Zo heeft Specsavers het oog 
op een vestiging.

Kritische geluiden 
De bewonersvereniging Pijnacker-
plein vindt de komst van de super-
markt een slecht plan. Ze maakt zich 
zorgen over laden en lossen, over par-
keren en over de concurrentie met 
de kleine ondernemers. Volgens de 
bewonersvereniging zijn er in de om-
geving al genoeg supermarkten. De  
bewonersvereniging gaf haar bezwa-
ren te kennen aan gebiedsnetwerker 
van het Oude Noorden Annemiek 
Ravens. Reacties richting bewoners-
vereniging kunnen naar nanno01@
hotmail.com Vanuit de winkeliers-
vereniging Noorderboulevard wordt 
positiever gedacht. Ze zien de super-
markt als een kwaliteitinvestering 
gericht op kleine boodschappen. 
Ze brengt meer volk naar de straat 
en maakt een eind aan langdurige 
leegstand. Bovendien wordt een heel 
complex inclusief woningen grondig 
gerenoveerd.

Ja, natuurlijk erger je wel 
eens, soms bijzonder, soms 
zó maar, terecht, soms ex-
plosief of heerlijk nutteloos 
slechts je eigen ongenoegen 
afreagerend. De noorder-
zonlezer krijgt een inkijkje 
in het leven van een zelf 
gedoopte en ongekroonde 
Salonnière dat ook niet over 
rozen gaat. Mijn verstorin-
gen & kortsluitingen in het 
brein, een top 4.

• Machteloos tegenover de sluipmoor-
denaar K(anker). Dat zo’n ziekte een 
vriend stiekem pakt, dat die het niet 
voelt terwijl het er wèl is en zijn werk 
keurig consequent in het geniep doet. 
Dat K een terugkeerder is, soms jaren 
op de loer ligt en ineens weer toeslaat. 
K houdt van repeat business. Maakt 
getroffene en diens directe omge-
ving onzeker, fragiel en kwetsbaar. 
Bijna religieus moet je aanvaarden 
dat je niet kán onderhandelen met 
God. Doktoren zijn heel knap kun-
nen stoppen of afremmen, maar het 
blijft onduidelijk. Er is maar 1 ding 
zeker: nooit meer terug naar de oude 
situatie. Daarmee het besef van ouder 
worden inkervend. K is een grote re-

Het Grote 
waarom?
  

COlumN

lativeerder, leert je om prioriteiten te 
stellen. Doet je grijpen naar hele diepe 
wensen die je nog vervuld wenst te 
hebben in het leven. K ruimt op, doet 
aanpakken, is een machtsfactor. K is 
een groeibriljant. K doet aan Sales met 
bijzonder agressieve Marketing. 

• Maar het besef van K haalt het dan 
soms weer echt niet bij de nonsens 
veroorzaakt door die belachelijke 
machtsstrijd tussen Donald, Kim, Xi 
& Vladimir. Bashar Assad kon niet 
op het spelersbankje blijven zitten 
en moet een duit in het zakje doen. 

Gooit r ff een gasaanvalletje tegenaan, 
waarbij honderden mensen weerloos 
de dood vinden. Het moet escaleren. 
Je ziet het, het wordt voorspelbaar. 
De mens leert niets van historie. Het 
gaat over de belangen van een oor-
logsindustrie, die creëert het theater 
waarin deze poppenspelers opereren. 
Poppetjes met een eigen willetje: een 
machthebber verbeeldt zich dat ie al-
les kan en mag. Het volk kiest en baalt 
van zijn eigen machthebber, wet van 
Michels! Het doordraaien van deze 
toppers gaat in een keurige fasering: 
van machtswaan naar machtswaan-
zin, tot over de top. PR-en dan maar 
een keertje: over het dictatorvirus pra-
ten we in Antidote op zondag 27 mei 
in de Salon.
• Een nieuwe politieke partij heeft 
een verrukkelijke stunt om kiezers te 
trekken in België!  Natuurlijk heerlijk 
religieus!!! Mannen en vrouwen moe-
ten apart van elkaar reizen. Dus een 
mannen- en vrouwen ingang in de 
bus, tram, metro, trein en vliegtuig. 
Laten we de Zeppelin en (trauma)
helikopter maar even buiten beschou-
wing in deze. Want vrouwen klagen 
over handtastelijkheden in het OV. 
Aparte wagons / gedeelte…. Wat te 
doen met de genderneutrale ingang? 
Vanzelfsprekend voeren we nieuwe 
ouderwetse scheidingen in nadat de 

Onder het motto ‘Rotterdam 
armoedevrij’ stapten mini-
maal 500 deelnemers mee in 
de mars vanaf het Zadkine 
beeld door de binnenstad 
naar het Schouwburgplein. 
Spandoeken, een fluitcon-
cert, een denderende brass-
band waren de sfeermakers. 

De mars wilde het hart van Zadkine 
tot een sociaal hart maken. Op het 
Schouwburgplein speelden de Old 
Spice Boys om er de sfeer in te bren-
gen. Op het podium kwamen vervol-
gens alle politieke partijen die het 
Armoedemanifest hadden onderte-
kend. Ron van Rhee voelde ze aan de 
tand. Wat gaan ze concreet doen aan 
de armoede in de stad? In elk geval 
de gestolen 40 miljoen terug naar 
het armoedebeleid. Volledige kwijt-
schelding van gemeente heffingen 
voor de minima, jongeren schulden-
vrij maken. Elk kind verdient een 
ochtend ontbijt.. Bijverdienen bij de 
uitkering verruimen. De overheid 
moet de schulden niet hoger maken 
door deurwaarders en rechtszaken. 
Vanuit het FNV werd de mars on-
dersteund. 
Naast het Manifest hebben ook zij 
een twintig punten programma tegen 
de armoede. Onder de deelnemers 
aan de mars zagen we diverse bewo-
nersgroepen van Krachtvrouwen tot 
Wilskracht Werkt, Stem zonder ge-
zicht, Rotterdamse Sociale Alliantie. 
De mars werd georganiseerd door de 
Actiegroep Rotterdam Armoedevrij, 
een twintigtal bewogen vrijwilligers. 
Het Manifest kwam tot stand via de 
inbreng van 200 meedenkers tijdens 
een drietal sessies in Dona Daria.

mArs TeGeN de ArmOede

rassenscheiding is opgeheven?! Terug 
naar AF, waarom niet? Het lijkt erop 
dat de Me Too beweging nog niet in de 
Islamwereld is doorgedrongen. Toch 
wel fijn om te constateren het willoze 
vergrijpen aan iemand niet godsdienst 
gebonden is. In dit geval hetero, niet 
ho of pé zoals bij de katholieken. 
• FB weg ermee? Die Arjan Lubach 
wil laten zien dat ie echt nóg verder 
dan een referendum kan gaan. Geef 
toe het is consequent wat ie doet: stop-
pen met Facebook, dat dan óók doen. 
Natuurlijk is mediahypen zijn dinge-
tje. Hij kán dat, de VPRO kan dat. Pak 
FB in de portemonnee, in principe 
een goede zet. Die Mark Suikerberg 
maakt zich met zo’n slap  Congres 
echt niet druk. Geen FB is helaas voor 
een kleine ondernemer geen optie. 
Net zoiets als alles aan willen lopen of 
fietsen. Zo werkt dat dus niet, je hebt 
een groter bereik nodig dan de lokale 
omgeving. FB is eigenlijk een mallo-
tige machtsfactor, onze ingewoekerde 
maatschappijkanker. Met het social 
media virus valt te leven, op een ge-
geven moment gaat dit Suikerberg-
monster zich tegen ons keren. Staat er 
een Hitlertypetje binnen FB of Google 
op………….en dan zijn de bits en bites 
pas echt aan het dansen. 

Anja Berkelaar

Ze is goed en spontaan 
georganiseerd de voorlich-
ting rond die nieuwe su-
permarkt in de tweede en 
derde pijnackerstraat. in 
een ronde staan aanspre-
kende borden, foto’s en 
art impressies. De talrijke 
bewoners die binnenstro-
men hebben alle gelegen-
heid om te praten met de 
projectontwikkelaars en 
ambtenaren van Stadsont-
wikkeling. 
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Op woensdag 7 maart 2018 ver-
richtte Jan van de Ree (Gebiedsac-
countmanager bij Gemeente Rotter-
dam, Cluster Stadsontwikkeling) het 
officiële startsein in aanwezigheid 
van de toekomstige bewoners. De 
laatste schoor werd geplaatst aan de 
horizontale gele balk op de gevel van 
vleugel B voor de opvang van de ge-
vel onder toeziend oog van de hoofd-
uitvoerder van het project Kees van 
Leest (BAM Wonen), Robin Dijk-
graaf (directeur HD Groep) en Leen-
dert den Heijer (directeur Bouwen 
op Maat BAM Wonen). 

In het gebouw van het Huis van be-
waring  werd geproost op de bouw 
van 57 woningen van de Tuin van 

Noord in de voormalige Noordsingel 
gevangenis. De aanwezigen werden 
toegesproken door ‘gevangenisdi-
recteur’ Henk Keijzer. Hij acteerde 
de afgelopen jaren als gevangenisdi-
recteur in de ‘Real life game Prison 
Escape’ in de voormalige Noordsin-
gel gevangenis. Hij werd begeleid 
door twee bewakers en wilde wel we-
ten welke mensen er in ‘zijn’ oude 
gevangenis gaan wonen. Inmiddels 
is bijna 100% van de woningen in 
fase 1 (voormalige cellenvleugels) 
verkocht. De verwachting is dat de 
eerste nieuwe bewoners rond de zo-
mer van 2019 hun woning kunnen 
betrekken. Fase 1 omvat 57 wonin-
gen verdeeld over de vier voormalige 
cellenvleugels, het centraal gelegen 
panopticum en de verbindingen 
daartussen. 
Door behoud van de structuur en 
de gevel blijft het historische karak-
ter van het complex behouden. De 
nieuwe elementen zijn ontworpen 
door Wessel de Jonge architecten en 
zorgen ervoor dat de woningen meer 
lichtinval en wooncomfort krijgen. 
Een toekomstige bewoner: “We vol-
gen het project al vanaf begin 2014. 
Ons spreekt het historische karakter 

Ze ontmoetten drie andere capoei-
ragroepen in Djojo bij de Kleiweg. 
Drie uur lang werden er workshops 
gehouden en werd er gedanst. De di-
verse groepsleden gingen met elkaar 
uitdagingen aan. Bij capoeira moet 
je met elkaar rekening houden en 
moet je elkaar kunnen vertrouwen. 
In Jeruzalem is dit project uniek. 
De kinderen waren nog nooit buiten 
Jeruzalem geweest. Met grote ogen 
keken ze naar Rotterdam. Ze logeer-
den in de StayOkay bij de kubussen. 
Ze bewonderden de schilderingen in 
de Markthal en konden niet van de 
frambozen afblijven. Ze bezochten 
de bibliotheek, weinigen onder hen 

hadden leeservaring. Van de Eras-
musbrug ging het naar hotel New 
York en het migratie monument. 
Vervolgens via het bruggetje van de 
verliefden naar de Food Factory. We 
gierden van de katrol in het Kraling-
se Bos en liepen over de pier op de 
plas. Een van de hoogtepunten was 
het bezoek aan Wil de buurtmoeder 
en Hamid in het buurthuis Noord-
plein 12. Wil vertelde over de sa-
menhang tussen oud en jong en het 
multicultureel omarmen van elkaar. 
Hamid zorgde voor de aanvullingen 
en een heel aardige Arabische ver-
taling. De capoeiragroep stond ver-
baasd van het binnenterrein Hofdijk 
en de bloeiende geveltuinen. ‘Zo 
groen en zo schoon!’ 
Ze keken naar de mozaïeken in de 
poorten.’Dat gaan we ook doen!’ Aan 
een Breugeliaanse tafel in het Van 
der Ploeg huis zaten zestig capoeira 
deelnemers zich te goed te doen aan 

van het gebouw en het feit dat er een 
parkachtige omgeving wordt gecre-
eerd, erg aan. Ook vinden we het 
belangrijk dat ons huis alle gemak-
ken van nieuwbouw gaat krijgen en 
aan de modernste eisen van duur-
zaamheid gaat voldoen.” Inmiddels 
is sloop van de binnenzijde van de 
gevels al in volle gang. 

Informatie omwonenden 
Bewoners rondom de Noordsingel 
gevangenis werden dit voorjaar  uit-
genodigd voor een laatste bezoek 
aan de aan de vleugels van de Noord-
singel gevangenis toen de binnen-
zijde nog grotendeels intact was.  
Ze kregen uitleg over de bouwwerk-
zaamheden en ook over de moge-
lijke overlast die bouw werkzaamhe-
den tot gevolg kan hebben. Tijdens 
de werkzaamheden worden omwo-
nenden periodiek schriftelijk geïn-
formeerd  over de sloop en de bouw 
en ook worden ze uitgenodigd voor 
kijkdagen tijdens het bouwproces. 
Inmiddels is er een klankbordgroep 
opgericht  in samenwerking met de 
gemeente Rotterdam. De klankbord-
groep die bestaat uit diverse verte-
genwoordigers van de wijk, de ge-

meente Rotterdam en BAM Wonen, 
komen bij elkaar om de stand van 
het werk, ervaringen uit de buurt en 
overige punten te bespreken. Voor 
vragen, opmerkingen en/of klachten 
is de uitvoerder van BAM, de heer 
Kees van Leest, naast telefonisch en 
per e-mail nu ook om de week op de 
woensdagmiddag beschikbaar tij-
dens een speciaal voor de omwonen-
den georganiseerd inloopspreekuur. 
Elke oneven week van kunt u zich 
tussen 14.00 uur tot 15.00 uur mel-
den in de bouwkeet, bereikbaar via 
de poort aan de Zegwaardstraat.
Op zaterdag 2 juni vindt de lande-
lijke Dag van de Bouw plaats. Tuin 
van Noord neemt hieraan deel. Je 
kan dus op deze dag de bouwplaats 
bezoeken. Houd de website en  Face-
bookpagina van Tuin van Noord in 
de gaten voor het exacte programma. 

Voor vragen over de bouw kunt u 
contact opnemen per e-mail via bou-
wen@tuinvannoord.nl of tijdens 
werkuren met het speciale telefoon-
nummer 06  - 41 58 40 89. Actuele 
informatie vind je verder op: https://
www.tuinvannoord.nl/actueelAan-
nemers 

Aannemers te druk 
voor Tuin van Noord
De verkoop van de appartementen 
die worden gemaakt in het voor-
malige Huis van Bewaring aan de 
Noordsingel in Rotterdam, is uitge-
steld. De (onder) aannemers die aan 
het grote project zouden gaan wer-
ken, hebben het vanwege de grote 
opleving in de bouw te druk om er 
snel aan te kunnen beginnen.  Ont-
wikkelcombinatie Tuin van Noord, 
een samenwerking van HD en BAM 
Wonen, is naarstig op zoek naar an-
dere aannemers die er wel de tijd 
voor hebben. 

Wanneer de verkoop van de wonin-
gen, waarvoor veel belangstelling be-
staat, wel kan beginnen, is niet exact 
te zeggen. Verwacht wordt dat  het 
na oktober pas mogelijk zal zijn. ‘We 
willen met uiterste zorgvuldigheid 
het oorspronkelijke plan uitvoeren, 
conform de beloofde kwaliteit’ laat 
de ontwikkelcombinatie weten. ‘We 
betreuren de vertraging ten zeerste 
en hopen na uitvraag in de markt, 
snel te kunnen starten met het in 
verkoop brengen en realiseren van 
fase 2’. 

De bouw van fase 1 van 
Tuin van noord is gestart. 
Schoren zijn geplaatst 
tegen de gevels van de 
gevangenis zodat op een 
veilige manier het binnen-
werk gesloopt kan gaan 
worden t.b.v. de bouw van 
57 appartementen binnen 
de gevels van de gevange-
nis vleugels.  

Het ruim honderd jaar oude ster-
vormige gevangeniscomplex in 
Noord wordt omgetoverd tot een 
wooncomplex en buurtpark. De 57 
woningen in de voormalige cellen-
vleugels en het panopticum zijn al-
lemaal verkocht en met de bouw is 
al een begin gemaakt. In het vierde 
kwartaal volgen de appartementen  
in en rond het voormalige Huis 
van Bewaring, waarvan al wel alle 
binnenmuren  zijn gesloopt. In de 
oudbouw worden zeven woningen 
gemaakt, de overige appartementen 
komen in een nieuwbouwvleugel 
die wordt aangepast aan de gevel van 
het markante Huis van Bewaring. 
Daarna komen de Hofpoort en de 
oude Vrouwenvleugel pas aan bod, 
waarin eengezinswoningen worden 
gemaakt. Ook komen woningen in 
de oude gevangeniskapel.

De paasbrunch in het Jan 
van der ploeghuis stond in 
het teken van de heropstan-
ding van het complex. 
Na de creatie van de subtropische 
tuin krijgt een cultureel en divers 
programma in de gemeenschap-
pelijke ruimte meer en meer vorm. 
Oudfit van het Rotterdams Wijkthe-
ater werd gevolgd door een heerlijke 

brunch met optreden van de Mour-
ning Glories. Heel de ruimte ademde 
het Paasfeest met de lentekriebels 
van kuikentjes in mandjes, gele bal-
lonnen, een echte paasboom en be-
schilderde eieren. De dochter van één 
van de vaste van der Ploeg gasten (Le-
nie) bakte er wat van: van roerei tot 
paasbrood, van heerlijk vers beleg tot 
een keur van salades, van croissants 

tot baby sandwiches. De talrijk opge-
komen buurtbewoners mixten met 
meer dan twintig senioren uit het 
complex. Naast de 60 stoelen moest 
er het nodige bijgezet worden. De 
contacten waren zo warm dat de Glo-
ries er ternauwernood bovenuit kwa-
men. Toen aandacht werd gevraagd 
voor de drie laatste succesnummers 
in een rasechte melancholische 
countrysfeer sloeg de ontroering toe 
en klonk het ‘We want more!’. Het 
was een heerlijk kleurrijk samenzijn 
en een terugkeer van de warmte van 
het Oude Noorden.

Meer dan honderd bewoners 
woonden Oudfit bij van het 
Rotterdams Wijktheater. Op-
vallend was de grote dele-
gatie van Jan van der ploeg 
mensen. nog nooit kwamen 
zoveel bewoners naar de ge-
zamenlijke kantine. 
Het stuk is dan ook super. Een jonge 
rockband gaat op oudere leeftijd weer 
de muziek in. Keep on rocking! We 
krijgen prachtige senioren verha-
len en al die oude nummers van El-
vis Presley tot de Beatles, van Toots 
Thielemans tot Jimmy Hendriks. In 
de zaal werd af en toe een traantje  
weggepinkt. Er werd gedanst, geklapt 
en gefloten. Toen de Russische buur-
man van het theater Kalinka bracht 
en Laat Me van Ramses Shaffy met 
operette stem sloeg de vlam in de 
pan.Het was een hele leuke avond die 
werd afgerond met een Javaanse keu-
ken met gekruide nasi en een sma-

kelijke sateetje. Niettegenstaande de 
kou werd gezellig gekeuveld in het 
Atrium opgewarmd door een zon-
netje op het serreglas en een aantal 
heaters. Het optreden van het Onder-
water Theater met Coolsingel 65, een 
vader-zoon reactie tegen de achter-

grond van het bombardement werd 
aangekondigd. Het wordt vrijdag 12 
april om 19.00 uur. Ook de onvolpre-
zen Pierre van Duijl zal met zijn trio 
optreden in van der Ploeg op vrijdag 
20 april om 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De van der Ploeg programmering 

wordt een traditie. De bewonerscom-
missie van der Ploeg werkt aan een 
jaarprogramma dat gecommuni-
ceerd wordt via de Noorderzon. 

Een capoeiragroep met 
een mix van palestijnse en 
Joodse kinderen uit West- 
en Oost – Jeruzalem  kwa-
men in het kader van een 
uitwisseling naar noord. 

paasbrunch brengt 
bewoners bij elkaar

poeira docent van Jeruzalem groep, 
was ontroerd en hield een gloedvolle 
speech. Wat leuk is in Rotterdam is 
dat je altijd iemand vind die je taal 
spreekt: van het Portugees van de ca-
poeira en de conducteur op de tram, 

naar het Arabisch van de winkel juf-
frouw en de standhouder. Rotterdam 
heeft diverse werelden in zich. De 
bezoekers waren gek op Jan van der 
Ploeg en haar gastvrijheid.

een heerlijke Indonesische keuken. 
Geschenken werden uitgewisseld. 
Capoeira verbroedert mensen over 
de hele wereld. Pedro van de Cria 
Familia speelde een belangrijke rol 
in de uitwisseling. Mohaman, de ca-

prOGrAmmA
JAN vAN der plOeG
Zaterdag 5 mei, 14.00 uur
Bevrijdingsdag film en optreden surinaamse band  

Vrijdag 11 mei, 14.00 uur 
Hemelvaartsdag gezondheidsmarkt en bewegen, spelmiddag 

Maandag 21 mei (2e Pinksterdag), 15:00 uur 
dick Vuik verhaal en beelden van oud rotterdam  

Zondag 27 mei, 16.00 uur
Pluspunt verhalen met beeld en geluid 

Zondag 3 juni, 16.00 uur
Van Berini tot solex  

Elke dinsdag middag, 13.00 t/mot 15.00 uur
creaclub

Oudfit een klapper

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

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

Palestijns-Joodse 
Capoeiragroep
naar Noord
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Geveltuinen zijn opgeknapt en inge-
plant in de Ooievaarstraat en op de 
Hofdijk. In de nieuwe duurzame ge-
meenschappelijke achtertuin aan de 
Agniesestraat is de moestuinbak inge-
zaaid en de tuin verder aangekleed on-
der begeleiding van Stichting Tussen-
tuin en in Heliport (in de volksmond 
‘Klein Volendam’) is het startsein gege-
ven voor het bewonersinitiatief ‘Heli-
port Groen’ op het binnenplein met de 
aanleg van geveltuinen, bloembakken 
opmaken en ophangen en plannen 
bespreken over de herinrichting van 
het binnenplein. Bewoners zien mo-
gelijkheden om meer vierkante meters 
in het complex te vergroenen en water 
van de daken en binnenplaatsen op te 
vangen. Ze krijgen een jaar lang bege-
leiding van medewerkers van @Stich-
ting Tussentuin: www.tussentuin.nl 
Het ‘Heliport Groen’ project is een ini-
tiatief van Heliport Buurtverbinders. 
Meer weten? https://poortnaarnoord.
nl/bericht/kick-off-heliport-groen. De 
kick-off is ondersteund door Gebieds-
commissie Noord, Opzoomer Mee & 

Bewonersidee, OranjeFonds (NLdoet) 
en Watersensitive.

Nldoet in de Ooievaarstraat
Een bijzonder staaltje samenwerking 
tussen Roteb en stichting Prasino 
zagen we op de NL- Doet dag vrijdag 
9 maart. En wel in de straat met een 
wonderlijke naam: de Ooievaarstraat. 
De Ooievaarstraat is een bijzonder 
groene straat, maar het groen was op 
zijn minst uit de kluiten gewassen. 
Het vroeg om een forse snoeibeurt. 

Door de gezamenlijke bewoners en 
de Roteb task force onder de inspire-
rende leiding van wijk conciërge Peter 
Heij werd de straat helemaal opge-
knapt. We zeiden al lachend dat de be-
woner die van zijn werk komt de straat 
niet meer zal herkennen. Zwoegende 
Prasino werkers met snoeischaren, 
een hondenpoepzuiger, een bladbla-
zer, Roteb wagentjes en een heuse 
tuinman maakten de opknapbeurt tot 
een feest. Uiteraard werd er later nog 
bij geplant en kwam er ook een fiets-

wrakken actie. Er is al een aanpak van 
het Hofdijk binnenterrein gepland. 
We maakten ook kennis met de wijk 
conciërge van de Agniesebuurt Wim 
Joosen. Gesproken zal worden over 
de geveltuinen aanpak. De Ooievaar 
brengt nieuwe kindjes mee!

Nldoet bij ZOHO
Met wel 15 gemotiveerde vrijwilli-
gers werd een reuze berg aarde op 
geschept en in de 15 groentebedden 
gestort. De vrijwilligers waren een 

We worden begroet door de stra-
lende directeur Sandra. Nog de hele 
voorjaarsvakantie hebben ze doorge-
werkt om de puntjes op de i te zetten. 
Overal kleurige ballons en ouders en 
kinderen komen toegestroomd. Op 
de speelplaats staan tientallen skippy-
ballen waar de leerkrachten op gaan 
trommelen met het ritme van ‘cha, 
cha, cha’. Later zullen alle klassen 
wel 25 minuten aan de bak komen. 
Een op zijn minst spectaculaire en 
ontroerende opening. Een delegatie 
van de middenbouw(groepen 3,4,5) 
die de school gaan bevolken, knipt 
een lint door. De hele school heeft 

bijzondere kleuren en accordeert met 
de hoofdvestiging. Een schitterende 
hal met verhogingen verwelkomt je. 
Vier compleet geëquipeerde klasloka-
len brengen je onder de indruk met 
computers en digiborden. 
Charmant zijn de foto’s van alle 
kinderen uit de klas die je bij bin-
nenkomst opvallen met hun vrolijke 
snoetjes. In het handarbeidlokaal valt 
een schilderij van de Mona lisa op, 
dat belooft! De onderwijskoepel heeft 
in de buidel getast voor de nieuwe 
school. Er is ook een babykamer en 
een ouderkamer waar nu heerlijke 
hapjes (huisfabrikaat) geserveerd 
worden. In het gebouw komt ook de 
kinderopvang Droomplaats Samen. 
Overal spreken we enthousiaste ou-
ders. Deze school heeft kwaliteit en 
gaat ongetwijfeld alle Oude Noorder-
lingen aanspreken.

Dependance Hildegardis droomschool

leuke combinatie van volwassenen en 
jeugd. Na het werk wachtte een heer-
lijk high tea in de Nieuwe3 Banier. 
Een twintigtal jonge meiden hadden 
kleurrijke plats gemaakt met aller-
lei heerlijkheden. Met kaas gevulde 
vierkantjes met daarop gekaramelli-
seerde suiker, wraps met kip en mais, 
pralines, koekjes, tompoezen, een 
grote variatie aan fruit, teveel om op 
te sommen. De jonge dames zouden 
met hun product niet misstaan in de 
Grand Véfour bij het Palais Royal in 
Parijs. Ook andere NL doeners waar-
onder Pameijer en Banier vrijwilligers 
konden aanschuiven.

Aanpak geveltuinen
Stichting Rottetalent pakte voortva-
rend de geveltuinen aan bij de Hofdijk 
en het tuintje bij het clubhuis. Dit al-
les in het kader van NL Doet. De vol-
tallige theatergroep van ‘de Rattenvan-
ger van Rotteland’ en hun aanhang 
waren druk in de weer. De kinderen 
maakten er een feest van. Hamid en 
Wil hadden gezorgd voor materialen 
en plantgoed. Nu nog de hanging bas-
kets pimpen en dan straalt de buurt 
weer als vanouds!

Nl
doet

Kommen van aardewerk bevatten 
etensresten in subtiele klei. Forse 
tableaus vol ruwe pennenstreken 
worden afgewisseld met draadcon-
structies en textielwerk met verfrom-
melde lakens. In keramisch werk 
zitten parels en goud verwerkt. Bij 
We Are Now hangen foto’s van Rot-
terdammer en urban explorer Brian 
Precious Decay. Hij fotografeert de-
cadentie en melancholie: een trap-
penhuis in een verlaten machinefa-
briek, een slaapkamer in een Duitse 

villa in der haast verlaten door een 
urologen koppel, een slaapkamer in 
een zestiende eeuw vervallen Bel-
gisch kasteel. Aan de wand prijkt 
de constatering: Every child is an 
artist. We worden getriggerd door de 
prachtige galerie Puur, het walhalla 
van de edelsmeden met een echte 
werkplaats vol vijlen, tangen, loeps 
en ijzerzagen. We worden verleid 
door een gouden hartje, door bro-
ches van vogels, kevers en konijnen. 
Fijne oorbellen liggen naast zilveren 

ringen en gewaagde combinaties van 
zilver en kleurrijk glaswerk. Subtiele 
parelwerkjes prijken naast azuur-
blauwe lange oorbellen. Vitrines en 
een tafel herbergen het duurdere 
zilverwerk, creatieve hoogstandjes. 
Een koppel bestelt zijn trouwringen 
die exact worden aangemeten en ons 
enigszins jaloers maken. De verras-
sing van de dag vormt AAA Fresh 
met een kleurrijke expositie van het 
driemanschap Hans en Mikel Klein-
jan en Roderik Faasen. De werken 

bevatten kubistische elementen. 
Grote ogen kijken je aan. Figuren 
hebben dubbele persoonlijkheden. 
Een dames gezicht paart met een 
paradijsvogel. Een wonderlijke com-
binatie van kleurvlakken krijgt de 
titel Everything is in the Cloud. Een 

koppel leeft in complete symbiose. 
Beschilderde djembe’s vrolijken het 
geheel op. De kunstenaars werken 
gedrieën tegelijk aan elk werk. Hans 
Kleinjan noemt zijn kleurenpracht 
een explosie van de hersenpan.

De onkruid werd weggehaald en tal 
van bij vriendelijke planten werden 
ingezaaid. Natuurlijk werden ook de 
geliefde  fruitbomen geplant. 
Rond de middag kon je genieten van 
een vegetarische lunch en een lezing 
bijwonen van Immeke over biodiver-

siteit. In de namiddag ging het plan-
ten door onder de luchtsingel. Een 
feestelijke afsluiting met een hippie 
band zorgde voor vrolijkheid. Opval-
lend was de aanwezigheid van wijk-
raadsleden Imker Raymond van den 
Broek en Viola Schaaff en voormalig 

gebiedscomissielid Liselotte Haan. 
Deze Zaaidag werd georganiseerd 
door, Groengoed, Pink Zuid-Holland 
en The Pollinators. Voor meer infor-
matie: info@groengoedrotterdam.
com

Nationale zaaidag voor bijen

Marokko Shop XL in de 
Zwartjanstraat kan je met 
recht een identiteitswinkel 
noemen. als je binnenloopt 
via  met led verlichting ge-
tooide gouden pilaren, waan 
je jezelf in een paleis.
Marokko Shop XL geeft je het gevoel 
van een soek in Casablanca. Overal 
tafeltjes met ingelegde schelpen en 
hele schappen met de meest exoti-
sche parfums. Rijen tajines trekken je 
aandacht naast kleurrijke en wat prot-
serige thee sets en glazen. Boven de 
ingang prijken T-shirts met Born 2 Be 
Moslim. Charmant zijn de tassen met 
Habibi Casablanca en met het gezicht 
van Karl Lagerveld de modekoning. 
Er is een kledingrek van wel twintig 
meter vol djellabas, mede gericht op 
de Mekka gangers. Prachtige Marok-
kaanse lampen, trommels en zilveren 
schalen doen je dromen van Noord 
Afrika. Er is een boek vol religieuze 
en pedagogische literatuur gericht op 

gedragsbeïnvloeding. Naast de vrome 
moslim staat ook het boek ‘de rech-
ten van de niet-moslim’, wat verwijst 
naar het feit dat de islam doorheen de 
geschiedenis één van de meest tole-
rante godsdiensten was. De kinderen 
kunnen door aangepaste boekjes en 
een reeks van spellen op speelse wijze 
kennis maken met het geloof. Tajines 
van alle kleuren en betaalbaar, staan 
naast couscous pannen en aardewerk 
schalen. Gedacht wordt ook aan de 
feesten van besnijdenis tot trouwerij. 
Hele reeksen vlaggetjes, wenskaarten 
en kadertjes met spreuken liggen er 
uitgestald. Een zoete geur van wierook 
vult de ruimte en op de achtergrond 
klinken koran verzen. We stoten op 
de mooiste collectie van dames jurken 
met borduursel in alle kleuren. Zilve-
ren riemen gaan vergezeld van hand-
tasjes, oorbellen, hangers, broches en 
andere sieraden. De Marokkaanse tra-
ditionele cultuur is er geen van schuld 
en boete, maar van het leven vieren.

gallery Crawl toont creatief noord

marokko sHoP XL

Tegen elven stonden de werkploegen klaar in 
de pompenburg tuin. na een korte inleiding ging 
een ieder aan de slag met schoffelen, scheppen, 
zaaien en planten. 

Maakte u ook de jaarlijkse gallery Crawl door noord? We geven een paar impressies. 
galerie Root toont werk van opkomende kunstenaars als philine van den Hul, Daniel van 
Dijck en Jan Kuhlemeier. 

De dependance van de 
Hildegardisschool in het 
compleet gerenoveerde 
schoolpand in de Moerka-
pellestraat is ongetwijfeld 
een droomschool. 

Tijdens het nLDoet week-
end van 9 en 10 maart heb-
ben vrijwilligers in noord 
weer de handen uit de 
mouwen gestoken. 
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anja Berkelaar, Kinderparadijs, 
Basisschool de fontein, Rob Kanaar
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Havensteder voor ZOHa Special.
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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
WAT
WAAr

Juf Jerney was het helaas niet, maar 
stond deze dag wel in het middel-
punt. Want na meer dan 11 jaar als 
Paradijzenaar gewerkt te hebben, 
nam zij afscheid. Alle kinderen ren-
den, speelden en deden mee met de 
activiteiten. Daarna kregen zij taart-
jes van Jerney met een plaksnor ter 
ere van “Mannendag”, want Jerney 
stond haar mannetje wel.  In deze 11 
jaar heeft zij veel activiteiten gedaan, 
zowel buiten schooltijd als onder 
schooltijd op verschillende basis-
scholen. En daar is haar vlammetje 
opgelaaid. Haar passie voor kinderen 
en hun ontwikkeling reikt verder dan 
de vrijetijdssector en daarom gaat zij 

aan de slag als juf op de basisschool. 
Zij heeft in haar tijd bij Kinderpa-
radijs Meidoorn meegewerkt aan 
het succes van de Maakwereld, een 
taal-media-drukwerkplaats, heeft tal 
van activiteiten ontwikkeld en uit-
gevoerd, heeft kinderen gesteund 
in de overgang naar de middelbare 
school, heeft met hen gespeeld tot 
het oneindige en hen geleerd om 
keuzes te maken voor een gezonde 
ontwikkeling. Bovenal heeft Jerney 
honderden kinderen geleerd om trots 
op zichzelf te zijn en heeft ouders 
ondersteund in de manier waarop 
zij het beste uit hun kinderen kun-
nen halen. Daarnaast heeft Jerney 

tientallen stagiaires gevoed met haar 
kennis, positiviteit en kundigheid en 
hen klaargestoomd om het vak in te 
gaan. Maar het belangrijkste van al-
les: zij heeft de zon laten schijnen in 

heel veel harten. Daarom ging haar 
afscheid niet zonder traan. Maar ook 
niet zonder er een energieke dag van 
te maken. Het Kinderparadijs gaat 
deze vrolijke stuiterbal, deze brok 

positieve energie ontzettend missen. 
En het Rotterdamse onderwijs? Die is 
een kanjer rijker!

Het afscheid van Jerney 
met een sprint en een traan
Rennende kinderen en sprintende medewer-
kers… over de wieken van Speeltuin Wikado… 
onder de netten door…. langs de pannakooi….om 
de glijbaan heen…. wie is er het eerst weer terug 
op de vlonder? 

pierre van Duijl met zijn en-
semble, Jos Valster aan de 
sax en frits Langeveld aan 
de cello, verwarmden het 
opgekomen gezelschap van 
bewoners en buurtgenoten. 
Een veertigtal mensen van 
alle komaf van Hollands tot 
antilliaans, van argentijns 
tot Javaans en Surinaams 
dansten en genoten van het 
Rotterdamse lied. 

De Rotterdammers kwamen onder 
de indruk van de sociale problema-
tiek, armoede en schoonheid van de 
bekende liedjes die Pierre weer ge-
stalte gaf: Ketelbinkie, de Dievenwa-
gen en Dat kan alleen in Rotterdam. 
De luisteraars zaten gemixt aan de ta-
feltjes en er werd gezellig gebabbeld. 
De unieke meiden uit het Klooster 
Carla, Wendy en Kitty schepte de geu-
rige Indonesische maaltijd op. So-
raya draaide haar hand niet om voor 
de maxi afwas. Het was een heerlijke 
middag in de tuin onder de bananen-
bomen. In diezelfde subtropische 
tuin wordt ook het Bevrijdingsfeest 
gehouden op 5 mei van 14.00 tot 
20.00 uur met filmpjes rond de Be-
vrijding en optreden van de Antilli-
aanse Jan van der Ploeg band.

pIerre vAN duIJl eNsemBle 
verWArmT BeZOekers

Zo ook het met licht overgoten, 
moderne winkelpand op de Zwart 
Janstraat 73A. Midden in het bedrij-
vige leven van deze straat bekleedt 
dit pand uit 1893 ruim 90 m2 aan 
oppervlakte op de begane grond. Dat 
het gebouw zo’n 125 jaar oud is, is 
door een volledige renovatie haast 
niet te zien. De strakke, zwarte voor-
gevel zorgt voor een moderne en chi-
que uitstraling en nodigt uit om naar 
binnen te stappen. Op een worp af-
stand vind je horecatenten, creatieve 

kunstgalerijen, delicatessenwinkels 
en speciaalzaken. De eigenaar Looije 
Properties heeft een grote voorliefde 
voor het transformeren van de Zwart 
Janstraat en ziet de toekomst roos-
kleurig in. Talloze creatieve onder-
nemers en hippe zaken vestigen zich 
immers in deze straat en ook pand 
73A leent zich daar perfect voor. Ho-
reca en pop-up stores zijn niet mo-
gelijk in dit pand. De huurprijs is € 
22.500,- per jaar.

Tien moeders van de Hilde-
gardisschool volgden vier 
week lang één maal in de 
week een EHBO cursus. 

Ze zijn allemaal geslaagd en werden 
gefeliciteerd door vrijwilligster Corine 
van het Rode Kruis. De dames hebben 
veel plezier gehad en hebben veel ge-
leerd. Ze krijgen naast hun diploma 
ook een plastic kaartje waarop hun 
bevoegdheid staat. Dit pasje wordt 
overal ter wereld erkend. De moe-

ders vormen een enthousiaste club. 
Ze zullen ook deelnemen aan een 
bijkomende workshop over risico in 
huis : van brandwonden tot inval en 
elektra problemen. Hoe moet je rea-
geren? Professionele lesgeefster Ina 
van het Rode Kruis begeleidde de da-
mes t/m het examen. De eerste keer 
kwam ze veel te vroeg in het Klooster , 
maar de koffie was lekker. ‘De dames 
hebben veel gekletst maar ook veel 
geoefend.’besloot Ina. De moeders 
zijn na vier weken haar vriendinnen 

geworden.  Het certificaat staat online 
, maar werd ook uitgeprint. De moe-
ders kregen het overhandigd met ap-
plaus. Ina wees nog op de regel: denk 
ook aan je eigen veiligheid. Als verras-
sing kreeg ieder een rode verband kof-
fer en een beademing maskertje. Ina 
kreeg van de enthousiaste moeders 
een beauty pakket. Volgend jaar is er 
een korte herhaling voorzien.

Moeders trots 
met EHBO diploma

pand zoekt 
ondernemer
Op de karakteristieke noorderboulevard in Rotterdam 
noord is een ruim aanbod aan winkelpanden te vinden. in 
veel van deze panden zijn succesvolle ondernemers met 
vindingrijke concepten gevestigd, maar een aantal van 
deze ruimtes is nog op zoek  naar een ambitieuze huurder. 
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Op acht maart hebben buurt-
bewoners Merlin en Souad een 
mooi programma in elkaar ge-
zet om stil te staan bij internati-
onale vrouwendag. 

Er waren krachtige lezingen van po-
wervrouwen en moeilijke onderwer-
pen als mishandeling werden daarbij 
niet geschuwd. Ook was er een voor-
lichting over preventief borstkanker 
onderzoek. Er waren ongeveer 120 
vrouwen met verschillende achter-
gronden aanwezig in het huis van de 
wijk het Klooster in de Ruivenstraat. 

Naast serieuze onderwerpen om 
vrouwen in hun kracht te zetten 
was er ook tijd voor plezier met o.a. 
Zumba dansen, Marokkaanse mu-
ziek en leuke marktkraampjes met 
handgemaakte spulletjes. Ook lieten 
vrouwen zich  verwennen en verzor-
gen met massages, voet- en gezichts-

verzorging. Voor een aantal vrouwen 
was het een stap buiten hun comfort-
zone. Laten we kennis blijven delen 
en elkaar blijven ontmoeten zodat 
we van elkaar leren en samen kun-
nen leven in een wijk waar vrouwen 

kansen krijgen en zelf zaken kunnen 
ondernemen. 

Haika Nanninga
Gebiedsnetwerker Oude noorden 
Noord, Gemeente Rotterdam

Internationale vrouwendag 
in klooster

Wat kan de politiek voor ons 
doen? Het was een hectische 
periode in Rotterdam. Tegen-
stellingen tussen mensen 
onderling en politieke partijen 
werden aangedikt en uitver-
groot. Hoe leven mensen samen 
in Rotterdam?

In de aanloop naar de verkiezingen 
reisden reporters van Wijk TV een 
maand lang door de stad. Een speur-
tocht naar Rotterdammers die op een 
positieve manier hun stad vooruit 
helpen. In 20 afleveringen is te zien 
wat bewoners zelf doen. Ook is te 
horen wat zij nodig hebben van de 
politiek. Een voedselcentrum, een 
leespaleis, maar ook een fototentoon-
stelling en een groenproject. Het zijn 
slechts enkele van de vele projecten 
waarin mensen, vaak onbetaald, zelf 
vormgeven aan hun stad. 
Iedere uitzending bevatte ook een op-
roep aan de politiek, met daarin een 
tip hoe bestuurders en beleidsmaker 
van de ‘gewone Rotterdammers’ kun-
nen leren.
Alle items sluiten af met een politie-
ke duiding, door Neusa Gomes Spo-
ken Word of onze ‘mystery guest’, 
die zich in aflevering twintig bekend 
maakt. Doe anders ons na! Op don-

derdag 29 maart wordt de nieuwe 
gemeenteraad beëdigd. Om de ge-
meenteraadsleden en het toekomstig 
college een vliegende start te geven 
heeft Wijk TV de korte films verza-
meld in de Vimeo KijkStrook (VKS).
Een digitale filmladder met daarin 
een link naar het online videoarchief. 
De filmladder is donderdag via de 
griffie van de gemeente aangeboden 
aan de nieuwe raad. 
Wil je ook zien hoe Rotterdammers 
samenleven? Stuur dan een mail 
naar samenleven@wijk-tv.nl en ont-
vang GRATIS de interactieve pdf, klik 
en bekijk alle afleveringen!
https://vimeo.com/album/4995772/
video/256629748 
https://vimeo.com/album/4995772/
video/256938386
https://vimeo.com/album/4995772/
video/258044603
https://vimeo.com/album/4995772/
video/257870536
https://vimeo.com/260647975

www.wijk-tv.nl
www.samenleven.org
samenleven@wijk-tv.nl
 
info@wijk-tv.nl
Wim: 065 426 86 94
Ron: 061 524 75 63

Coolsingel 65 feest van herkenning

Bewoners en buren zagen de ver-
trouwde beelden van de vroegere 
Coolsingel en het Hofplein. De 
kleinzoon vertelt het verhaal van 
zijn opa en zijn vader. Opa is een 
succesvol accountant en houdt kan-
toor op Coolsingel 65. De Duitse 
bommen veranderen de Coolsingel 
in een puinhoop vol stof en lijken. 
De accountant denkt aan zijn zoon 
die logeert op de nieuwe Binnen-
weg. Tegen de stroom in van de 
vluchtende massa rent hij door het 
puin naar het logeeradres. De jon-
gen speelt achter de bank met een 
autootje. Hij is ongedeerd. De va-
der stopt niet met huilen. Op het 

podium staat een koppel, een jon-
gen en een meisje. De jongen is 
de kleinzoon van de accountant en 
vertelt enthousiast over de oorlogs-
verhalen van zijn vader en hun be-
zoek aan oorlogsmusea. Het meisje 
vertelt de realiteit. De kinderen vin-
den de tanks wel geweldig, maar 
beseffen niets van de doden erin. 
We gaan terug naar mei 1940. Op 
het moment dat de vader zijn zoon 
ziet die ongedeerd is, kan hij hem 
toch niet omhelzen, daarvoor was 
toen de afstand te groot. Zou het 
niet mooi zijn geweest als ze samen 
speelden met het autootje en hij het 
liet rollen in de nek van het kind ? 

Waarom speelden ze geen nep oor-
logje en ging papa hem niet vrese-
lijk kietelen? Het stuk met tal van 
geprojecteerde foto’s brengt je tot 
de werkelijkheid en tot de vele mo-
gelijkheden van een ontroerende 
echte vader – zoon relatie. Het pu-
bliek leefde mee. Herhaalde keren 
werd er commentaar gegeven in dit 
feest van herkenning. Er werd in 
het atrium duchtig nagepraat. Mooi 
was ook dat een forse groep van 
jonge Syrische vluchtelingen aan-
wezig was. Ze vonden het indruk-
wekkend. Coolsingel 65 laat zien 
hoe de geschiedenis en de lessen 
eruit mensen kunnen verbinden. 
Onderwater Theater heeft dan ook 
een enorme prestatie verricht met 
heel eenvoudige middelen en ont-
hutsende scènes. Jan van der Ploeg 
brengt cultuur en ontmoeting.

Bloemen-
winkel 
’s Zomers 
naar de 
Hofbogen
De overgebleven bogen onder 
de Hofpleinlijn in Rotterdam 
worden vanaf eind deze maand 
onder handen genomen. De vijf 
bogen aan de Vijverhofstraat 
krijgen straks dezelfde uitstra-
ling als de bogen van station 
Hofplein. 
De bloemenwinkel ’s Zomers, nu 
gevestigd aan de Van Oldebarnevelt-

straat, neemt hier eind 2018 haar 
intrek. Dat heeft Hofbogen gisteren 
bekendgemaakt. Om de vijf bogen 
in oude luister te herstellen, wordt 
het beton gerestaureerd. De huidige 
gevel wordt gesloopt en hersteld, 
nieuwe vloeren en puien worden ge-
plaatst. De werkzaamheden zijn naar 
verwachting eind 2018 klaar. Als het 
herstel van de bogen aan de Vijver-
hofstraat  met de nummers 2 tot en 
met 6 afgerond zijn, begint daarna 
de restauratie van de vier gesloten bo-
gen verderop in de straat. Deze zijn 
momenteel in gebruik als opslag-
ruimte. Door een nieuwe pui moeten 
deze bogen toegankelijker worden en 
omgebouwd tot bedrijfsruimte. Het 
nieuwe uiterlijk van de bogen moet 
het makkelijker maken om de ruim-

tes te verhuren aan ondernemers. 
Daarmee krijgt de omliggende wijk 
ook een oppepper, is de verwach-
ting. ‘De afgelopen jaren hebben we 
bij een groot aantal bogen tussen de 
Zomerhofstraat en de Bergweg groot 
onderhoud uitgevoerd.’ schrijft Hof-
bogen BV. ‘Eind april starten we met 
werkzaamheden bij de overgeslagen 
bogen tot de Bergselaan.’ Deze bogen 
worden opgefrist met een schilder-
beurt en het natuursteen en het stuc-
werk worden hersteld. Deze werk-
zaamheden zijn naar verwachting in 
oktober 2018 klaar. De beheerder van 
de Hofbogen heeft ook het plan om 
volgend jaar het laatste stuk onder 
de voormalige spoorlijn tussen Rot-
terdam en Den Haag aan te pakken. 
Dan zijn de bogen tussen de Bergsel-

aan en de A20 aan de beurt. Om de 
restauratie te bekostigen heeft Hof-
bogen BV bij het Nationaal Restau-
ratiefonds een monumenten- hypo-
theek afgesloten.

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

Wereld
kinderen
Op woensdag 9 mei in de 
vakantieperiode wordt in Huis 
van de Wijk een Wereld Kin-
derdag georganiseerd en wel 
van 11:30 tot 16:00. 
Voor ouders en kinderen wordt een 
heerlijke lunch geserveerd gevolgd 

door een tal van activiteiten. Denk 
aan Moederdag knutselen, dans 
en bewegen, zang en voorlezen. 
We krijgen hip hop, streetdance en 
Sunderta Dance Art komt met flam-
boyante Bollywood dans. Ook vluch-
telingenwerk en haar achterban en 
de Opvoedwinkel doen mee. Een 
gezellig kinderfeest wordt het met 
leuke en spannende activiteiten. De 
organisatoren zijn buurtbewoners 
Soraya en Bernadette, Lila en Ayan, 
en Olive van SOL. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samenleven nu

Het stuk is geïnspireerd door de fa-
meuze rattenvanger van Hamelen. 
Er komen klachten binnen over 
vervuiling en berovingen bij de bur-

gemeester met hoge hoed en schit-
terend vertolkt door natuurtalent Mo-
hamed Achatbi. De burgemeester is 
laks, maar zijn vrouw Bloempje heeft 

uniek 
kindertheater

meer pit. Oplossing wordt de ratten-
vanger die de ondeugende kinderen 
ontvoert. Na een nachtje buiten sla-
pen bieden ze hun excuses aan en 
besluiten het op een andere boeg te 
gooien. Zelfs hun bendeleider is aan 
bekering toe. Hij verandert van job 
en wordt vuilnisman. Ontwikkelaar 

van het stuk is Jolina Wessels van 
Echte Liefde en regisseuse-camera-
vrouw is Sandra Soares Oliveira die 
zorgt voor schitterende filmische 
verbindingen.. De zoon van Sandra 
is trouwens de fameuze rattenvan-
ger. Alle kinderen zijn boven zichzelf 
uitgestegen en hebben de afgelopen 

weken een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Dat is de vormende 
kracht van theater. De hele buurt was 
komen opdraven: één grote cohesie. 
Ouders, familie en vrienden hebben 
ervan genoten!

Wekenlang hebben ze geoefend, de kinderen van het Rottekwartier 
van alle kleuren van de regenboog. Thema is de vervuiling, de rat-
ten en de rommelmakers die uiteindelijk hun leven beteren. 

Heel wat stoelen moesten bijgezet worden in Jan van 
der ploeg waar een bijzonder indringend theaterstuk 
werd gespeeld door Onderwater producties. Het stuk 
gaat over de vader-zoonrelatie  tegen de achtergrond 
van het bombardement. 
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De Gebiedscommissie heeft sterk 
ingezet op activeren van bewoners 
op het gebied van groen, jonge 
creatievelingen,buurtbinding, sport, 
mantelzorg De Gebiedscommissie 
zag het belang van sociale mix en 

cultuurspreiding, denk aan Muziek 
op de Rotte, Jongerenpodium en 
Picknick Island. Belang werd ge-
hecht aan het verenigingsleven  en 
zich samen manifesteren in Feestival 
op het Noordplein en de Avondvier-

Een terugblik op de gebiedscommissie 
Het is aardig even terug te blikken op de gebiedscommissie die op 4 april 2018 offici-
eel afscheid nam. De ‘regeerperiode’ was niet onverdienstelijk. niet alleen werd laag-
drempeligheid als een groot goed gezien door het afwisselen van de vergaderdata, 
maar ook initiatiefnemers waren meer dan welkom. 

rotte-
kwartier 
bruist
Op 12 mei om 19:00 treden 
zangeres isabel en bando-
neon (kleine trekharmonica) 
speler Kasper in noordplein 
12. Beiden rondden hun 
master bij Codarts. 

Ze zingen en spelen Latijns Ameri-
kaans muziek: Argentijnse tango’s 
en Cubaanse bolero. De tango is een 
soort verhalen vertelling. Je beleeft 
met de tango een opera in 3 minu-
ten. Op 20 mei van 13:00 tot 17:00 

uur barst het Pinksterfeest los op 
het binnenterrein Hofdijk. Wat valt 
er te beleven? Zingen en dansen 
met Jeffrey en Loek van Holland. 
Poppenkast met Wim Noordergraaf. 
De stier en het springkussen zorgen 
voor jolijt. Je kan je schminken en 
creatief bezig zijn. Natuurlijk kan je 
ravotten in het schuim. Ook henna 
kunstwerkjes zijn van de partij. Er 
zijn grappige prijzen te winnen in 
de loterij. Het Pinksterfeest is altijd 
een ontmoetingsfeest van de hele 
buurt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

krijgs-
bedrijf 
in klooster
Wat als een gelukkig samen-
zijn niet zo gelukkig blijkt te 
zijn. Wat als je vecht om een 
relatie tot stand te houden, 
maar je vecht eigenlijk te-
gen jezelf. 

Bij Oscar is dit het geval. Samen met 
zijn psycholoog doet hij dan ook zijn 
uiterste best om uit te vinden waar 
de pijnpunten liggen en hoe hij 
deze uit de weg moet ruimen. Hij 
leeft samen met Agnes. Ze lopen el-

kaar voortdurend in de weg. Als er 
dan zo af en toe ook bezoek van de 
“vrienden” John en Tineke is, wordt 
het voor Oscar helemaal te veel van 
het goede. Een tragikomedie over 
hoe eenzaamheid kan toeslaan, zelfs 
wanneer je niet alleen bent.Tekst en 
regie: Boris Chomette Spelers: Fran-
ces Gallimore, Rocco Janga, Mariska 
Oudwater, Fabian Smit en Miranda 
Tap Productie: Joan Huizing. Speel-
data:  20 april 2018, 20:15 21 april 
2018, 20:15 22 april 2018 14:15. Kijk 
ook op Facebook of op de website 
van Het Rotterdamsch Manifest
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gezond-
heid 
in van Harte
Het Van Harte restaurant 
koos in Huis van de Wijk 
Mozaiek voor een gezond-
heidsavond in samenwer-
king met het Danspaleis en 
Dock. 

Het belang van blijven bewegen 
werd beklemtoond en enkele seni-
oren rolmodellen kwamen aan het 
woord. Natuurlik werd er gedanst en 
een heuse quiz gehouden met leuke 
prijzen.

Afscheidnemende gebiedscommissie 
leden en nieuwe wijkraadsleden wer-
den vervolgens ondervraagd over de 
belangrijkste thema’s in Noord: Kunst 
en Cultuur, Hofpleinlijn, Groen en de 
Wateropgave. Liselotte de Haan, vi-
cevoorzitter bij de gebiedscommissie 
wees erop dat hun inzet apolitiek was 
en probeerde de verschillen te slech-
ten. Verbinding en steun voor de ma-
kers van de cultuur stonden voorop. 
Denk aan picknick Island, RoRo Bui-
ten, Studio De Bakkerij en Bluegras-
sfestival. Ina Chabot, gebiedscom-
missielid, gaat verder als wijkraadslid. 
Bewoners betrekken bij kunst zoals 
het atelier bezoek vindt ze belangrijk. 
Voorzitter Thomas Roskam werd uit-
gebreid ondervraagd over de koppe-
ling met het stadsbestuur. Thomas 
vond de Burger Bepaalt, waarbij € 
50,000,- door stemmende burgers 
werd toegekend aan grote en kleine 
culturele initiatieven, de grootste 
stunt van de gebiedscommissie. Hier-
bij stak de gebiedscommissie haar nek 
uit onder het motto: ‘Vergiffenis vra-
gen is makkelijker dan toestemming 
vragen.’ Elske Schreuder die verder 
gaat als wijkraadslid vindt het Right 
To Challenge belangrijk. Zo kwamen 
bewoners met het idee om een boom 
crèche te bezoeken om verdwenen bo-
men te compenseren.

de Hofpleinlijn 
is samenwerken
De HofpleinLijn verleidde Theo Cos-
kun tot actie taal.’Waar blijft de pro-
menade plantée? Je kan er de wijkraad 
op afrekenen.’ Het moge duidelijk 
zijn dat een dergelijk  item samenwer-
king vraagt tussen diverse wijkraden. 
Volgens Theo is de Hofpleinlijn sim-
pelweg van de bewoners. Voor Mat-
thijs Sandman en Karin Padmos is de 
buitenruimte het belangrijkste onder-
werp van de wijkraden een schone en 
groene omgeving heeft een enorme 
invloed op het gedrag. Voor Marianne 
de Bever dienen evenementen in het 
Vroesenpark dit stuk bewoners na-
tuur te respecteren. De meest hout 
snijdende interventie kwam van Oude 
Noorden wijkraadslid Raymond van 
den Broek en dat rond de wateropga-
ve. Raymond wil aansluiten bij actieve 
bewoners rond dit thema en wijst op 
de noodzaak van samenhang en over 
de grenzen heen denken. 

even kennis maken
Uw verslaggever struinde vervolgens 
door de stampvolle ontvangsthal en 
sprak nieuwe wijkraadsleden aan. Uit 
de Agniesebuurt begroeten we Theo 
Coskun, Gino Wouters , Marvin Bil-
joen en Mohammed Mewafy. Moham-
med zet in op sport en spel op straat, 
op een schone en groene buurt. Op dit 
thema werd hij verkozen.Marvin zet 

in op communicatie. Met de wijkraad 
wil hij een facebook pagina openen. 
Hij zet in op een schone buurt, op 
stimuleren van jong talent en mixen 
van bewoners. Gino wil jongeren on-
dersteunen bij het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden en talenten. Hij 
wil zijn kiezers bedanken. Theo wijst 
op de heel diverse manieren waarop 
de gebiedscommissie de bewoners 
wist te bereiken. Het was duwen en 
trekken voor de ondernemingsraad 
van Noord. Ook hij staat achter het 
initiatief de ‘ Burger Bepaalt’ waaruit 
steun voor kleine en grote initiatieven 
kwam. Dit neemt hij mee richting 
wijkraad. Uit het Oude Noorden be-
groeten wij Viola Schaaff, Raymond 
van den Broek, Mohammed Menou-
ar , Souda El Amiri- Mokhtari en Arif 
Yakisir. Raymond wil bewoners prik-
kelen en mixen. Kunstenaars kunnen 
hen helpen om op een andere manier 
naar de werkelijkheid te kijken. Viola 
wil een fietspad in de Zaagmolen-
straat. Haar kan je altijd benaderen 
met duurzame initiatieven.

Arif vindt veiligheid belangrijk en 
wel positieve veiligheid. Waarom 
geen ruimte creëren, drie avonden 
in de week voor hangjongeren? 
Mohammed wil een einde maken 
aan overvolle containers en wil van 
het Noordplein een ontmoeting en 
verbindingsplek maken. Ontwikke-
ling van jong talent vindt hij het be-
langrijkste. Ook het thema armoede 
klinkt door. Kan het Noordplein 
geen brocante plek vormen met een 
verdien factor. Souda wil de betrok-
kenheid van jongeren vergroten, de 
Oogstmarkt behouden en het Noord-
plein optimaal benutten. 

AfsCHeId GeBIedsCOmmIssIe
WelkOm WIJkrAAdsledeN

Route du nord is een no-
madisch kunstevenement 
met high-end kunstenaars, 
zwetende bands en kleur-
rijke performances. 

De Route du Nord laat een spannen-
de performance zien door Noord-
waarts Talking met Tommy Ventevo-
gel en Gino van Weenen. Laat u ook 
verrassen door Mette Sterre in tullen 
outfit. Ook Studio Bureau is van de 
partij. Kunstenaar Nuno Viegas is 
uitdrukkelijk aanwezig naast J & B. 
Iguana Death Cult en Katie Kruel 
verzorgen het muzikale programma. 

Dit jaar werkt Route du Nord voor 
het eerst met vaste curator Yvonne 
de Jong. Naast Route du Nord runt 
de Jong de galerie voor hedendaagse 
kunst Assembled By Root op het 
Zwaanshals en organiseert zij de 
tweejarige kunstroute gallery Crawl 
in het Oude Noorden. Het adres van 
Route du Nord is Vijverhofstraat 25. 
De expositie en alle programma on-
derdelen zijn gratis toegankelijk. De 
opening is op 10 mei om 19:00. De 
openingstijden van de expositie zijn: 
van donderdag 10 mei t/m zaterdag 
12 mei van 13:00 tot 22:00 uur en 
zondag 13 mei 13:00 t/m 18:00 uur.

route du Nord
nomadisch 
kunstevenement

De gebiedscommissie nam afscheid van tal van 
vrijwilligers in het Hofpleintheater. De directeur 
van het theater bedankte haar voor de inzet en 
vond de locatiekeuze in het huis van de verbeel-
ding passend. 

daagse getrokken door vrijwilligers. 
De Gebiedscommissie stond pal voor 
de Huizen van de Wijk, waarvan ze 
een oase wilde maken van bewoners-
initiatieven. Aan de nieuwe wijkraad 
wacht de schone taak om bewoners-

initiatieven op een hoger plan te 
brengen om met de steun van fond-
sen verlangens van bewoners te kop-
pelen aan artistiek talent. Dit wordt 
ongetwijfeld de start van een cultu-
rele programmering van de Huizen 
van de Wijk. De Gebiedscommissie 
hield de vinger aan de pols richting 
75+ bezoeken, tegenprestatie en jon-
gerenproblematiek. De Samenwer-
king met de woningbouwverenigin-
gen rond pleinactiviteiten gericht op 

kindertalent en rond communicatie 
was productief. Het is aan de nieuwe 
wijkraden deze banden weer aan te 
halen om de nieuwe middenklasse 
en buurtbewoners aan elkaar te kop-
pelen. De Gebiedscommissie was 
communicatief, kon luisteren, sa-
menwerken. Noord 010 in beeld en 
de Noorderzon gaven uiting aan wat 
er leeft. Belangrijk wordt naast de 
eigenheid ook de samenwerking tus-
sen de diverse wijkraden in Noord.
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In haar oriëntatie fase kwam ze 
terecht op de Oude Binnenweg 
en kreeg daar de tip van het hippe 
Zwaanshals. Een paar gesprekjes 
met zielsverwante winkeliers brach-
ten haar naar Havensteder, naar Ro-
nald Bijsterveld. Toen ze het pand 
zag werd ze meteen enthousiast. 

Het is een diepe winkel met een op-
pervlakte van 190 vierkante meter. 
Dit is wel nodig omdat SuperBra 
enorm veel producten heeft in veel 
maten. De winkel is uniek in Ne-
derland. ‘Veel vrouwen vinden nooit 
iets leuks in lingeriewinkels’ con-
stateert Floor. Een D-plus is frustre-
rend. SuperBra heeft D t/m K. Toch 
is de cupmaat misleidend, het gaat 
evenzeer om de omvang. Floor zelf 
is ervaringsdeskundige.  Met haar 
smalle taille kon ze niks leuks vin-
den dat ook goed zat. Ze besloot dan 
ook zelf haar Bh’s te maken. Wat 
haar ook steekt is de sfeer in de win-
kels. Een Bh kopen is nooit leuk. Je 
vindt je goede maat niet, het zit niet 
lekker. Borsten puilen uit en de ach-
terkant gaat omhoog. ‘De meeste za-
ken- vertelt Floor – hebben 30 tot 40 
maten op voorraad’. Zij heeft er 96. 
Het belangrijkste van SuperBra is 

het advies. Klanten worden begeleid. 
In de zaak zie je diverse etalagepop-
pen van smal naar breder. Met en 
zonder een kleurtje. Iedereen moet 
zich welkom voelen. Door haar grote 
keuze komen klanten uit Friesland, 
Limburg en zelfs België. 

Betaalbaar
De prijzen gaan van €30,- tot €75,-. 
Bh’s  bij PrimaDonna kosten zowat 
het dubbele. Een Bh zit 90 keer 
goed. Als je twee Bh’s hebt kan je 
een half jaar verder. Hoe groter de 
borsten , des te harder moet de Bh 
werken. Na verloop van tijd wordt hij 
van strak naar wijder. SuperBra heeft 
ook bikini’s en sport beha’s. Het be-
drijf heeft  een Webshop waarbij ze 
foto advies geven. Toch gaat de voor-
keur naar de winkel. Het personeel 
is deskundig. Ze geven je persoon-
lijk maatadvies om jouw ‘perfect fit’ 

te vinden. De aandacht van de advi-
seurs gaat ook naar de manier van 
aantrekken. De borst moet helemaal 
in de cup. Voor twijfelaars kan een 
twee uren experience met de kaart-
jes eraan geregeld worden. 

Een Drs. Natuurkunde
Floor van Pavert is eigenlijk docto-
randus Natuurkunde. Ze ging zelf 
haar lingerie maken als hobby en 
zo ontstond de liefde voor dat vak. 
Floor is zo blij als de dozen met 
Bh’s binnenkomen. ‘Het voelt als 
een Sinterklaas kado! ‘ Marlies Dek-
kers produceert zelf , maar heeft een 
beperkt aantal maten. Floor produ-
ceert niet zelf , maar droomt er wel 
van. SuperBra is niet Floors eerste 
onderneming. Hiervoor had ze als 
een Spin off van Delft een zaak van 
gevoelige lichtdetectoren. De hobby  
haalde het boven de techniek. De 

stunt van SuperBra worden de cups 
tot  O in donkere huidskleur. Daar-
mee zijn ze de eerste in de wereld. 
Wat betreft de D – plus in de don-
kere huidskleur zijn ze de eerste in 
Europa. Deze lijn wordt een enorme 
hit. Jarenlang heeft Floor bij de pro-
ducent aangedrongen op de donkere 
modellen, maar tevergeefs. Tot de 
hashtag Benniebeige door de media 
werd opgepikt. De Britse en Poolse 
fabrikanten gingen overstag. Vooral 
de Polen met kleinschalige werk-
plaatsen konden snel schakelen. 
Aan de rekken hangen de gladde 
Bh’s met rek aan de bovenkant. 
Deze pracht stukjes kosten €95,-. 
De missie van Floor van de Pavert 
is Nederland maat bewust te maken. 
Meer weten over SuperBra: info@
superbra.nl

superBra perfect fit
We komen binnen in 
SuperBra. De hele zaak 
ademt een vrouwelijke sfeer 
met een perzisch tapijt en 
een mooi velours driezits-
bank. alles is hier gericht 
op je gemakkelijk voelen 
en op echt maatwerk. floor 
van de pavert is de eige-
naresse van SuperBra, een 
unieke lingerie winkel in 
het smalle Zwaanshals op 
nummer 264. 

. 

Ontwerp 
Badkonijn
door 
senioren in 
Humanitas
Sinds woensdag  11 april 
drijft het inmiddels ver-
maarde Badkonijn van 
Studio Maky in een nieuwe 
vrolijk gekleurde outfit in 
de vijver van het Vroesen-
park. 

Ieder jaar organiseert  Studio Maky 
een ontwerpwedstrijd voor het bad-
konijn. De afgelopen jaren deden 
daar basisschool kinderen aan mee. 
Dit jaar werd besloten senioren te 
vragen ontwerpen te maken. Dat 
deden ze vol overgave onder begelei-
ding van Man-Yee Mok en Kwannie 
Tang in Humanitas aan de Bergweg, 
waar overigens regelmatig een schil-
deratelier wordt gehouden. Uit de 
tientallen ontwerpen is het ontwerp 
van Corrie Wieremga (76) gekozen. 

Samen met de andere deelnemers 
aan de ontwerpwedstrijd heeft Cor-
rie haar ontwerp  op het Badkonijn 
geschilderd. Studio Maky maakte 
het schilderwerk af. Corrie kon 

zelf niet aanwezig zijn. Maar haar 
dochter heeft vol trots het drijvende 
kunstwerk onthuld in aanwezigheid 
van voormalige Gebiedscommis-
sieleden Liselotte de Haan en Mari-

anne de Bever, Cultuurscout Noord 
Sanne Lansdaal.

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

poëzie
the House 
of faith
Mijn huis heeft vertrouwen 
als fundament. Mijn gevoe-
lens bepalen  de bouwteke-
ning van the house of faith. 

Het huis wat ik bouw wordt mijn 
leef- woon- en werkhuis. Ik  wil alles 
wat ik in mijn vermogen heb delen 
om het onmogelijke te realiseren. Ik 
nummer 7 in het gezin bouw op mij-
zelf. Mijn huis ligt in the middle of 
nowhere en aan een oever van groene 
grond. Het is authentiek. Mijn eet-
kamer bestaat uit 7 stoelen. Ik kook 
voor 7. Ik heb 7 favoriete plekjes. 
Naast een slaap-, bad- en eetkamer 
heb ik een dans- muziek-zang-en 
speelkamer. Het is mijn huis, Fa-
tima’s huis. Hier ontwikkel ik het 
Faith programma, gebaseerd op wat 
ik voel zie en weet.
Fatima Maria Teixeira 

plastic is niet zo goed voor 
de natuur. Eigenlijk we-
ten ze dat wel, maar het 
is toch de belangrijkste 
les die de kinderen van de 
bovenbouw van basisschool 
De fontein uit het Oude 
noorden van Rotterdam le-
ren tijdens hun bezoek aan 
de werkplaats van plastic 
Community. 

In de hal staan bakken vol met plas-
tic. De leerlingen moeten aan de slag.  
Het plastic moet worden gesorteerd. 
Maar eerst legt Frans Taminiau van 
Plastic Community uit waarom plas-
tic zo slecht is voor de natuur. Veel 
van het plastic dat we weggooien ver-

dwijnt namelijk in de oceaan. Daar 
is inmiddels een enorme plastic 
soep ontstaan. Veel van dat plastic 
verdwijnt uiteindelijk in de buiken 
van de vissen die daar leven. En dat 
is heel slecht voor de vissen, legt 
Frans uit. Ook wordt die soep alleen 
maar groter want het plastic vergaat 
niet.Maar het hoeft niet in de oce-
aan te verdwijnen, want veel plastic 
kan hergebruikt worden. Daarvoor 
moeten wel de verschillende soorten 
worden onderverdeeld. In groepjes 
gaan de leerlingen aan de slag. Aan 
de hand van een hulpkaart wordt het 
plastic gesorteerd:  PET-flessen, zo-
als de cola en sinas-flessen bij elkaar, 
plasticbakjes, zakjes en bekers. Alles 
op de juiste hoop. Mika uit groep 7 

concludeert: ‘ik wist niet dat er zo 
verschillende soorten plastic zijn’. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
de kinderen plezier gaan krijgen 
van hun harde werken. Want Plas-
tic Community maakt van het op-
gehaalde plastic nieuwe producten, 
zoals tegels om op te hinkelen. En 
die komen op het schoolplein van 
De Fontein. De eerste wordt over 
een week of 10 neergelegd, want 
eerst moet er natuurlijk wel plastic 
worden ingezameld. Dus lever uw 
plastic afval in op basisschool De 
Fontein, zo helpt u samen met de 
school een klein beetje de plastic 
soep te verminderen.

place Bon Ton
kunst- en cultuurmarkt
Op 2 juni 2018 is de 3e editie 
van de kunst- en cultuur-
markt place Bon Ton op het 
pijnackerplein in het Oude 
noorden van Rotterdam. 

Het Pijnackerplein is een historisch 
(120 jr) plein met een mooie muziek-
koepel. Naast de kramen met werk 
van (beeldend/grafisch) kunstenaars, 
fotografen en sieradenmakers is er 
live-muziek, een dj die Franse chan-
sons draait, zijn er workshops, terras-
sen en goede food stands. Ook is er 
een dichterspodium. De kunstmarkt 

is open van 11 - 17 uur. De terrassen 
en foodstands zijn open van 11 - 20 
uur. Ook de muziek blijft tot 20 uur. 
Het hele evenement is in de Franse 
sfeer!  Er zijn  al kunstenaars en fo-
tografen aangemeld die een kraam 
willen op Place Bon Ton, maar er zijn 
nog een aantal plaatsen beschikbaar. 
Interesse? Mail ons voor een deelna-
meformulier: placebonton@gmail.
com waarin je alle voorwaarden 
vindt. NB de kraamhuur hebben we 
laag gehouden om zo veel mogelijk 
kunstenaars mee te laten doen.  
www.facebook.com/placebonton

helpt mee de plastic 
soep te verminderen

Basisschool De fontein
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nieuwbouw en Renovatie
Het Oude Noorden is eind 19e eeuw 
gebouwd door particulieren. De Ge-
meente verkocht de grond en stelde 
toen nagenoeg geen eisen. Alleen aan 
de Noordsingel mochten geen arbei-
derswoningen gebouwd worden. Met 
veel pijn en moeite kon de Gemeente 
later grond van particulieren terugko-
pen om het Pijnackerplein aan te leg-
gen. De particuliere bebouwing van 
het Oude Noorden was veel revolu-
tiebouw. Dit maakte in de 70-er jaren 
een stadsvernieuwing noodzakelijk. 
De aanschrijvingen van Bouw- en Wo-
ningtoezicht maakten opkopen van 
verwaarloosde woningen door de Ge-
meente mogelijk.

Bewonerseisen
De stadsvernieuwing was onmogelijk 
zonder de medewerking van de be-
woners. De bewoners van het Oude 
Noorden stelden hun eisen: de Rotte 
mocht niet gedempt worden; gelijk-
vloers wonen in het Rottekwartier; de 
bewoners hebben zitting in de project-

groep en worden ondersteund door 
studenten bouwkunde;de bewoners 
hebben invloed op de woningtoewij-
zing. De Gemeente had geleerd van 
het Oude Westen en Cool dat ze te 
maken zou krijgen met heel wat soci-
ale problematiek en dat het belangrijk 
was onder de bewoners de positivo’s 
te spotten. Wijkagenten hadden nau-
we contacten met bewoners en speel-
den hierbij een belangrijke rol. De 
bewonersorganisatie Oude Noorden 
bevatte geëngageerde bewoners met 
een linkse signatuur. De stadsvernieu-
wing in het Oude Noorden kwam veel 
te langzaam op gang. Hierdoor en 
ook door de komst van migranten wat 
leidde tot onnodige angst en onbegrip, 
trokken vele bewoners naar de nieuwe 
wijken Ommoord, Prins Alexander, 
Zevenkamp.

Bouwen voor de buurt
Architecten als Van de Wetering ston-
den achter bouwen voor de buurt. 
Door de meer elitaire architecten die 
hielden van mooie plaatjes werden ze 
de uitdeukerij genoemd. Als het aan 
de Gemeente had gelegen was het 
hele Oude Noorden gesloopt. Kun-
stenaars in de Gerard Scholtenstraat  
geven kleur aan hun huizen. Ze beta-

len geen huur in ruil voor onderhoud. 
Aanvankelijk werd in het Oude Noor-
den vooral achterstallig onderhoud 
gedaan (kleine beurt). Deze aanpak 
koste veel geld. Daarom werd overge-
gaan tot midden en hoog niveau reno-
vatie. Bij de midden renovatie kreeg je 
jammer genoeg de kunststofkozijnen. 
Bij hoog niveau renovatie bleef er al-
leen het skelet over en werden wonin-
gen samengevoegd. Voorop stond de 
binnenkant. Voor vormgeving was te 
weinig aandacht, denk aan die dozen 
op de daken. Veel bedrijvigheid ver-
dween, zaakjes, winkeltjes, terrassen, 
dat wat een oude wijk boeiend maakt.. 
Men staarde zich blind op het wonen. 
Krakers waren soms hinderlijk voor 
een aankomende renovatie. Meestal 
werd er door bewonersorganisatie en 
politie onderhandeld. Grootschalig in-
grijpen zoals bij de ontruiming van de 
gekraakte fietsenfabriek werd achteraf 
door alle partijen als een verlies erva-
ren. De nieuwbouw in het Oude Noor-
den is ruim met comfortabele balkons 
en vaak rond schitterende binnenter-
reinen. Toch is te weinig nagedacht 
over de aansluiting bij het historische 
karakter van de wijk. Nieuwbouw en 
renovatie ging ook gepaard met een 
verbeten bewonersstrijd tegen de 

huurverhoging, hierbij werd nauw sa-
mengewerkt met andere oude wijken. 

Spelers in de wijk
De belangrijkste spelers in de wijk 
waren de Bewonersorganisatie, de 
Projectgroep en de Planteams met 
o.a. de Woningbouwcorporaties. Het 
Wijkorgaan van het Oude Noorden 
(de Bewonersorganisatie) was een or-
ganisatie van en voor alle bewoners. 
Het betrok altijd zoveel mogelijk be-
woners, legde verbanden tussen wijk- 
en buurtproblemen en coördineerde 
de activiteiten in de wijk. Daarnaast 
probeerde het Wijkorgaan belangen-
tegenstellingen te voorkomen en de 
samenwerking te bevorderen. De 
Projectgroep maakte het beleidsplan, 
de structuurschets en het bestem-
mingsplan. De behandeling ervan liet 
lang op zich wachten en dat zette de 
verhouding Bewonersorganisatie – 
Projectgroep op scherp. Per buurt wa-
ren in het Oude Noorden planteams 
werkzaam. Een planteam bestond 
uit bewoners, de diensten Volkshuis-
vesting en Stadsontwikkeling en een 
extern deskundige en een sociaal be-
geleider die de bewoners adviseerden. 
Ook de woningbouwverenigingen za-
ten erin, de architect en de inspraak-

begeleider. De planteams bedachten 
vaak heel creatieve oplossingen. De 
stadsvernieuwing is verschrikkelijk 
belangrijk geweest, niet alleen voor de 
buurt of wijk, maar ook voor de ont-
wikkeling van mensen. Bezield met 
idealen, in de tijd van de democratise-
ring, met baarden en snorren, leerden 
ze hoe de wereld in elkaar zat. His-
torisch gezien is het centraal stellen 
van burgers niet bepaald vanzelfspre-
kend. Bewoners kregen een onkos-
tenvergoeding voor zelf aangebrachte 
verbeteringen. Aan speciale wensen 
trachtte men tegemoet te komen. De 
wijkagenten van het Oude Noorden 
zaten in de haarvaten van de wijk. Zij 
spotten de positivo’s onder de bewo-
ners die de trekkers werden van een 

technische en sociale vernieuwing. 
Wijkagent Maas was zeer te spreken 
over de technische resultaten van de 
stadsvernieuwing. De leefsituatie van 
de bewoners was echt verbeterd. In 
de voor -tussen - achterwoningen was 
geen douche. Er was geen ruimte voor 
opgroeiende en studerende kinderen. 
Maar na de grootschalige renovatie 
hadden ze niet genoeg nagedacht over 
het onderhoud. Het ontbreken van 
een goed onderhouds- en beheerplan 
voor woningen en woonomgeving, 
zag de wijkagent als één van de groot-
ste fouten van de Stadsvernieuwing in 
het Oude Noorden. Wordt vervolgd: 
Sociaal Maatschappelijk leven; Bewo-
ners gaan zich organiseren.

GesCHIedeNIs vAN HeT Oude NOOrdeN


