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BLUEGRASS warm nest

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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Je kan kleurige tekeningen maken 
doorspekt met de kleur zwart, een 
goede koolstof geleider. Deze wordt 
verbonden met elektroden en laat de 
tekenaar even schrikken. Op de bin-
nenplaats worden met rietstengels 
hele Bauhaus constructies gemaakt 
en torens gebouwd van jewelste. Elas-

een zoutkorrel. De kinderen krijgen 
de kans om wonderlijke dieren te 
maken van plastic. Ze leren ook zelf 
afbreekbaar plastic te maken. In de 
Kapelzaal dienen problemen opge-
lost te worden. Wat doe je met de ver-
vuilde vijver? In de blender stoppen? 
Maar wat doet dat dan met de vissen? 

tieken zijn de verbindingselementen. 
Van onderop worden stukken bij-
geplaatst, het gaat steeds hoger. De 
stichting Rino werkt met stikstof. We 
krijgen een douche van stikstof. Wist 
je dat de lucht voor 80 procent uit stik-
stof bestaat? Kinderen krijgen wolken 
te zien. Ook zuurstof krijgt een plekje 

als noodzakelijk voor vuur. ‘Nog een 
keer!’ gillen de kinderen. De ijskoude 
natuurkunde is populair. Een berg 
ballonnen kan je opslaan in koude 
vloeistof. Haal ze eruit en ze blazen 
zich weer op. Dan zien we zetmeel 
onder de microscoop. De zetmeel kor-
reltjes zijn duizend maal kleiner dan 

Magneten op de bodem leggen om het 
ijzer te verzamelen? Bij Zweefmolen 
en Transmissie weten de kinderen hun 
eigen zweefmolen te bouwen met lego. 
En… ze laten hem nog zweven ook! Ie-
dereen Einstein. We zien molens met 
lange armen en korte. En kunnen ze 
nog rijden ook? Kannie bestaat nie. 
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Havensteder in de wijk 

IEdEREEN 
EINStEIN
in het Klooster kwamen weer de technische dagen 
onder de naam ‘iedereen Einstein’. 
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Als we de Teilingerstraat binnenko-
men stoten we op Oliver Quist, de 
onnavolgbare goochelaar. Hij laat 
balletjes komen en gaan en verandert 
ze in sinaasappels. Een langwerpige 
ballon verdwijnt in zijn keel. Grote 
dobbelstenen duiken op uit het niets. 
Kinderen hossen op een springkus-
sen dat eruit ziet als een vlinder. In 
het poppentheater Wim Noorder-
graaf laat de heks van zich horen. 
Het is geen katje om zonder hand-
schoenen aan te pakken. Ik heb een 
gesprek met Wim, bewoner van de 
zelfbeheer woningen op de hoek Tei-
lingerstraat/Agniesestraat. Dit straat-
feestje is een schreeuw om aandacht 
voor hun zaak. 

  Wat vooRaf ging: 
De karakteristieke woningen 
op de hoek teilingerstraat/
agniesestraat dreigden ge-
sloopt te worden. in de jaren 
’90 kregen de bewoners van 
de gemeente de toelating 
om het blok zelf te beheren. 
De bewoners hebben de wo-
ningen goed onderhouden 
en de huren zijn laag geble-
ven. nu wil de gemeente de 
woningen verkopen aan een 
particuliere investeerder.

Spannend
Wim vertelt hoe spannend het wordt. 
Woensdag komt de bewonersgroep 
weer voor de Gemeenteraadscom-
missie om één en ander recht te zet-
ten. De Gemeente is niet in hoger be-
roep gegaan tegen de huurders maar 
komt met een voorstel: € 560.000,- 

accepteren maar stopzetten van het 
zelfbeheer. Tot september kunnen 
ze dit aanbod overwegen en worden 
ze ondertussen met rust gelaten. 
‘Kunnen we de woningen niet ko-
pen met dit bedrag, aangevuld met 
geld van een sociaal fonds‘ mijmert 
Wim. De afdeling Vastgoed van de 
Gemeente wil de panden met leeg-
waarde verkopen, terwijl er nog 35 
mensen in wonen. Ze lijkt wel Tijl 
Uilenspiegel op de markt van Veur-
ne. De afgelopen maanden kwamen 
de makelaarskantoren richting be-

Zelfbeheer teilingerstraat knokt

woners om de sleutels in te leveren. 
De bewoners verwachten van de Ge-
meente een minnelijke schikking. 
Alles heeft te maken met billijkheid. 
Wim vraagt zich af waarom yups 
in de Bloklandstraat voor € 1,- een 
school kunnen kopen op voorwaarde 
van funderingsherstel en renovatie.’ 
Waarom kan dat hier niet in de Tei-
lingerstraat? Maar ja, hier wonen 
postbodes, dakdekkers, poppenspe-
lers, straatartiesten, uitkeringstrek-
kers, gepensioneerde kunstenaars 
en outsider artiesten. Bewoner Nol 

ZoHo toonde zich op 22 
juni aan de buurt met ZoHo 
binnenstebuiten, een zo-
merfeest voor en door ge-
bruikers, bewoners en on-
dernemers in ZoHo. 
Het begint met een drukbezochte  
lunch verzorgt door de WIJKcoope-
ratie010 waar bewoners, wijkraads-
leden en actieve ondernemers van 
ZOHO deelnemen.  De band van de 
Nico Adriaan Stichting verlevendigt 
het plein en kinderen leven zich uit 
bij SCRAP waar ze van de oneindige 
hoeveelheid restmaterialen raketten 
naar Mars en ingenieuze mobiele 
voertuigen maken. Buiten wordt aan 

yoga gedaan en een wijntje met tor-
tilla’s genuttigd bij Gare du Nord. 
Fit for Free houdt een wedstrijdje 
gewicht schatten door met gestrekt 
armen een zwaar gewicht te torsen. 
Hoe lang hou je het uit? We bezoe-
ken het ZOHOcitizens atelier waar 
duchtig werd gefilosofeerd. ‘Leuke 
dingen zijn slechts tijdelijk’ werd 
mistroostig geconstateerd. In het 
nieuwe bebouwingsplan moet toch 
ruimte zijn voor van onderaf invul-
len. ‘We gaan hier toch geen torens 
bouwen voor Chinezen?’ In elk geval 
wordt één derde sociale woningbouw 
en is het de vraag of de sterke benen 
geld over hebben voor de creatieve-

lingen die toch ook de smaakmakers 
zijn van Noord.  Vijfentwintigdui-
zend vierkante meter aan bouwgrond 
en alles gaat in de verkoop aan één 
ontwikkelaar om geen losse bouwsels 
te krijgen. De druk van de gemeente 
die tienduizend woningen in het cen-
trum wil realiseren is groot. Wordt 
het skelet van de huidige bouwsels 
behouden? Over de toekomst van 
ZOHO werd eind van de middag nog 
uitgebreid uitgewisseld en spraken 
belanghebbenden hun zorgen uit 
met vertegenwoordigers van Haven-
steder, de Gemeente, de wijkraad Ag-
niesebuurt en ZOHOcitizens. Blijft 
ZOHO in de toekomst herkenbaar?

woont hier al sinds 1964.’ Noorder-
graaf meent dat de wethouder door 
eigen ambtenaren besodemieterd 
wordt.

Een kleine corporatie
‘We zijn eigenlijk een kleine corpo-
ratie. We willen het eigendom in een 
stichting plaatsen en het beheer bij 
de bewoners laten. Veel beheerwerk-
zaamheden gebeuren door vrijwil-
ligers. Dit past bij de participatiesa-
menleving.’ Bewoner Gerard Olgaar, 
internationaal bekend stoepenist met 
optredens in Zuid Afrika en Australië 
geeft een performance. Hij verschijnt 
in blote gebruinde bast met een hele-
boel onderbroeken aan de kont, die de 
één na de ander worden uitgespeeld. 
Op elk broekje staat een letter. Sa-

men vormen ze een gedicht. ‘De zon 
gaat op, de zon gaat onder. De boer 
telt zijn kloten.’ Gerard werd destijds 
na drie sollicitaties als bewoner geac-
cepteerd, hij speelde toen bij de Steile 
Wand. Via het Waterhuis in de Banier 
brak hij internationaal door. De band 
van de Vredestuin speelt heerlijke 
70-er jaren muziek en wordt gevolgd 
door kinderartiesten met breakdance 
en ’kinderen voor kinderen’ liedjes 
uit volle borst meegezongen. Jack 
Kerklaan kan het niet laten bewoon-
ster Marie Annette  aan de tand te 
voelen. Is hun ambitie niet uit de 
tijd? Marie Annette kaatst de bal te-
rug. ‘We zijn voor behoud van sociale 
woningbouw. Als huurders investeer-
den we zelf € 600.000,- aan funde-
ringsherstel.’

Vergankelijkheid hoort erbij, ech-
ter soms zie je iets met lede ogen 
verdwijnen. Ziet dan niemand het 
gapende gat van het verdwijnende 
Midden? Hebben we straks een on-
overbrugbare kloof tussen politiek 
links en rechts, tussen de boven-
kant van de arbeidsmarkt en de on-
derkant, tussen de top en voet van 
winkelformule pyramide? Wordt het 
Of Of: OF goedkoop OF prijzig, OF 
groot OF klein, OF hoogbetaald OF 
laagbetaald, OF radicaal links OF ui-
terst rechts?  

Waardoor verdwijnt 
het Midden? 
De digitalisering, automatisering 
en robotisering vernietigen banen. 
Tussenpersonen zoals winkeliers 
en makelaars verdwijnen, hun rol 
wordt overgenomen door slimme 
online platforms. Iedereen wil HET 
platform voor een sector worden. 
ING Nederland nam een belang van 
90 procent in makelaarsorganisatie 
Makelaarsland, daarmee tegelijk de 
eigen woondiensten uitbreiden en de 
koppeling met een hypotheek kun-
nen maken. Laat zo de makelaars het 
nakijken en gaat tevens de strijd met 
Funda aan! De Rabobank komt met 
de app Homecatcher, een soort Tin-
der-swipen maar dan voor huizen, 
kan je ook een hypotheek aan kop-
pelen. Banken drukken dus kleinere 

Het MIDDEN 
gaat failliet!  

COLUmN

partijen de markt uit. Groot wordt 
groter en machtiger: zie Google, Fa-
cebook, Bol.com en Cool Blue. Klein 
blijft klein en redt het alleen met 
niche-USP’s of ambachtelijke arbeid. 
Over fashion wordt door de ING ge-
meld dat in 2025 er geen plaats meer 
is voor het middensegment: kleding 
is dan heel goedkoop of exclusief over 
de top prijzig. Tegelijkertijd zie je dus 
“online” formules die een stevige di-
gitale positie hebben verworven zoals 

La Dress en Zalando in een tegen-
beweging gaan en dan toch op zoek 
gaan naar een fysieke locatie. De to-
verformule van dit succes is dan “first 
clicks, then bricks”.  

leegheid alom! 
Dat het Midden verdwijnt is aan de 
leegstand in winkelstraten te zien. 
Winkel-formules die het niet redden, 
die failliet gaan. Overleden winkelfor-
mules van de laatste jaren: Halfords, 

V&D, Supertrash, Kijkshop, Gaastra, 
McGregor en Adam Menswear, Wit-
teveen, Phone House, Euroland, Vo-
gele, MS mode, Mitra, Macintosh, 
Cora Kemperman, DA Retailgroep, 
Dixons, iCentre en MyCom., Miss 
Etam, Free Record shop, Polare, Sie-
bel, Oad, Sabon…etc……. De ware 
dood van het midden: Blokker lijdt al 
jaren structureel verlies. In 2014 voor 
het eerst een verlies van 20 miljoen 
euro, 52 miljoen in 2015, 180 miljoen 
in 2016 en in 2017 344 miljoen. Tja, 
we gaan “down the hill” met die win-
kelformule ketens. Je ziet een enor-
me druk ontstaan door prijsspelers.  
Action boekt juist in 2017 internatio-
naal 3,4 miljard omzet, over de 1000 
winkels, 40.000 medewerkers en 
een winst van 387 miljoen in Europa. 
De goedkope winkelformules doen 
het goed. 

fantastisch leeg 
perspectief? 
In de VS en in Europa is de trend van 
een verdwijnende middenklasse al 
te zien: hoog- en laagbetaalde banen 
nemen toe ten koste van het mid-
densegment. Het verschil tussen de 
midden- en onderklasse wordt steeds 
diffuser. Een middenklasse opleiding 
zorgt dus ook niet meer voor een 
middenklasse baan, want die is er 
straks niet meer…. De middenklasse 
verdwijnt over de brede maatschap-

pelijke linie: qua politiek stemgedrag, 
qua winkelformules en merken, qua 
type arbeid. We zijn dus aan het twee 
delen, het Midden eruit aan het slo-
pen. Op dit strijdtoneel van uitersten, 
van tegenstanders, van extremen 
vraagt het verwarde Midden zich af 
waar het gezonde verstand is geble-
ven. Houdt het Midden de titanen-
strijd vol? …. of gaat het Midden zich 
opnieuw uitvinden? Wat betekent dat 
voor winkelstraten? Voor Rotterdam 
met 15,3 procent van alle huishou-
dens die in armoede leeft? 

Het gaat snel! 
De combinatie van technologische 
en sociale ontwikkeling zorgt ervoor 
dat de veranderingen hard gaan. 
Individuen en organisaties, zowel 
bedrijven als instituties, kunnen 
buigen of barsten. Een middenklas-
seloze samenleving met een vervlo-
gen politiek midden??? Dat kan echt 
NIET gezellig worden. Want wordt 
het een maatschappij met HAVE’s 
en HAVE-NOT’s met polarisatie en 
klassenstrijd: OF arm OF rijk? Wat 
betekent dit voor Noord met 1 op de 
4 mensen met armoedeproblemen? 
Voor de winkelformules in de Noor-
derboulevard? Wordt het tijd voor lo-
kale winkelformules, zoals Koekela? 
Of wordt Noord een wijk waaruit de 
Middenklasse verdwijnt? 

De antilliaanse kinder-
modeshow in jan van der 
ploeg toont ons de artistieke 
huisvlijt van de moeders. De 
kinderen leren vanaf jonge 
leeftijd hun angst overwin-
nen, zeker zijn van zichzelf 
en zich presenteren. 

De DJ was fantastisch en de kinderen 
hadden het ontzettend naar hun zin. 
We krijgen drie sessies: vrijetijdskle-
ding, netjes en feestelijk. Vanaf de 
balkons werden de kinderen gadege-
slagen en toegejuicht. Oud en jong in 
prima combinatie. Langs de catwalk 
staan de voltallige families van de 

kleine modellen met kleurrijke borden 
met daarop de foto van hun favoriet. 
De vrijetijdskleding is losjes en wordt 
vrolijk gebracht. Het netjes heeft een 
groot Afrika gehalte en is compleet 
verrassend. Op sjiek is veel tule en 
wordt ook aangevuld door twee verras-
sende volwassen modellen van beauty 
tot originele travestie. Opvallend zijn 
de mooie stoffen en de schitterende 

Antilliaanse kindermodeshow 

in het kader van de operada-
gen werd in noordplein 12, 
de villa, een huiskamerop-
treden gerealiseerd met Wil 
van vugt als gastvrouw. Ka-
spar uljas speelde virtuoos 
bandoneon en isabel Berme-
jo zong de volkse tango. 

Het waren hartverscheurende liede-
ren over liefdesrelaties, zelfmoord, 
grootvaders en migranten. De stamp-
volle zaal vol buurtbewoners kon er 
geen genoeg van krijgen. De bandone-
on een klein harmonica leek wel een 
eigen ziel te hebben, gekoesterd door 
Kaspar. Het koppel Kaspar-Isabel was 

compleet op elkaar ingespeeld. Twee 
gevoelige mensen die zorgden voor 
een muzikale topprestatie. Beide ron-
den dit jaar hun master af bij Codarts 
dat beschikt over een befaamde afde-
ling wereldmuziek. De huiskamer 
performance wil bewoners motiveren 
voor het operafestival in het centrum. 
Bewoners koersen op het meemaken 
van Beasts, een grote familievoorstel-
ling. Opvallend was de gezelligheid 
in de Villa. Ouders onder leiding 
van Hamid zetten zich in voor op en 
afbouw van de zaalinrichting. De tie-
ners waren een perfect horecateam. 
Het Tango koppel vond de sfeer ook 
hartverwarmend.

tango beroert 
de harten

Huib peet is de nieuwe 
wijkagent voor het gebied 
tussen Zaagmolenstraat en 
noord singel. Hij is geen 
beginneling. 

Al in het 1976 begon hij als agentje 
van 19 jaar op het Marconiplein. 
Daar reed hij meldingen. Het was 
er heavy en druk. In 1984 komt hij 
bij de recherche in het centrum. In 
1997 gaat hij over naar moordzaken, 
zware misdrijven en jeugd en ze-
den. Hij wordt brigadier op de Heer 
Bokelweg. In 2003 vervoegt hij het 
wijkagenten team Oude Noorden, 
waar ook het Liskwartier onder valt. 
Huib krijgt het Liskwartier als ge-
bied, het is er drukker dan in het 
Oude Noorden omdat de bewoners 
daar een grotere claim leggen op de 
wijkagent en hem meer bestormen 
met klachtenlijsten. Per 1 maart dit 
jaar wordt er gerouleerd. Peet is blij 
met zijn nieuwe gebied waaronder 
ook het winkelgebeuren valt en de 
nieuwe ontwikkelingen rond de 
bajes. Wat mooi is, Huib kan echt 

basiswerker zijn, hij kan zijn gang 
gaan en werken van onderop. Huib 
is net als zijn voorganger Dave een 
sociaal agent, geen schrijver. Hij is 
mensgericht. Hij gaat geen jonge-
ren wegjagen, maar rotzooi maken 
is er niet bij. Huib is van de straat, 
hij maakte al kennis op het Pijnac-
kerplein, bij versam en met het 
Bluegrass team. We konden hem 
begroeten bij Place Du Bon Ton en 
al wandelend over de Zwartjanstraat 
die hij waardeert en waarbij hij ook 
de leegstand betreurt. Peet is een 
nieuwkomer die geen nieuwkomer 
is, zijn ervaring wordt een aanwinst 
in de praktijk.

Nieuwe
wijkagent 

ZOHO
binnenstebuiten

hoofddeksels in de vorm van een reuze 
tulband. Iedereen krijgt een beker want 
ze zijn allemaal even mooi, die gelukki-
ge kinderen. ‘Nu is geluk heel gewoon.’ 
We drinken nog een glaasje en happen 
in een heerlijk broodje van de chef kok. 
Felicitatie voor trekker Richie Emelina 
van Mira Luz., Ze bracht ons een we-
reld vol fantasie.
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Op EEN mOOIE pINkStERdAG 
De kleurrijke tentjes van het 
volkstheater staan er al. Het 
aggregaat komt aangeraden. 
De opzoomerkeet wringt 
zich door de poort. De grote 
BSW bus kan niet door de 
vriendenlaan ingang. Met 
pompwagens worden de 
stier en de giraffe naar bin-
nen gereden. in drie uur tijd 
is het heerlijk groene bin-
nenterrein getransformeerd 
in een complete bijenkorf. 

Rond half één begint het terrein vol 
te lopen met kinderen en ouders die 
genieten van de zon. De grotere kin-
deren bedienen zelf de elektronische 
stier. Het giraffe luchtkussen steekt 
zijn kop door het loof van de boom. 
De voltallige creaclub aangevuld door 
buurtbewoners maakt schitterende 
sieraden en kaarten. De kinderen joe-

Het interieur van Koek en Pan in 
Zwaanshals ziet er gelikt uit en is 
compleet transparant. Keuken en 
koelvitrine zijn een open boek. In een 
antieke sobere kast staan de drankjes. 
‘We geven hier cursussen rond wat je 
kan doen met deeg, hoe je die per-
fecte bladerdeeg maakt. We doen hier 
alles met de hand, echt ambachtelijk. 
De cursisten maken met ons een 
zoektocht naar het beste resultaat.’ 
vertelt Thomas. Peter: ‘ Ze worden 
fanatieke bakkers of geven het op.’ 
Volgens Thomas Koek begint het 
vanaf de boter die ze betrekken van 
een zuivelboerderij. Hiermee maken 
ze hun eigen roomboter, lactosevrij. 
Een groeiende groep consumen-
ten is lactose gevoelig. Boter is een 
mooi product en heel bijzonder. Op 
aanvraag mogen de klanten wel een 
plakje hebben. Thomas is de ontdek-
kingsreiziger. Hij laat zich inspireren 
door de heerlijkheden van de Franse 
patisserie. Peter gaat op de Britse 
toer met zijn hartig werk. Het stel 
bakt voornamelijk voor horeca, res-
taurants en catering. ‘Onze zaak hier 
heeft een winkelbestemming. We 
zijn dan ook maar tegelijk een winkel 
begonnen. We maken specialiteiten 
voor de mensen thuis. Tegelijk kan 
je onze producten bij de Zegro vin-

den, in doosjes van vier.’ De verschil-
lende culturen in het Rotterdamse 
zijn voor de ontdekkingsreizigers 
een bron van inspiratie. We zien Su-
rinaamse en Koreaanse pasteitjes. De 
lekkernijen wisselen per seizoen. Sei-
zoensgebonden producten zijn vers 
en lokaal leverbaar. Lokaal is voor de 
koks het toverwoord. In hun choco-
lade taartjes van Olala verwerkten ze 

len het uit als de heks van Wim Noor-
dergraaf in de spreekwoordelijke zak 
belandt. Jeffrey, voorafgegaan door 
de sound van Loek van Holland met 
het levenslied, zingt weer de sterren 
van de hemel. Met zijn dans en op-
zwepende  muziek krijgt hij iedereen 
op het dansgras. De sfeer zit er goed 
in. Vrijwilligers zorgen voor pannen-
koeken , pizza’s en hamburgers. De 
loterij met wel honderd prijzen is 
een klapstuk. Spiderman gaat op de 
foto met de verblufte kinderen. Hele 
families vleien zich neer op het gras. 
Het is één groot ontmoetingsfeest, 
voor elk wat wils, voor elke generatie 
en elke bevolkingsgroep. Het Rotte-
kwartier, de buurt van Wil en Hamid, 
is een échte thuis. De inspanningen 
van de vrijwilligers zijn niet voor 
niets. Opvallend is de actieve rol van 
de kinderen, de nieuwe generatie die 
opstaat en hoop geeft.

mance en muziek. Renée van Trier 
geeft een prachtige performance. 
Haar lichaam staat in symbiose met 
haar schaduw op het scherm, die 
een jungle induikt die steeds kleiner 
wordt. De plantenweelde wordt afge-
wisseld met een graffiti uur waarop 
Bye a Castle. Burgermannen met 
sigaretten in stripvorm ontlokken 
de danseres: ‘I recognize myself in 
you.’ No Lol spuwt het scherm. Na 
een ode aan de zon en een smekend 

‘Smile to me’ breekt krankzinnig-
heid los. ‘Something is wrong with 
me’ schreeuwt Renée. Het is dada-
isme in topvorm. De performance 
toont een wanhopige vrouw aan de 
telefoon en een masculiene dron-
kenmandans. Het einde is hoopvol 
als de danseres-performer in bo-
dyshape en met hoge sopraanstem 
echo’s produceert die doordringen 
bij het publiek. De Route du Nord, 
daar wordt je ingezogen.

De toon van de Route du 
nord is al snel gezet als we 
de vijverhofstraat binnen-
lopen en geconfronteerd 
worden met een snurkend 
varken in een ruimteschip, 
met prullaria op sterk water 
in de Carcheologie container 
en met een heus glazen huis. 

Al bij de ingang van de Vijverhof-
straat 25 waar zowat alles geconcen-

treerd is treffen we resten van de 
hedendaagse tijd en wel honderden 
post its met de tekst: ‘Everything is 
going to be right.’ Dit is nog maar 
de vraag als we op een aanpalende 
video grote probleem ogen zien. In 
de expositieruimte botsen we op 
een doolhof van spiegels. Onthut-
sende fotografie beklemtoont han-
den, armen en rug kromming door 
het skippen van andere lichaams-
delen. In een restricted area zit een 

ineengedoken vluchteling opgeslo-
ten achter traliewerk. Aan het hek 
hangt een bordje ‘Fre’. De laatste e 
ontbreekt. Is het een vingerwijzing 
naar de Belgische aanpak bij het 
Brusselse Noord station? De hele 
tentoonstelling is vrij conceptueel. 
Directeur Eddy Kaijser en curator 
Yvonne de Jong openen de Route en 
wijzen op het experimenteel en ver-
nieuwend karakter. De nieuwe Rou-
te is een geheel van kunst, perfor-

Ze gebruiken hun artiesten-
naam thomas Koek ben 
peter pan. thomas experi-
menteert met het zoete en 
peter met de hartige pies. 

de pie Way to Heaven
We bewonderen ook de Zoen van 
Noord, bereid met Quadrupel. De 
wand is versierd met limited editions 
van galerie “We Are Now’. Het thema 
is Suit and Pie. ‘De samenwerking in 
de straat maakt ons werk uniek. Je 
hebt elkaar nodig. Het is ook mak-
kelijk, je weet hoe goed iemand is.’ 
Peter maakt een groots gebaar: ‘Hier 
op de vloer komt de Pie Way to Hea-
ven’. ‘We spelen, het moet leuk zijn!’ 
voegt Thomas eraan toe. Alleen op 
zaterdag (want kakelvers) is het bri-
oche broodje de Roffin te verkrijgen. 
Het is een mix van een knapperige 
buitenkant en een zacht binnenste. 
Elke week heeft de Roffin een nieu-
we smaak. ‘Er zijn hier 52 culturen, 

we zitten nu al aan smaak 42.’ Elke 
zaterdag worden slechts 50 exem-
plaren geproduceerd waarvoor men 
de deur plat loopt. Het tweetal werd 
gesponsord met een nieuwe oven. 
Duurde het vroeger 30 minuten voor 
je gebak, nu floept het eruit in 45 se-
conden., We kunnen het niet laten 
de chocoladebiertaart te proeven. 
Heerlijk je smaakt er echt het bier 
doorheen. Ik stap naar huis met een 
‘Pie to Go’, een heerlijke knapperige 
reuze muffin van bladerdeeg met van 
binnen zacht biologisch rundvlees en 
een groente mix. Ik heb nog nooit zo 
een deeg geproefd. Hier in Zwaans-
hals vind je de Pie Way to Heaven. 
Voor contact : info@koekenpan.info

eerst Guinness. Nu blijkt de Noordt 
dubbel van de plaatselijke brouwerij 
nog stukken smakelijker. ‘Je hoeft 
niet alles aan te voeren per vliegtuig. 
Exoten kweken we in onze kassen.’ 
‘We willen onze visie uitdragen in de 
straat, waarin we perfect passen. Het 
zijn hier allemaal puristen die gaan 
voor hun passie.’ 

 ROUtE dU NORd 
ExpERImENtEEL

koek en pan 
culinaire ontdekkingsreizigers

Het was heel druk en ontzet-
tend gezellig in het Klooster. 
vaders, moeders  en kinde-
ren zaten aan een uitgebrei-
de kinderlunch, een creatie 
van de buurtmoeders. ook 
het opvoedwinkeltje was 
aanwezig. Na de lunch kwamen 
dans en bewegings activiteiten. De 
Bollywood groep Sunderta zette haar 
beste beentje voor. De dansende kin-
deren kunnen zo in een Bollywood 

film. Een emotioneel liedje uit Eritrea 
werd gezongen door een vluchteling. 
Direct werd het gevolgd door kinder-
liedjes uit Suriname en Nederland. Ie-
dereen zong mee. Er werden bloemen 
gemaakt voor moederdag. Klapper op 
de vuurpijl was de kinderdansgroep 
van Soraya, kleurrijk uitgedost met 
gouden mantels. Er kwam natuurlijk 
nog een ijsje na. Het was een heerlijke 
middag. De organisatie was in handen 
van Soraya en Bernadette. Prima!

Historicus Dik vuik kreeg 
via de piet Roovers stichting 
voor senioren een plekje in 
jan van der ploeg voor een 
boeiende uiteenzetting. Rot-
terdam vóór de oorlog verge-
lijkt hij met het Rotterdam 
van nu. 
Zijn verhaal wordt ondersteund 
door prachtige kleurenfoto’s uit de  
30er jaren gemaakt door een Duitse 
migrant. De Duitse foto industrie 
was haar tijd ver vooruit. De Cool-
singel en molen de Hoop, de Delftse 
Poort, de Dudok Bijenkorf, Loos aan 
de Coolsingel, de Schie met kade, 
de verdwenen ziekenhuizen, Zad-

kine als Bijenkorf geschenk. Het 
was voor de 80 oud Rotterdammers 
waarvan de helft van der Ploegers, 
een feest van herkenning. De perfor-
mance werd voorafgegaan door een 
bijzonder smakelijke brunch met al-
les erop en eraan, van de vleeswaren 
tot het eitje, van de krentenbrood tot 
Surinaamse broodjes, van fruitsla 
tot aardappel-zalm traktatie. Al bij al 
een stukje kwaliteit wat in de lijn ligt 
van het reveil.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Serve 
the City
jaarlijks organiseert een sa-
menwerkingsverband van 
kerken rond Hemelvaart 
ontmoetingsmomenten. Eén 
van de activiteiten was een 
gezondheidsmarkt in het 
jan van der ploeghuis. 
Heerlijke gezonde hapjes van fruit 
koekjes tot fruitspiesen en heerlijke sa-
lades werden met veel flair geserveerd. 
Als de kantine vol stroomde werden ze 
verwelkomd door een sing and song-
writer met Braziliaanse roots. Zelfs 
een heel podium werd aangesleept. 
De zanger werd later versterkt door 
een vriendin met vrolijk accordeon. 
Overal werden er spelletjes neergezet, 
van ballen gooien tot kippen vangen. 
De plaatselijke jeugd geraakte er even 
door oververhit. De senioren probeer-
den spiegelschrift vorm te geven en 
maakten het zich binnen en buiten 
gezellig. Natuurlijk moest er op een 
gezondheidsdag bewogen worden. 
Danseres Olive deed haar uiterste best 
om de deelnemers mee te krijgen op 
Afrikaanse ritmes. Hoogtepunt was de 
introductie door dominee Sibele Mein-
dertsma van Frans van de Polder, de 
plaatselijke groenteboer, die heerlijke 
smoothies ging maken met mango, 
sinaasappel, kiwi, avocado, spinazie. 
Hoe gezond kan je het hebben. De 
heerlijkheden brachten nog meer be-
woners naar beneden. Veel later dan 
gedacht bleef het geroezemoes aan de 
tafels van Ons Huis dat van nu af aan 
drie dagen permanent open is.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dik Vuik 
geïntroduceerd 
door Piet Roovers

Wereldkinderen 
in het Klooster
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‘Is hier wel behoefte aan?’ vroegen 
omwonenden.’ Is er dan niet al ge-
noeg winkeloppervl----ak?’ Bewoners 
maken zich zorgen over verdwijnen 
van parkeerplaatsen, verkeersdrukte, 
dubbel parkeren, afval en zwerfvuil. De 
wijkraad vond het jammer dat de bewo-
nersvereniging Pijnackerplein niet was 
benaderd, ook al was de opkomst bij de 
voorlichting rond de plannen niet ge-
ring (39). De ondernemersvereniging 
is wel blij, zij verwacht meer aanloop 
en beroept zich op een gedegen markt-
onderzoek. Voor de bewoners blijft het 
mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen 
de omgevingsvergunning die nog niet 
is aangevraagd en zo te zorgen voor 
aanpassingen. 

Technisch voorzitter Raymond van 
Den Broek wees erop dat de super-
markt al jaren in de lucht hing. Vol-
gens hem moet er met bewoners een 
visie ontwikkeld worden rond de buurt 
en de winkelstraten. Dit is super ac-

tueel omdat er momenteel gewerkt 
wordt aan een nieuwe bestemmings-
plan, waarbij meer flexibiliteit betracht 
wordt bijv. woningen op detailhandel 
plekken, bebouwing van kleine groen-
plekken. De uiteenzetting van Stads-
ontwikkeling die op de bewonersklach-
ten volgden maakte dit overduidelijk. 

De wijkraad houdt rond de inspraak-
procedure de vinger aan de pols. Er 
werd nog wat informatie uitgewisseld 
zoals de 10 woningen die komen boven 
de supermarkt en het niet afgeven van 
parkeervergunningen. Er werd op ge-
wezen dat ook de winkeliersvereniging 
intensief bezig is met verbetering van 

de Zwartjanstraat. Ze worden nu een 
BIS , wat een juridische en gedwongen 
samenwerking met zich meebrengt. 
Vervolgens kwamen de goedgekeurde 
bewonersinitiatieven aan de orde. If-
tars in Orkide en Mozaïek. Een soep 
project in Jan van der Ploeg. Een gezel-
lige middag in het seniorenproject. Een 

eenmalige beplanting van de hanging 
baskets en een samenwerkings pro-
ject met Community Plastics gericht 
op duurzaamheid waarbij hergebruik, 
kunst en groen een plek krijgen. Een 
aantal bewonersinitiatieven komt bij 
een volgende vergadering aan de orde. 

BLUEGRASS WARm NESt

hem naar Nederland. Na het AZC en 
een expositie in Ter Apel koos hij voor 
Rotterdam, waar mogelijkheden lagen 
voor zijn artistieke ontwikkeling. Anzo 
spreekt perfect Nederlands en heeft 
een open instelling. Het werk van de 
Syrische kunstenaar heeft ons wat te 
vertellen. Onlangs exposeerde hij met 
de Joodse kunstenaars Gil en Moti. 
Deze expositie kreeg veel lovende kri-
tiek. Een bezoek aan de Bergsingelkerk 
is een aanrader.

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

Jonge 
vluchte-
lingen 
geven 
performance
vluchtelingenwerk heeft 
een hechte groep jongeren 
gevormd die kennis maakt 
met de wijk door bezoe-
ken te brengen aan actieve 
wijkbewoners. 

Ze willen ook zelf wat doen voor en 
met de partners in het Klooster en de 
buurt. Zij hebben een leuk programma 
gemaakt voor 12 juli van 14 tot 16 uur. 
Er komt in de foyer een fototentoonstel-
ling van de jongeren. In spelvorm gaan 
ze aan een wederzijdse kennismaking 
doen tussen buurtbewoners en jonge-
ren. Gedichten worden voorgedragen. 
Jongeren musiceren met zelfgeschre-
ven nummers.  De statushouders heb-
ben zelf hapjes en drankjes bereid voor 
het publiek dat van harte welkom is. 

op dinsdagavond 15 mei is 
in het voormalige Huis van 
Bewaring in Rotterdam het 
boek ‘De noordsingel, verha-
len van binnen en van bui-
ten’ gelanceerd in aanwezig-
heid van de geïnterviewden 
en betrokkenen bij het pro-
ject tuin van noord. 
Lida Hoebeke en Conny Rijken gingen 
op onderzoek. Ze spraken veel men-
sen die ‘gelogeerd’ en gewerkt hebben 
in de voormalige gevangenis aan de 
Noordsingel. Maar ook buurtbewoners 
en mensen die op de een of andere 
manier ‘iets’ met De Noordsingel te 
maken hadden. Een selectie van deze 
grappige, spannende en verdrietige 
verhalen is opgenomen in dit boek. 

Ook lees je verhalen over de transfor-
matie van het gevangeniscomplex tot 
de Tuin van Noord. Het voorwoord is 
geschreven door burgemeester Abou-
taleb. 140 jaar na de opening sloten in 
2012 de deuren van De Noordsingel 
definitief. Consortium Tuin van Noord 
is nu volop bezig met de herontwik-
keling van het gebied. Hierover zal 
Noord010inbeeld binnenkort meer 
berichten, ook met terugblikken op 
dit monumentale complex en events 
die hier laatste jaren hebben plaatsge-
vonden. Het boek is 160 pagina’s dik, 
formaat 21 x 21 cm. Het is te koop in 
de betere boekhandels in Rotterdam, 
via bol.com en de website www.gevan-
genisnoordsingel.nl. Verkoopprijs is € 
19,75.

Syrische 
kunstenaar 
in Berg-
singelkerk
tot 18 augustus exposeert 
Mosab anzo zijn onthutsend 
werk in de Bergsingelkerk. 
Het is een mix van abstracte 
kunst en beeldend werk. 
Met dikke penseelstreken en lijdende 
gezichten geeft hij vorm aan het ver-
driet van Syrië. Treffend zijn de kleuren 
die naast droefenis ook hoop weerge-
ven. In de kerk hangen 13 van zijn wer-
ken die deel uitmaken van een grote 
expositie later in den Haag, waar een 
40 werken geëxposeerd worden met 
als titel: ‘Hoge bloeddruk’. Mosab werd 
geboren in Aleppo waar hij twee jaar 
kunstacademie volgde. Hij rondde zijn 
opleiding af in Damascus waar ook zijn 
ouders nog wonen. De oorlogssituatie 
en zijn positie als kunstenaar die meer 
dan 80 exposities realiseerde onder 
meer in Libanon en Jordanië, brachten 

Verhalen over 
‘De Noordsingel’ 
in boekvorm

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

Er staat een file van wel 
tweehonderd meter voor de 
festival ingang op het pijnac-
kerplein. Het Bluegrass fes-
tival is populair en krijgt 
een internationaal karakter. 
overal op het plein schorem 
kapsels, baarden, houthak-
kershemden, platte petten 
en vrolijke hoeden. Kinderen 
klimmen op de speeltuigen 
en hele families vleien zich 
op het kunstgras, vaak voor-
zien van strandstoelen. De 
sfeer is familiaal. 

Een hele sliert van kramen omringt 
het veld. Opzienbarende eettentjes 
als Jeroen’s curry house, Koek en 
Pan, Competition BBQ, Connies 
Joint Frites. We worden verrast door 
de comics met kwaliteitstrips als 
Hollandsch Metaal. De kinderen 
maken zweefvliegtuigen en een hele 
kleurrijke klei karavaan die indruk 
maakt. Inspirator is de Kleurbende. 
We lopen langs hele assortimenten 
aantrekkelijke puntschoenen, schat-
tige hoeden, recycled tassen. De 
T-shirts zijn vol humor. Overal vin-
tage en zelfs een remake van je kap-

sel zodat je er echt bij hoort. Retro 
hapjes staan naast kinderkleding uit 
de fifties. Wat te denken van vegan 
humus, de smaakvolvo met koffie, 
smakelijke milkshakes en onbeken-
de cocktails. Op het podium speelt 
het trio Joseph Huber met viool, 
gitaar en contrabas. Ze brengen je 
rechtstreeks naar het Amerikaanse 
platteland. We zien vrolijk dansende 
mensen, springende jonge moeders 
met kleintjes op de borst. Niemand 
kan echt stil zitten. De enthousiaste 
violist neemt het voortouw. Hoge 
ogen gooide op het festival de Rot-

terdamse rapgroep de Likt die hun 
rap naadloos combineren met Blue-
grass. We begroeten ook een school-
koor. We lopen tussen het publiek 
dat je heel relaxed doorlaat tussen 
mannen met strikken, rode petten 
en tuinbroeken, verrezen hippies. 
In een kraam prijzen de daily dog. 
Het lijkt hier The Good Old Days in 
een verscheurde wereld. Bluegrass 
laat zien dat het ook anders kan. 
Het is nog één van de uitzonderlijke 
gratis festivals. De vredige sfeer is 
in symbiose met de woonbuurt. We 
ontmoeten een bijzonder gevarieerd 

publiek, maar ook veel buurtbewo-
ners. We begroeten de organisator 
Guido de Groot die luistert met een 
smile van oor tot oor. In de mid-
dag overheersen de veertigers, in 
de avond de twintig –en dertigers, 
Bluegrass forever. In de muziektent 
komen The Hooten Hallers uit Saint 
Louis, Missouri met drums, gitaar 
en stoere meid met bassaxofoon. Ze 
combineren blues met jazz en dra-
gen donkere zonnebrillen. De beat is 
opzwepend en daar gaat het publiek 
uit zijn bol. 

ENIGE tURBULENtIEDe eerste openbare wijk-
raads bijeenkomst werd ge-
domineerd door bewoners 
zorgen over de toekomstige 
jumbo supermarkt in de 
tweede en derde pijnacker-
straat, op de plaats van de 
vroegere school en 
Rapsodie. 
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Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
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REDaCtiE
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fotogRafiE
johannes odé en joop Bastinck 

WEBSitE 
joop Bastinck

BijDRagEn aan Dit nuMMER
anja Berkelaar, Kinderparadijs.

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
WAt
WAAR

En toen ik een keer vijf jaar was, ben 
ik met de Klimop hier op schoolreisje 
geweest. Toen was het echt heel an-
ders, nu zijn er meer andere dingen, 
zoals glijbanen, schommels en een 
draaimolen.  Maar toen vond ik het 
al heel leuk. Nu kom ik bijna altijd 
als het open is. En ik mocht zelfs een 
keer komen toen het niet open was. 
Ik doe mee met de Paradijsbende. 
Meester Dion heeft me gevraagd of 
ik mee wilde doen met de Paradijs-
bende, omdat ik altijd dingen inspec-
teer en dat kan ik wel goed. De pa-
radijsbende is een beoordelingsteam 
van Kinderparadijs Meidoorn die drie 
museums heeft beoordeeld met ster-

ren. De sterren gingen tot en met vijf. 
Bij het tweede museum: stichting 
Romeo Trammuseum daar mochten 
we in hele oude trams rijden en we 
mochten zelfs in de cabine van de 
eerste metro van Rotterdam, waar an-
dere kinderen niet in mogen. En weet 
je wat het rare was? De begeleider 
van het museum zei dat ie het niet 
meer deed, maar de begeleider -die 
ook monteur is- drukte op een knopje 
en toen gingen ineens de lampen aan 
in de metro! En ik mocht als tweede 
in de cabine. Ik voelde me toen heel 
leuk! Er was ook een microfoon in de 
cabine maar die deed het natuurlijk 
niet. Maar toen riep  met een nep-mi-

crofoonstem om: DE METRO VAN 
ROTTERDAM CENTRAAL NAAR 
BLAAK VERTREKT OVER  5 MINU-
TEN. En toen dacht iedereen dat het 
echt was! De andere museums  die 
we hebben bezocht zijn het Natuur 
Historisch Museum en Museum 
Rotterdam, die  waren ook leuk. In 
Museum Rotterdam ging het vooral 
over de SS Rotterdam, dat is een heel 
groot cruiseschip en die is toen stilge-
legd en nu is er een hotel in. En het 
ging over Hotel New York. Ik vind het 

wel bijzonder dat in Museum Rotter-
dam het eerste reclamebord van de 
McDonalds hing. We konden er ook 
3D printen. Dan moest je je hoofd 
laten scannen en dat heb ik gedaan. 
Nu hangt mijn 3D hoofd in het mu-
seum! Er hangen heel veel hoofdjes 
daar. Bij het Natuur Historisch Mu-
seum hadden ze de pettentocht. Voor 
4 euro had je een pet met een labeltje 
die je moest laten scannen. Dan liep 
je met je pet door het museum en als 
je bij een checkpoint kwam, dan zei 

hij je naam en hij zei “fijn dat je er 
weer bent”. Het allerleukste museum 
vond ik Stichting Romeo Trammuse-
um. Die gaf ik 5 sterren. Ik vond het 
een fabuleus museum!  Zelf kom ik 
niet zo vaak in het museum, omdat 
het mijn interesse niet vaak heeft. 
Dus daarom is de Paradijsbende een 
hele leuke club, omdat we juist naar 
andere museums gaan.

De Paradijsbende
verslag van Jordi (9)

ik ben jordi en ik ben 9 jaar. ik ben volgens mij al 
vanaf mijn zesde bij het Kinderparadijs omdat ik 
het hier gewoon leuk vind. 

In de 80 jaren werd dit nog niet gezien 
als echte kunst. De opleiding in Maas-
tricht kwam hem goed van pas. In die 
tijd was Limburg nog een rotsbodem 
waar het stripzaad niet kon kiemen, 
daarom trekt Ruijters naar Rotterdam. 
Ruijters laat zich inspireren door de 
middeleeuwen. Hij tekende een bio-
grafie van Jeroen Bosch en is gespeci-
aliseerd in absurde heiligenverhalen. 
‘De middeleeuwse schilderijen staan 
heel dichtbij het striptekenen. Ze to-
nen een vreemde wereld. Op het eerste 
zicht weet je niet wat ze bedoelen. Je 
moet je erin verdiepen, in die context 
van fabeldieren en symbolen. Je moet 
er echt instappen. ‘ De striptekenaar 
maakt ook zijn eigen wereld. Marcel is 
van de kleine plaatjes. ‘Strips zijn mak-
kelijker te realiseren dan een film. Met 
papier, inkt en een laptop kom je al een 
heel eind.’ Zijn atelier in de Konings-
veldstraat 14, een oud schoolgebouw, 
waar we te gast zijn, herbergt 3 strip-
tekenaars. Alle drie hebben  een eigen 
stijl. Soms maken ze gezamenlijk 

StRIptEkENAAR 
met middeleeuwse inspiratie

werk, vooral als het om grote werken 
gaat. Marcel toont ook een fascinerend 
t-shirt, een teamwork. De drie zitten op 
dezelfde golflengte en helpen elkaar. 
Als je geen oplossing vindt, ziet de an-
dere die wel. ‘ Kunstenaars zijn perse 
eenzaam, maar te eenzaam is ook niet 
goed. ‘ 

de dodendans
We bewonderen zijn boekje.’ Dance 
macabre’. Een non danst met een ske-
let in de meest extreme posities. De 
skeletten ontploffen en de zuster mar-
cheert weg met een groot kruis. Kunst 

is ook humor. Marcel zet zich niet af 
tegen huidige kunst tendensen. Hij 
kiest zijn eigen vorm. Opvallend is dat 
de strips in zijn, ook weer bij de kran-
ten. Van het striptekenen kan hij niet 
leven. Geld verdien je met illustraties 
en als vormgeving. Als je maar ge-
noeg hebt om gewoon te leven. In de 
Stay Okay, de jeugdherberg in de ku-
bussen, kan je werk zien van ruiters. 
Op de 5e etage is er een permanente 
muurschildering, bij de receptie is er 
een lopende expositie. Ze willen het 
hele hotel laten decoreren. In de Lau-
renskerk bij de Missie Kapel werkte 

ruiters als gezel met Bordoni aan een 
schitterende schildering. 

De hel als groeibedrijf
Eén van Marcel’s  meesterstukken is 
het boek Inferno geïnspireerd door 
Dante Allgeri ( 1300) . In dit surrealis-
tisch verzonnen verhaal reis je door de 
hel, een bedrijf dat moet groeien. Het 
heeft de Louterberg al opgeslokt en 
heeft aandelen in de hemel. Het boek 
kwam uit in 2008 en viel samen met 
de beurscrash van 2008. ‘Ik sta niet 
op een kist te schreeuwen, maar mijn 
werk heeft inhoud en berust op een 

visie. Ik wil tekenen en fantasievolle 
dingen maken. In veel bedrijven zijn 
mensen vaak heel ongelukkig.’ Wat je 
ziet in het dagelijkse leven heeft na-
tuurlijk invloed op je tekenwerk. Zo ko-
men in Marcels strip veel trams voor. 
Drugs en vreemde ideeën van mensen 
hoe de wereld is, inspireren Marcel. In 
zijn boeken wemelt het van monsters 
en duivels. Waarom worden strips in 
de kunstwereld minder gewaardeerd? 
‘ Wellicht is papier  moeilijk te bewa-
ren, het is lastig voor musea. Een film-
maker valt ook makkelijker te plaatsen. 
Met strips moet je veel uitleggen.’

Tijdens de Rotterdamse Dakenda-
gen is het Luchtpark op het dak van 
voormalig Station Hofplein feestelijk 
geopend met de overdracht door ar-
chitectenbureau Zus, de ontwerpers 
van het dak, aan De Hofbogen BV, de 
huidige eigenaar van de Hofbogen. 

vijftig kunstschapen zitten, of wan-
delen in de tuin met de fruitbomen 
en -struiken, heemvegetatie en de 
moestuinbedden van Tuin op Hof-
bogen. Het dak is de afgelopen jaren 
al meerdere malen gebruikt als eve-
nemententerrein. Zo was er onder 
meer het openlucht filmfestival Roffa 
Mon Amour, Motel Mozaïque, the-
ater door Wunderbaum, de Rotter-
damse Dakendagen en jeugdvoorstel-
lingen van het Hofpleintheater. Ook 

deze zomer zijn er weer veel evene-
menten. Het Luchtpark vormt slechts 
een heel klein deel van het dak van 
de Hofbogen en is slechts 40 bij 140 
meter groot. Het 1,9 km lange dak is 
gerestaureerd en wacht op een be-
stemming. Wordt het een park waar 
we straks over heen kunnen wande-
len? Er zijn plannen genoeg.

Naast dansoptredens waren er tal van 
voorlichtingsstands over daktuinen 
op het gerestaureerde perron. Je kon 
je eigen bijenhotel maken, bloesem-
drankjes drinken, zaadballen maken, 
fitnessen en picknicken. Tijdens de 
maand juni wordt er ieder weekend 

overnacht in de door kunstenaars ge-
maakte slaapcabines. Het luchtpark 
is ieder dag open van 10 uur tot zons-
ondergang. Via de Luchtsingel en de 
ingang aan de Heer Bokelweg kan je 
het Luchtpark op. Je kan in het gras 
loungen, picknicken, op één van de 

Luchtpark 
Hofbogen 

Marcel Ruijters, stripte-
kenaar uit de Zaagmolen-
straat, groeide op in een 
limburgs gezin. Hij maakte 
strips van het moment 
dat hij kon schrijven. Door 
zijn ouders werd hij hierin 
gestimuleerd. Hij volgt de 
kunstacademie in Maas-
tricht, waar hij zich toe-
legde op schilderen, etsen 
en anatomie. De opleiding 
was echt gericht op am-
bachtelijk vakmanschap. 
Marcel besloot dat zijn 
talent vooral in het stripte-
kenen lag. 
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Havensteder in de wijk 

Op 31 juli gaat verhuurmakelaar Wil-
lem Sluimer met pensioen. De wijk 
zal hem missen, een sociaal mens 
met veel humor. Willem was nog 
geen 15 jaar toen hij aan de slag ging 
bij een aannemer. Hij herinnert zich 
nog de dag. Willem Alexander werd 
toen geboren. Gezien zijn leeftijd 
was hij eigenlijk illegaal aan het werk 
de eerste paar maanden, en kon niet 
verzekerd worden. Het werd dan ook 
geen stellingbouw, maar een plekje in 
de werkplaats. 25 jaar heeft Sluimer 
gewerkt bij die eerste werkgever.‘ We 
waren vaklui en deden verbouwin-
gen en het ouderwetse monumen-

tenwerk. Tegenwoordig heb je alleen 
nog monteurs die wat in elkaar zet-
ten.’ Willem begon met het maken 
van een hor en eindigde als leiding-
gevende. Al zijn belevenissen werden 
door de theatergroep Echte Liefde in 
het Klooster in beeld gebracht. Het 
stuk heette ‘Rimpels aan de Rotte’. 
Met als ondertitel:’ De gebeurtenis-
sen van een gepensioneerde opzich-
ter in het Oude Noorden.’ Al Wil-

lems belevenissen werden gespeeld. 
Sluimer zat erbij met zijn vrouw. Hij 
kreeg er kippenvel van. ‘Ik zag daar 
mijzelf bezig!’. In het verhaal krijgt 
de opzichter een verhouding met een 
huurder. Dat klopte niet verzekerde 
Willem zijn vrouw. Hoe liep het af 

met de aannemerij?’ Ik dacht altijd 
vooruit. Afspraak was dat ik de zaak 
zou overnemen. Ik was de eerste 
keus en alles was rond.’ Toen kwam 
iets vreselijks privé! en Sluimer gooi-

de het roer om. Als 39 jarige kwam 
hij makkelijk aan de bak.  Via de oude 
aannemerij op Voorne-Putten had hij 
de nodige connecties opgebouwd. In 
maart ’92 komt hij in dienst bij de 
Combinatie in de Gerard Scholten-
straat. Sluimer heeft het ontzettend 

naar zin in de corporatiewereld. Het 
is een compleet andere wereld. In de 
aannemerij tracht je bewoners wat 
aan te smeren. ‘Je dak herstellen? 
bouw dan meteen een dakkapel!’ Bij 

de corporatie hou je de boot waar het 
kan af. Willem heeft de functie van 
opzichter en behandelt de klachten 
en mutaties. Hij maakt veel mee. ‘De 
werkelijkheid overtreft de fantasie.’ 
Wordt de titel van het boek dat hij 
gaat schrijven.  

Willem als 
verhuurmakelaar
Na de fusie met Com.Wonen in 2002 
wordt hij woonmakelaar en vervol-
gens bouwkundig woonmakelaar. 
Het was een ongelukkige combinatie 
van klachten opnemen en verhuren. 
In juli 2011 wordt Havensteder ge-
boren. Sluimer wordt verhuurmake-
laar. ’Dat is mijn ding. Ik ontmoet 
zoveel dankbare mensen, die blij 
zijn met hun woning. Ik ga die con-
tacten missen. Maar je kan het niet 
iedereen naar de zin maken. Nieuwe 
huurders gaan blij weg, maar dan 
komt de familie en komt er een hele 
lijst met problemen.’ Willem zal zijn 
werk missen wat hij niet zal missen 
zijn een paar oproerkraaiers en de 
lijst ‘Passende toewijzing’. Als je een 
euro te weinig verdient krijg je de 
woning niet. ‘Die lijst hang ik op in 
mijn schuur, waar ik al mijn gereed-
schap heb. Mijn oude werk wordt 
mijn hobby. Als ik mijn werk mis dan 
kijk ik naar die verschrikkelijke tabel 
‘Passend toewijzen.’ Willem is een 
blijver en kan met veel plezier weer 
een woning verhuren aan de kleine 
kinderen van vroeger. Hij weet bewo-
ners die niet thuis zijn op hun werk 
te vinden. Hij leert het multicultu-
rele Oude Noorden van haver tot gort 
kennen. Dan barsten de anekdotes 
los. Die Surinaamse man die lekkage 
had in de kelder. ‘Maar meneer uw 

huis heeft geen kelder.’ De lekkage 
bleek op zolder. Kelder was voor deze 
huurder het woord voor berging. Een 
Marokkaanse huurder heeft geen 
stortbak. Hij blijkt onder stortbak een 
pedaalemmer voor de maandverban-
den te verstaan. Er is wel een spoel-
bak.  Wat Sluimer heel leuk vindt als 
verhuurmakelaar is het maken van 
de advertentie. Het moet niet alleen 
gaan over de woning maar ook over 
de woonomgeving, zoals: ‘Op een 
steenworp op de Rotte’. Het gaat niet 
alleen over het interieur maar ook 
over de bijzonderheden van de buurt. 
’Het zal niet makkelijk zijn om weg 
te gaan.’ mijmert Willem. Maar na 
51 jaar werken is het welletjes. Dan 
is het mooi geweest. Hij laat mij zijn 
bureau zien met een foto van hem-
zelf met de look a like van Marilyn 
Monroe. ‘Ik heb haar een vrije sector 
woning aangeboden.‘ grapt Willem. 
Ik krijg Lenie Rietveld aan de lijn uit 
de Burgemeester Roosstraat.’ Doe 
Willem veel groeten. We gaan wat in 
elkaar flansen.’

Ik ontmoet routinier Jan Potappel en 
nieuwkomer Ricardo Wooning in de 
bedrijfskeuken. Beide zijn wijkbe-
heerder en vormen een gemotiveerd 
stel. Ricardo komt van de COA, de 
organisatie voor Vluchtelingen. Er 
komen bitter weinig vluchtelingen 
binnen, zodat Ricardo ging uitkijken 
naar wat nieuws. Het onderhoud 
van een tachtigtal woningen is nu 
eenmaal niet zo spannend. Ricardo 
heeft zijn sporen verdiend in Oud-
Charlois als technisch wijkbeheer-
der bij Woonstad. De werkwijze van 
Woonstad en Havensteder is in grote 
lijnen hetzelfde. Wat vindt Ricardo 
van het Oude Noorden? ‘ De mensen 

zijn hier stukken beleefder, aardig en 
vriendelijk. In Charlois kreeg je soms 
een medische encyclopedie naar je 
hoofd. Jan Potappel is een oud PWS-
er en is nu 46 jaar in dienst. ‘ Je hoeft 
je hier nooit te vertellen, er is altijd 
wat te doen. ‘ 

Het buitenleven 
bloeit
Jan en Ricardo maken even de stand 
van zaken op. Het wordt weer zomer. 
Het buitenleven bloeit. De barbecues 
gaan de tuin in. Al het snoeisel en af-
val wordt jammer genoeg al te vaak 
het binnenterrein of de achterpaden 
gesodemieterd. De wijkbeheerders 

zoeken dan ook bewoners, bondge-
noten om hier samen de schouders 
onder te zetten. Een ander aandachts-
punt zijn de bergingen. Uit vrees voor 
inbraken worden door bewoners de 
nummers van de bergingen gehaald. 
Ze zijn dan ook onvindbaar voor de 
corporatie. Jan en Ricardo moeten 
ze dan in kaart brengen. ‘ Er is heel 
wat gaande‘, prijst Jan Potappel.’ Kijk 
naar die Johannes de Dichter, studen-
tenhuisvesting in de Jensiusstraat. 
Hij staat in de steigers voor gevel-

werk.‘ Bij Planmatig Onderhoud zijn 
de kosten voor de portiekaanpak  in 
het Oude Noorden en de Agniese-
buurt ingediend. Bij groen licht start 
die aanpak in 2019. Momenteel wor-
den de bewonerstuinen aangepakt 
en wordt structureel tuinonderhoud 
geregeld via de Groen Poel. De wijk-
beheerders zijn blij met de broodbak-
ken vóór de scholen en huizen van 
de Wijk. Potappel is helemaal in zijn 
nopjes over de wijkconciërges in het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt, 

Peter Heij en Walter Joossen. ‘ Wijk-
conciërges en beheerders zijn een 
ideale combinatie. Het gat van het 
verdwijnen van de Stadsmarinier is 
hiermee opgevuld. Die wijkconciër-

ges zijn mensen van de praktijk. Die 
jongens weten de weg ze hebben 
korte lijnen met de gemeente. Ze ko-
men van de werkvloer en hebben ver-
stand van zaken.’ Jan Potappel is niet 
altijd gecharmeerd van bureaucraten, 
studiekoppen en keurmerken. De 
bewoner wil een betaalbare woning 

en mensen die het verschil kennen 
tussen een spijker en een schroef. 
Tussendoor klinkt Jans liefde voor 
het bedrijf en het Havensteder team. 
Aan de andere kant draagt het ma-

nagement de uitvoering op handen. 
Jan is 40 jaar in dienst. Daar mag ik 
het niet over hebben.’ Ik wil niet op 
de voorgrond’ bromt Jan. We kunnen 
in elk geval nog 5 jaar Jan meemaken, 
routinier en coach. 

Karin ormel manager onderhoud en beheer bij Havensteder vertelt ons over de prioriteiten van het bedrijf. De aan-
pak van de binnenterreinen in samenwerking met Creatief Beheer. De aanpak van tuinen van bewoners die het zelf 
niet kunnen tegen een kleine bijdrage. Met de bewoner kijkt Havensteder dan hoe het verder moet. Bijvoorbeeld 
een contract met groen poel voor twee maandelijks onderhoud. De aanpak van de achterpaden. Het schilderen van 
portieken. opvallend is dat hier een sociale component in zit. aannemers zetten 5% van de aanneemsom in voor 
het klaarstomen van jongeren voor de bouw. Momenteel krijgen ze een praktische schilderopleiding in stappen. 
We interviewen twee oudgedienden van Havensteder en een nieuwkomer. 

Willem Sluimer vol anekdotes

Een gemotiveerd tweespan

promoot hem op de website. In de 
Banier houdt hij zijn gesprekken met 
bewoners. De Banier stuurt ook be-
woners door naar hem. Joosen sluit 
aan bij het vrijwilligers schoonmaak-
werk van scholieren en verslaafden. 
Hij zorgt voor de materialen. Walter 
is extravert en stapt op de mensen af. 
‘Hallo, ik ben de wijkconciërge!’ Hij 
aarzelt niet bewoners aan te spreken 
en legt zelf graag contacten. Zijn vak-
bonds achtergrond waar hij zich spe-
cialiseerde in arbeid- en sociaal recht 
geeft hem vleugels. Hij is getraind op 
inspraak en luisteren en maakt mak-
kelijk contact. Belangrijk is vaak de 
vraag achter de vraag. Van zijn rol wil 
Walter een functie maken. De wijk-
conciërge is nuttig, hij is de ogen en 

oren van de wijk. Bewoners kunnen 
hem aanspreken en hij zorgt voor 
korte lijnen. In de toekomst komt er 
een spreekuur in de Banier, ook het 
Liskwartier is zijn terrein. Vooral de 
omgeving Jacob Loisstraat baart zor-
gen. Ook in het Zomerhofkwartier 
( ZOHO) is Walter thuis. Hij stapt 
zo bij de creatievelingen binnen.’ Ik 
wacht niet tot ze komen, maar ga 
naar de mensen toe.’ Ik ben wat bru-
taal en dat vinden de mensen leuk!’ 
Ook de vrouw van Walter is een actie-
ve vrijwilliger in de Banier. De Agnie-
sebuurt heeft er enthousiastelingen 
bij die weten wat samenwerken is en 
hoe je kan groeien van onderop. 

Walter Joosen is de nieuwe wijk con-
ciërge in de Agniesebuurt. Joosen 
werkte 12, 5 jaar in het Baronie zie-
kenhuis in Breda. Zijn taak was het 
sorteren van transporten van afval. 
Na een reorganisatie belandde hij 
bij de Rotterdamse wijkreiniging. 
Hij begon van nul als prikker tot zijn 
oversten zagen dat hij niet alleen een 
groot rijbewijs had maar organisatori-
sche kwaliteiten. Hij werd teamleider 
en is sinds 2008 vast in dienst bij de 

Gemeente Rotterdam. Deze milieu 
achtergrond van Walter betekent dat 
hij de organisatie van binnenuit kent 
en weet wat het diverse werk inhoudt 
en betekent. Toen hij hoorde van de 
rol van wijk conciërge was hij echt 
geïnteresseerd. Na een stage werd hij 
op 16 februari aangesteld. Hij kent de 
Agniesebuurt als geen één, de plek-
jes en hoekjes van zwerfvuil. Walter 
constateert sinds zijn start een forse 
verbetering

Relaties 
opbouwen
Hij heeft een prima relatie opge-
bouwd met Bosland ( Roteb) waar 
hij voorheen was gestationeerd. Hij 
kent er iedereen en werkt er goed 
mee samen, ook met Lisa en Leo van 
Havensteder heeft hij goed contact. 
Regelmatig schouwen ze samen de 
wijk. Walter maakt actief gebruik 
van de handhaving. De Banier is zijn 
startlocatie. Het Huis van de Wijk 

Wijkconciërge een samenwerker
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We zien buggy’s, rugzakken, vlag-
gen en zelfs een na peddelende step. 
Opvallende aanwezige is school De 
Fontein met vlag en wimpel. Kinde-
ren zingen een liedje voor de start.’ 
Hebben jullie er zin in?’ Vraagt de 
speaker. Na een volmondig ’Ja’ gaan 
de hekken open en gaan de kerk-
klokken bonzen. Een lange sliert 
kronkelt langs de singel bewonderd 
door glimlachende voorbijgangers. 
Een enkele laatkomer weet nog aan 
te pikken. Zoals vorig jaar is de or-
ganisatie van de avond vierdaagse 
helemaal in handen van vrijwil-
ligers. De trekker is Raymond van 
den Broek.

De slotdag
De slotdag van de Vierdaagse was 
een ware apotheose. Wel duizend 
bloemen werden geleverd door Op-

fleuren. Kijk, de eerste wandelaars 
van het 10 kilometer traject komen 
lopend binnen onder luid applaus. 
Ruben wordt geïnterviewd. Het is 

Maison Arabique pakt uit met veder-
lichte klassieke lampen, rieten man-
den en lange slingers met kamelen en 
olifanten. Marieke de Kooning toont 
prachtige kaarten en originele prints. 
We zien haar boekje liggen: ‘Ik wil 
geen koningin meer zijn’, titel ook van 
haar gelijknamige kindervoorstelling. 
Overal zien we kralen, armbanden, an-
tiek, glaswerk. We worden getriggerd 
door mooie hoedjes, van stro tot sjiek. 
Met een zomerhoed op dans ik over 
het plein. Publiciteit wordt gemaakt 
voor de Dam als betaalmiddel. In feite 
is het een soort ruilsysteem voor de 
buurt. Bij Juliette kan je de eigen hoe-
pel samenstellen. Een hele gamma 
van kleuren staat je ter beschikking. 
We zien Picasso’s en geschilderde kip-
pen, tango en flamenco impressies, 
Chinese kunst en poppen. Opvallend 
is de originele stadsfotografie. Het 
kunstenaars collectief Karmijn pakt 
uit met wel zes kramen. Verrassende 
bloemen, een impressionante science 
fiction koningin, een symbiose en een 
bijzondere eigen wereld. Marcel Speet 
speelt met worteldoek op het boeren-
land. Verschillende composities met 

stof worden gefotografeerd vanuit 
een zelfde camera stand. Vanuit zijn 
hotelkamer fotografeert Marcel het 
wisselende licht van buiten. We blade-
ren in een ornithologen boek. Jeanet 
maakt zwart-wit portretjes. We lopen 
langs staand naakt en mooie platte 
beelden van cederhout. Leuk zij de 
box met wijn openers, hangers en de 
workshop hoeden maken. Jongelui 
proberen de hoola hoops uit onder 
een gezellig deuntje. Er valt ook wat 
lekkers te scoren: pannenkoeken, ver-
se asperges en heerlijke koeken van 
Koek en Pan uit Zwaanshals. Bakker 
Peter stelt zich voor als Peter Pan. Wat 
een sprookje! Eén en ander overgieten 
we met de wijntjes van van Otterloo. 
Unieke tassen vallen te bewonderen. 
Bij Any Dress leer je de eigen jurk ma-
ken in één dag. Het kunstenaarscol-
lectief Vogelnest stelt de vogel centraal 
op kapstokken, kaarten en posters. 
Van chipzakken worden bloempot-
ten gemaakt en van wegwerp plastic 
broches met straatpatronen. Art de 
Nicole toont warm keramiek. Stripte-
kenaar Marcel Ruijters uit het Oude 
Noorden laat zich inspireren door de 

Middeleeuwen. ‘De middeleeuwse 
kunst staat dicht bij het striptekenen.’ 
We vallen voor de gebalde vuist met 
spuitbusjes als vingers. Geluksste-
nen van calciet lachen ons toe.

Het dichterspodium
Traditioneel koppelt Martha Harel 
aan Bon Ton een dichterspodium. 
Dichters zijn soms zwartkijkers, op-
vallend was bij deze editie de speelse 
humor. Dichteres Karin maakt een 
ontroerend gedicht over het Pales-
tijnse kind dat haar streelde. ‘Het 
was het verste wat ze ooit had aan-
geraakt.’ Carol’s vriend ruik naar 
kastanje. Uit de vinex woning klinkt 
Vivaldi. Forenzen treinen  langs wei-
den zonder koeien, die staan op stal 

Place Bon Ton 
gevarieerd en 
poëtisch

Ze zijn van de Agniesebuurt en nu 
zijn er al enkele verdwenen naar Hof 
van Noord. Het zou goed zijn volgens 
de wijkraad dat de mooiste kunnen 
gered worden. Er staan nog levende 
fruitbomen in en die hebben water 
nodig. In de herfst gaan ze verplaatst 
worden naar de volle grond. In het na-

jaar worden de kapotte tonnen opge-
ruimd. De mooi beschilderde tonnen 
blijven onderdeel van het straatbeeld 
Agniesebuurt. Woon je in de Agnie-
sebuurt en heb je interesse in mee-
helpen of adoptie, dan kan je contact 
opnemen met Hamlet Mowafy. ham-
letdiver@hotmail.com

Wijntonnen en 
fruitbomen 
VOOR AdOptIE

zijn zesde 10 kilometer! De grote 
meute blijft hangen bij het pleintje 
waar de theateropleiding Circon-
struction jongleert, gooit met de di-

abolo en een spannende acrobatiek 
act ten beste geeft. Overal lachende 
gezichten. ‘De dood of de gladiolen!’ 
Een oma rept zich naar voor: ‘Ik 

moet bij de finish staan’. Kinderen 
komen binnen met knuffels in de ar-
men. Andere zijn complete hippies. 
Het publiek bestaat uit hele families 

en krijgen krachtvoer. Rotterdamse 
Keet heeft het over de gevallen mens. 
Ze snakt naar een liefdevolle omhel-
zing, maar leeft tussen de verdorde 
rozen. Roth noemt zich een drank-
zuchtige geheelonthouder. Mooi is 
zijn schets van de cruiser die met zijn 
sportwagen de blits maakt. Hij racet 
achteruit in de straat. Zijn vriendin 
die zich opmaakt krijgt de lipstick op 
de wangen en niet op de mond. Het is 
zomer. De vrouwen met korte rokjes 
worden weer meisje, de mannen zijn 
de lul. De Blijdorp Boys met tenorsax 
en poëzie, maken er een feest van. 
Gaat Kuijt scoren tegen Heracles? De 
zacht ademende Kuijt wordt gespeeld 
op de sax. De spanning is als de val 
van de Berlijnse muur. Mooi is hun 

uitdrukking: ‘Voor Rotterdam bestaat 
geen voltooid verleden tijd.’ En wat 
vind je van ‘Rotterdammen’? Liesbeth 
presenteert zich als de dochter van 
Elvis Presley. ‘Als Elvis niet leeft, wie 
eet er dan met mij s’avonds bananen 
met pindakaas?’ Jana Beranova heeft 
het over de charme van ruggen. Ze 
laat zich inspireren door de Muskus 
Os. ‘Poëzie is zo woorden op een rij-
tje zetten, dat het anders wordt. ’Aan 
de toerist vertelt ze ‘close your eyes 
and you are in paradise.’ Rotterdamse 
Keet vindt het kut met peren, peren 
die je zelf nog moet schillen ook. De 
door Edwin de Voigt georganiseerde 
poëtische sessie wordt besloten door 
Willem die op zijn saxofoon de abso-
lute liefde speelt.

Van de 11.000 Joodse families zijn er 
slechts 750 teruggekeerd. Joop Israël 
vertelde dat hier op de Noordsingel 
zijn oma woonde met haar doch-
ter en haar dove broer. Ze werden 
vermoord in Auschwitz en Sobibor. 
Oma Saartje was 69 jaar, haar doch-
ter Helena 42 jaar, broer Benjamin 
75 jaar. Helena speelde viool. Ze 
had haar vermeende ‘Stradivarius’ 
bij een vriendin ondergebracht. De 

viool is nu weer in de familie en de 
kleindochter van Joop speelt erop. De 
kinderen en kleinkinderen van Joop 
Israël en zijn broer Gunther waren al-
len aanwezig. Joop heeft zijn leven te 

danken aan het gemengde huwelijk 
van zijn vader, die getrouwd was met 
een christen, uitzonderlijk in die tijd. 
Personeel van de Dovenschool was 
ook aanwezig. Al hun Joodse leerlin-

StOLpER-
StEINE 
tEGEN 
VERGEtEN

Het krioelt van de kleurrijke 
kinderen rond de Bergsin-
gelkerk. Ze stellen zich op in 
een soort Romeinse cohorte 
om vliegensvlug van start te 
kunnen gaan. Eerst starten 
de profs die 5 kilometer 
voor de kiezen krijgen, dan 
de beginners vergezeld van 
ouders, moeders en leer-
krachten. 

voorafgaand aan een feeste-
lijk dansfeest met de antil-
liaanse jan van der ploeg 
band, werden voor een 
25-tal bewoners oude zwart-
wit filmpjes afgedraaid over 
de Bevrijdingsdagen. De 
films werden geleverd door 
de piet Rooversstichting en 
zijn afkomstig van het oor-
logsmuseum. 

In beeld kwamen de straatfeesten van-
af 5 mei, terwijl pas 8 mei de kolonnes 
van Canadezen en Amerikanen bin-
nen rolden in Rotterdam. Koekhap-
pen, blikjes lopen, hoepelen, estafette 

met verkleden. Het riep tal van herin-
neringen op. Ook de bijltjesdag kwam 
in beeld. De auto’s van de bevrijders 
werden beklommen door jongelui. 
Sigaretten en chocolade werden uit-
gedeeld. Iedereen deelde wat hij nog 
in huis had. Straten werden bevlagd. 
Tijdgenoten gaven commentaar op de 
beelden en haalden herinneringen op. 
Na de film brak in Jan van der Ploeg 
de bevrijding los met de muziek van 
de Antilliaanse Jan van der Ploeg band 
met Flagio de buurman als leadzan-
ger. Antilliaanse, Surinaamse en Hol-
landse melodieën wisten iedereen op 
de vloer te krijgen. Alles door elkaar. 
Het leek wel een tweede Bevrijdings-

dag, één en al verbroedering van wel 
meer dan honderd buren en bewo-
ners. Broodjes saté werden afgewis-
seld met Surinaamse rijst en kruidige 
kip, kleurige cake en smakelijke sala-
des. Het smullen hield het publiek vast 
en gaf het energie om wel zes uur lang 
onafgebroken te dansen. Direct gin-
gen stemmen op om de band binnen 
afzienbare tijd weer te contracteren als 
de financiën het toelaten. Het organi-
seren in van der Ploeg kan je zonder 
twijfel innovatief noemen. Haal de 
buurt naar binnen. De zingende buur-
man leefde ook helemaal op en leek 
wel 20 jaar jonger.

Bevrijdingsdag in 
Jan van der Ploeghuis

gen werden afgevoerd. De plaatsing 
van de stolpersteine in aanwezigheid 
van de hele familie onderstreepte ‘de 
gebondenheid in de bundel van de 
levenden’.

en met een behoorlijk oma gehalte.
Bloemenkransen worden om de nek 
gehangen en confettibommen knal-
len. 750 kinderen waren ingeschre-
ven, maar dubbel zoveel hebben zich 
aangesloten. 40 vrijwilligers zorgen 
voor de begeleiding. Alle scholen 
stromen binnen in dikke dromen. 
De Margriet en Fontein met vlaggen, 
Dominicus en de Wereld. Chocolade 
medailles worden overhandigd en 
heerlijke ijsjes. AH en Plus leveren 
1000 bananen: ‘Go Bananas!’ Er 
wordt constant luid geapplaudisseerd 
en duimen gaan omhoog. Piepkleine 
baby’s doen in een zakje op de borst 
hun eerste Noordelijke levenserva-
ring op. Een klein jazz orkest blaast 
en trommelt. De sfeer zit er goed in. 
De avondvierdaagse brengt Noord in 
beeld. En is een doorsnee van de be-
volking. Onder Djembe tonen komt 
de overhandiging van de wisselbeker 
door wijkraadslid Raymond van den 
Broek. Hij gaat naar de Dominicus-
school. Het is een kleine groep die 
voor het eerst weer meedoet en zong 
als de spreekwoordelijke nachtegaal. 
Sportief wordt door een ieder win-
naar gefeliciteerd. Maar, zijn het niet 
allemaal winnaars?

Avondvierdaagse 
indrukwekkend 

op noordsingel 68a werden 
onder grote belangstelling 
drie stolpersteine geplaatst 
die de herinnering aan een 
joodse Rotterdamse gedepor-
teerde en vermoorde familie 
levendig moeten houden. 

De artistieke markt place Bon ton op het pijnackerplein is 
terug van weggeweest en hoe! Bezoekers konden genie-
ten van een schitterende variatie en een heerlijke sfeer. 
over het plein klinken de gevoelige chansons van Babet-
te. ik slenter over het plein en wordt overweldigd door de 
kleurenpracht.

Ruim vijf jaar geleden zijn veel geveltuinen aangelegd in 
de agniesebuurt. tegelijkertijd verschenen 85 wijnton-
nen in de straten, beschilderd door kinderen en gevuld 
met aarde en fruitboompjes. Dit alles met subsidie van de 
deelgemeente.
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trendzz Wonen is een jonge 
onderneming op het gebied 
van vloeren, wanddecoratie, 
raamdecoratie en advies. De 
aantrekkelijke showroom 
met kleurige vloeren; lami-
naat, pvC, vinyl, parket en 
tapijt geeft een goed beeld 
weer van de talloze moge-
lijkheden. 

‘Tegenwoordig is het niet eenvoudig 
om een keuze te maken om je woning 
naar je smaak in te richten door de 
grote diversiteit aan producten en mo-
gelijkheden’, licht Abderrahim Had-
dou toe. ‘De laatste jaren is de kwa-
liteit van laminaat enorm verbeterd 
en betaalbaar geworden. Laminaat 
kan je tegenwoordig ook in vochtige 
ruimtes leggen zoals een badkamer.’ 
Trappenstoffering is een specialiteit 
waar Trendzz Wonen over beschikt. 
‘De nieuwe trend is duurzaam trap-
pen stofferen met PVC. Trapstoffe-
ring met tapijt, vinyl of zelfs laminaat 
behoort tot de mogelijkheden’ vertelt 
Abderrahim. Trendzz Wonen levert de 
beste kwaliteit tegen betaalbare  prij-
zen. Hoog kwaliteit hoeft immers niet 
duur te zijn. ‘Wij zijn de goedkoopste 
in het midden-en hoog segment’ al-
dus Abderrahim.  

In de Showroom worden veel produc-
ten op de muren tentoongesteld en 
veel meer middels displays/waaiers 
die hier en daar liggen. Natuurstenen 
worden nagemaakt in tegellaminaat 
in alle kleuren, van hoogglans tot 
mat, met-en zonder structuur.’ Tegen-

woordig kan laminaat in elke woning, 
ongeacht de staat van de vloer, gelegd 
worden omdat je de beschikking hebt 
over kwalitatief goede ondervloeren 
die zeer geluid reducerend zijn.  Ge-
luidsoverlast krijgt geen kans meer. 
Trendzz Wonen heeft veel producten 
op voorraad, maar daarnaast is elke 
bestelling binnen 24 uur binnen. 

Goed helpen is ons vak
Abderrahim realiseert zich dat veel 
keuze ook lastig is. ‘Daarom stel ik 
vooral vragen en bekijk ik het vanuit 
verschillende oogpunten. Ik wijs op 

de vele mogelijkheden en laat mensen 
ruimer denken. De diversiteit is een 
jungle, maar goed helpen is ons vak. 
We gaan soms mee naar huis en kij-
ken hoe een woning is ingericht. We 
wijzen op de voor- en nadelen van elke 
keuze’. Als voorbeeld vertelt Abderra-
him ons dat in een groot gezin hoog-
glans laminaat kwetsbaarder is ook al 
is de kwaliteit heel hoog is. Trendzz 
Wonen streeft naar klantenbinding 
en een duurzame relatie.’ Tevreden 
klanten zijn onze PR. Vaak brengt een 
oude klant een nieuwe mee.’ Trendzz 
Wonen is niet de goedkoopste ( die 

zijn er genoeg) maar ze leveren wel 
een goed product tegen scherpe prij-
zen. ’We zetten ons in de markt als 
goede kwaliteit en goede diensten.’ 
We horen vaak van nieuwe klanten 
klachten over half werk van vroegere 
ingrepen. Wat ik beloof krijg je ook. 
Afspraken worden nagekomen. We 
willen eerlijk en transparant zijn.’ In 
het begin was het voor Abderrahim en 
zijn partner even zoeken als nieuwko-
mers. Maar snel legden ze contacten.’ 
We geven ook goed advies voor een 
smalle beurs.’ De verhuizing naar een 
groter pand op Zaagmolenstraat op 22 

B legde de compagnons geen windei-
eren. Ze zitten nu in een represen-
tatieve ruimte en zijn echt zichtbaar. 
Naast de showroom is er veel geïnves-
teerd in de buitenkant.’ We hebben 
concurrentie, maar luisteren goed 
naar de wensen van onze klanten en 
geven eerlijk advies. Ons dienstver-
lening heeft kwaliteit. Na elk werk 
gaan we zelf controleren.’ We lopen 
door de zaak met alle soorten behang, 
gordijnen, karpetten, trapbekleding 
die tientallen jaren meegaat. Trendzz 
Wonen draagt bij aan duurzaam en 
aangenaam wonen.

De Hildegardisschool hield 
een heerlijk buurtfeest op 
het johan idaplein. De sfeer 
was vredig en bijzonder 
ontspannen. De hele school 
werkte mee. vanaf 8 uur ’s 
ochtends was iedereen in 
de weer. Kleurrijke kraam-
pjes werden opgebouwd. 
Dozen met door de ouders 
verzamelde curiosa werden 
uitgestald.  veel ouders 
waren aanwezig. De inzet 
was groot. 

Met te weinig geld werden wonde-
ren verricht. De kinderen konden 
trommelen op skippyballen van 
Drumtastic. Er werd geschminkt 
met sterallures. Kinderen lieten hun 

handen met  henna beschilderen. 
Stoere jongens en meiden testen el-
kaars kracht uit bij het touwtrekken. 

Bij de schommels kon je hangen aan 
denimbroeken, een vermoeiend kar-
wei. Twee springkussens hielden de 
kinderen in actie: het sprookjeskas-
teel  van Doornroosje, van waaruit je 
kon wuiven naar je moeder en een 
stormbaan met zwaar klauterwerk 
en een reuzeplijbaan. Op de rom-
melmarkt kon je romantische thee-
potten krijgen. De suikerspinnen 
hadden de smurfenkleur. Bananen 

en appels zorgden voor een gezonde 
vulling. Je kon blik gooien, hoela 
hoepen en ballonnen versieren met 
stickers. Een clown bord met gaten 
kon je bewerken met rubberballen. 

Naast de actieve leerkrachten onder 
leiding van juffrouw Jane kwamen 
ook SOL en het Kinderparadijs met 
een dreamteam. Gezellig op de ach-
tergrond klonken 70-er jaren mu-
ziek en Antilliaanse deuntjes. Het 
was een feest!

 Gezonde   
 tour 
 langs Huizen  
 van de Wijk

op donderdag 5 juli wordt er 
een “gezonde toer” georga-
niseerd in noord: een wan-
deling langs de verschillen-
de huizen van de wijk, zoals 
Het Klooster en Mozaïek.  

In de huizen van de wijk kan je een 
gezondheids APK laten doen en al-
lerlei gezondheidsbevorderende 
activiteiten doen, zoals dans je ge-
zond, leer je over gezonde voeding 
en kan je kennis maken met de wijk-
verpleegkundige. Het programma 
- dat tussen 10.00 en 18.00 uur zal 
plaatsvinden - belooft leuk, lekker en 
gezond te zijn. Hopelijk ben jij erbij 
en/of nodig jij jouw netwerk ook uit! 
Kom dus op 5 juli naar het Klooster 
en Mozaïek. De dag is bedoeld voor 
iedereen uit Noord, om kennis te 
maken met elkaar, een gezonde leef-
stijl en met Noord! De gezonde Tour 
is mede georganiseerd door SOL, 
Dock en de Gemeente Rotterdam.

EEN HEERLIJk ONtSpANNEN fEESt

trendzz Wonen 
helpt kwaliteit kiezen
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op het Koningsveldeplein 
is onlangs door Wethouder 
Eerdmans het startschot 
gegeven voor  het fietsexa-
men door leerlingen van 
de fontein, de juliana van 
Stolbergschool en de Hilde-
gardisschool. 

1.836 leerlingen in Rotterdam ne-
men deel aan het Praktisch Ver-
keersexamen. Kinderen uit groep 7 
brengen in de praktijk wat ze heb-

ben geleerd tijdens de verkeersles-
sen op school. De kinderen hebben 
de afgelopen maanden hard geoe-
fend om het felbegeerde diploma in 

We interviewen directeur Kourosh 
Dehgani. Hij woonde altijd dichtbij 
de Zwartjanstraat in de Jonker Frans-
straat. ‘Een gezellige winkelstraat die 
Zwartjansstraat. Ik deed daar al mijn 
boodschappen.’ Nu woont hij op de 
Admiraliteitskade, maar in de Zwart-
jan zit nog altijd zijn vaste kapper 
waar hij al 20 jaar komt. Kourosh was 
manager bij een andere tandartsen 
praktijk. Toen deze wilde uitbreiden 
kreeg hij het balletje toegespeeld. Ze 
zijn niet over één nacht ijs gegaan. 
Dehgani zelf kent de omgeving goed 
en wist dat in het Oude Noorden een 
tandartsenpraktijk ontbrak. Zijn me-
ning werd bevestigd door een gede-
gen onderzoek. ‘Veel mensen gaan 
niet naar de tandarts. Ze hebben 
geen aanvullende verzekering. Of ze 
hebben angst voor de tandarts. Dan 
verzin je altijd een reden om niet te 
gaan, zeker als er geen tandarts in 
de buurt zit. Bewoners zijn verhuisd 

naar het Oude Noorden, maar gaan 
nog steeds naar hun oude tandarts. 
Een vestiging in de buurt kan daar 
veranderingen in brengen.’ Uit zijn 
vorige vestiging weet Kourosh als 
geen ander wat een frisse uitstraling 
betekent. Hele middagen, vier maan-
den lang, zat hij op bouw vergaderin-
gen in de plaatselijke cafe’s om van 
Noordmolenstraat 7-9 stap voor stap 
een paleisje te maken. Er was in dat 
oude pand het nodige werk te ver-
richten: Vloeren vervangen, plafonds 
verhogen, andere brandwerend ma-
teriaal aanbrengen. Het team wilde 
geen prutswerk. ’Ik wil me hier niet 
voor twee dagen vestigen, maar tot 
mijn pensioen. En daarna het stokje 
doorgeven.

Alles onder in één dak 
Op zaterdag foldert de directeur 
himself in de Zwartjanstraat en 
maakt een praatje met de bewoners 
en bezoekers.’ Het Oude Noorden 
is leuk, gezellige mensen.’ De Tan-
denmolen is 6 dagen per week open, 
ook in de avonduren. Open gaan op 
zondag wordt overwogen. Er werken 

twee tandartsen , waarvan 1 specia-
list in wortelkanaalbehandeling. De 
praktijk realiseert alles onder in één 
dak: er is een mondhygiënist en een 
orthodontist. De Tandenmolen wil zo 
weinig mogelijk doorverwijzen. Één 
van de tandartsen doet ook tandchi-
rurgie en trekt verstandskiezen en 
kiezen met hele diepe wortels. Voor 
de patiënt is zo een behandeling 
voordelig. Het gaat via zijn tandarts-
verzekering. In het ziekenhuis gaat 
het af van je eigen risico. Heb je een 
nabloeding dan kan je langs bij de 
praktijk, dichtbij. 

Multiculturele service
De service is multicultureel : Een 
Turkse tandarts die zijn diploma be-
haalde in Duitsland en ook Duits en 
Engels spreekt; Een Marokkaanse 
tandarts assistente en een Turkse ba-
liemedewerkster. Allemaal spreken 
ze ook perfect Nederlands. Vandaar 
ook de Tandenmolen met een knip-
oog naar Holland en de Noordmo-
lenstraat. Het logo van de zaak is een 
tand met wieken. Kourosh ziet de 
toekomst in de Zwartjanstraat roos-

kleurig in. ‘Een half jaar geleden was 
er nog veel leegstand. Nu bloeit de 
economie op. ’Iedereen is welkom in 
de Tandenmolen, veelkleurige perso-
nen en veelkleurige klanten. We zijn 
er voor de hele wijk en willen voor de 
hele wijk ook wat betekenen.’

Zorg voor kinderen
Kourosh wijst erop dat kinderen tot 
18 jaar met hun ouders verzekerd 
zijn via de basisverzekering. Zij gaan 
gratis naar de tandarts. Een aanvul-
lende verzekering is voor hen niet 
nodig. ‘Vanaf 2 jaar naar de tandarts 
gaan is eigenlijk een must. Zo voor-
kom je angst. Kinderen gaan dan 
spelenderwijs en raken het gewend.’ 
Ons interview eindigt met het droeve 
nieuws dat Rotterdam de kinderen 
heeft met het slechtste gebit van heel 
Nederland.’Daar wil ik verandering 
in brengen en een steentje bijdragen. 
Binnenkort ga ik naar de basischolen 
om te vragen voorlichting te mogen 
geven. ’We hebben te doen met een 
bewogen ondernemer die het Oude 
Noorden en de Agniesebuurt om-
armt.

Scholieren 
doen 
fiets-
examen

DE tanDEnMolEn

op noordmolenstraat 
7-9 opende onlangs een 
moderne tandartsprak-
tijk met uitstraling. Ze 
bieden een vaste tand-
arts met persoonlijke 
aandacht, geven een 
goede uitleg over de 
behandeling en hebben 
nederlands sprekende 
tandartsen. ook spreken 
ze diverse buitenlandse 
talen zoals Engels, Duits, 
turks, Marokkaans en 
farsi. 

Zo ook het met licht overgoten, mo-
derne winkelpand op de Zwart Jan-
straat 73A. Midden in het bedrijvige 
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 vol-
ledige renovatie haast niet te zien. De 
strakke, zwarte voorgevel zorgt voor 
een moderne en chique uitstraling en 
nodigt uit om naar binnen te stappen. 
Op een worp afstand vind je horeca-

tenten, creatieve kunstgalerijen, deli-
catessenwinkels en speciaalzaken. De 
eigenaar Looije Properties heeft een 
grote voorliefde voor het transforme-
ren van de Zwart Janstraat en ziet de 
toekomst rooskleurig in. Talloze cre-
atieve ondernemers en hippe zaken 
vestigen zich immers in deze straat 
en ook pand 73A leent zich daar per-
fect voor. Horeca en pop-up stores zijn 
niet mogelijk in dit pand. De huur-
prijs is € 22.500,- per jaar.

PAND ZOEKT 
ONdERNEmER

de wacht te slepen. Vanaf de start-
locatie in de Koningsveldestraat 
in Noord zijn groepjes scholieren 
gestart. Na een ronde op het behen-

digheidsparcours en de controle 
van hun fiets hebben de kinderen 
een route van ongeveer dertig mi-
nuten door Noord afgelegd. Op 
ruim veertien punten zijn ze ge-
controleerd op hun vaardigheden in 
het verkeer. Er is op gelet of de kin-
deren goed uitkijken en hun hand 
uitsteken voor het maken van een 
bocht. De maatschappelijke busi-
nessclub Rotterdammers 4 Rotter-

dammers (R4R) en gemeente Rot-
terdam geven met dit examen een 
impuls aan de verkeersveiligheid 
in de stad. Het terug brengen van 
het aantal ongevallen onder scholie-
ren is een belangrijke doelstelling. 
Sinds vorig jaar bieden gemeente 
en R4R het examen gratis aan aan 
alle basisscholen en nemen zij de 
organisatie volledig op zich.

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. 

ingezonden mededeling
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in noordplein 12 organi-
seerden de actieve vrijwilli-
gers onder toeziend oog van 
Hamid en Wil een wel heel 
feestelijke iftar. Kleine Mo-
hamed wijst erop dat je met 
vasten een beeld krijgt van 
wat honger in afrika bete-
kent. 

Lekkere Harrira soep, dadels, loem-
pia’s en traditionele visschotel wer-
den afgerond met kleurrijk ijs en 
slagroom. Het is vooral gezellig met 
elkaar rond de mooi gedekte tafels. De 
eerste generatie jongeren was voltal-
lig aanwezig. Op de grote zitbanken 
zat de tweede generatie te kwebbelen. 
Wil en Hamid zijn gelukkig met de 

samenhorigheid in het RotteKwartier 
waar zij een groot steentje bijdragen. 
De jongeren geven het estafette stokje 
door. Wat je zaait, ga je ook oogsten.

Het is druk in Huis van de Wijk Mo-
zaïek bij de Iftar maaltijd, het onder-
breken van het vasten in de Ramadan. 
Buurtbewoonster Cynthia geeft een 

ZOHO architecten waren bezig met 
een overall plan om de Agniesebuurt 
klimaatbestendig te maken. Er was 
nog geen concreet project en ook 
geen geld. Onder druk van Mono, het 
artistieke café en restaurant , wilde 
men echt iets doen. De idee van een 
regentuin was geboren. Als steun 
richten de architecten een belangen-
vereniging op met ambassadeurs uit 
de buurt en mensen van de Hofbo-
gen B.V. Via de regentuin zijn ze erin 
geslaagd 3000m2 oppervlak af te 
koppelen van het riool. De regentuin 
bestaat uit 1350m2 groen met een 
wadi ( een waterplek ) en even zo-
veel vierkante meter verharding. De 
architecten maakten een voorlopige 
art impressie en een globaal plan. Ze 
voelden zich David tegenover de reus 
Goliath (de gemeente). Om zoiets 
voor elkaar te krijgen duurt het min-
stens 9 maanden aan plannenma-
kerij. Via een guerrilla tactiek, prag-
matisme en ambitie wisten zij deze 

termijn behoorlijk te verkorten. Voor 
de financiering wisten ze gelden los 
te peuteren van Europa, van stadsbe-
heer en van diverse fondsen. In hun 
conclusie vermelden de architecten 
dat buurtambassadeurs maar ook 
ambassadeurs binnen de gemeente 
van cruciaal belang zijn.

De ZoHo letters 
We krijgen steeds meer te maken met 
extremer weer. Tijdens piekbuien kan 
de riolering de hoeveelheid water niet 
meer aan. Door het vele asfalt en bete-
gelde tuinen. Daarom zoeken overhe-
den en bedrijven samen naar nieuwe 
maatregelen om de stad klimaatbe-

stendiger te maken. Studio Bas Sala 
heeft de ZOHO letters ontworpen, 
een soort slimme regenton. Naar aan-
leiding van de online weer analyse 
regelt het volautomatische systeem 
het waterniveau in de letters. Ze zijn 
vol tijdens de droge periodes en legen 
zichzelf voordat een piekbui valt. Tij-
dens ‘we love public space’ werden de 
letters officieel in gebruik genomen

Het Hofbogen dak
Het dak van het Hofbogen heeft 
twee opstaande randen waar tussen 
het grind en de sporen van de trein 
lagen. Van rand tot rand kan men 
aarde storten en beplanten. Dat zou 
simpel zijn maar iedereen wil dat het 
dak bewandelbaar is van het begin tot 
het eind. Dit veronderstelt een recht 
van overpad. Gekozen wordt voor 25 
% groen en 25% pad. Bewandelbaar 
maken betekent ook veilig maken. Dit 
veronderstelt 4 km hek, een grote in-
vestering. Daarnaast moeten er ook in 

de openbare ruimte trappen naar om-
hoog gemaakt worden. Leuk is de di-
verse Rotterdamse landschappen een 
plek te geven, dat sluit ook aan bij de 
inheemse diersoorten. Zo krijgen we 
2 km lang een grote variatie. De ge-
meente heeft geregeld dat ze recht tot 
opstal heeft op het dak. Dit betekent 
dat ze wat het bestemming betreft 
een behoorlijke vrijheid heeft. Het 
dak wordt duidelijk gescheiden van de 
bedrijven. Het mooiste is een drievou-
dig beheer door de grondbezitter, de 
opstalhouder en de wijkbewoners. Op 
dit moment wordt gewacht op de ver-
koopprocedure. Alle dromen kunnen 
op dit moment nog vervuld worden, 
maar als alles aangelegd is, wordt het 
effectief beheren. Dat is niet makke-
lijk en het vereist een lange adem.
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in ZoHo werd een studiebijeenkomst geor-
ganiseerd rond het thema ‘We love public 
space’. We maakten een aantal interessante 
bijeenkomsten mee rond de aangelegde re-
gentuin, rond de fameuze ZoHo letters en 
rond het te beplanten Hofbogendak. 

korte uitleg over de maand Ramadan. 
In deze maand kwam de eerste open-
baring van de Koran. Moslims vas-
ten in deze maand van dageraad tot 
zonsondergang. De Ramadan volgt 
de Islamitische kalender. Het is een 
maand van tolerantie, liefdadigheid, 
eenheid en samenhorigheid. Men 
maakt goede voornemens voor een 
betere wereld. Daarnaast is het vasten 
ook goed als een ontgifting van het li-
chaam en rust voor het hart. De multi-
culturele moeders serveren de meeste 
diverse gerechten: kip en rund, bami 

en Turkse rijst, kousenband en pastei-
tjes. Zo divers als de keuken is ook het 
publiek. Aan tafel wordt er gezellig ge-
keuveld. De gezelligheid bij elkaar is 
ook het belangrijkste bij de Ramadan. 
Er worden grappen verteld. Zo ein-
digt de Ramadan bij de Marokkanen 
als ze de nieuwe maan met het blote 
oog kunnen zien. Als het bewolkt is 
duurt het een dagje langer. ‘In Turkije 
hebben we internet’ grapt de Turkse 
buurman. De Iftar in Mozaïek is een 
warm bad.

Het Rotterdam World Music fusion festival staat weer 
voor de 5e keer voor de deur. Het RWMff wordt gehou-
den in de 2e week van juli wanneer Rotterdam de north 
Sea Round town jazzfever heeft. Het festival is gratis 
toegankelijk en wordt weer uitgevoerd door musici uit 
buiten- en binnenland van internationaal niveau. ge-
improviseerde World Music als rode draad in fusie met 
Blues & jazz. vrolijke klanken waarin de Rotterdamse 
maatschappelijke verscheidenheid zich weerspiegelt.  
De concerten vinden plaats in Huis van de wijk Klooster 
Het oude noorden, Ruivenstraat 81, 3036 DD Rotterdam. 


