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Geschiedenis Oude Noorden

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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Onder de muziektent op het 
pijnackerplein waait een ver-
frissend windje. Een zestigtal 
buurtbewoners en hun kin-
deren beleven een charmant 
familieconcert met operazan-
geressen, klavecimbel, cello 
en barokhobo. Dit alles in het 
kader van de Operadagen, 
een nederlands en Belgisch 
samenwerkingsproject. 

Zangeres en buurtbewoonster Linde 
Schinkel heet iedereen welkom. Als 
entree luisteren we naar Cantate  21 
van Bach, waarbij de klavecimbel de vi-

me houdt.’ Het muziekstuk van Lansi 
gaat over leven en dood. Laten we drin-
ken, eten en muziek maken. Dood 
gaan we allemaal. Het hele publiek 
zingt in canon het speelse Local Cof-
fee Bar lied. De kok van de Bel zorgt 
dan ook voor heerlijke koude koffie, 
lekker toepasselijk. Na de pauze wordt 
het publiek getrakteerd op een thea-

ool ook gestalte geeft. De kleintjes luis-
teren aandachtig. Ze komen net uit het 
opblaas zwembad dat een temperatuur 
van 35 graden moet te lijf gaan. Linde 
en haar Belgische kompaan Els Mon-
delaers (mezzo-sopraan) zingen twee-
stemmig Goodbye in the local Coffee 
bar, een vrolijk jazzy nummer. De 
kinderen kijken met grote ogen naar 

het tweetal. Dan volgen enkele liflafjes 
van Chopin en Renate Rubinstein. Een 
viertal kleintjes maken met Linde een 
rondedans. De sfeer zit er echt in met 
de l’Hymne á l’Amour van Jacques 
Brel. ‘Als je van me houdt laat ik me 
blond maken, steel ik de maan, verza-
mel ik een fortuin, ga ik met jou naar 
het eind van de wereld. Als je maar van 

trale bewerking van Bach’s Koffiecan-
tate (over een rebelse koffiedrinkende 
tiener) in een eigentijds jasje gestoken. 
Afsluitend wordt iedereen uitgenodigd 
een driestemmige canon mee te zingen 
over koffie op muziek van Karl Gottlieb 
Hering. Het familieconcert is een echt 
cultureel warm bad.
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Ook dit is de Rotte

FAmiliecONceRt 
op pijnackerplein
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Stampvol is het Klooster 
met een zeer gevarieerd en 
vooral vrouwelijk publiek. 
allen hebben ze veel in-
teresse in gezondheid. De 
organisatie van DOCK en 
SOL beloofde de deelnemers 
van de toer een complete 
gezondheids apK. 

Je krijgt een stempelkaart en gaat 
dan wandelen naar diverse buurt-
huizen waar je telkens een gezond-
heidscheck krijgt. In het Klooster 
prikken ze je voor glucose. Heb je 

teveel suiker? Ze meten ook je cho-
lesterol en je bloeddruk. In Mozaïek 
wordt je zuurstof gemeten en in de 
Propeller je Body Mass. Heb je wel 
de juiste verhouding tussen lengte 
en gewicht? Op de tafels staan over-
al appels. Een lange tuintafel staat 
vol met noten, kersen, watermeloen 
en suikervrij gebak. MOB geeft in-
formatie over wonen met 24.00 uur 
zorg. In de binnentuin staat ook 
het Toos Huisje, een gemeentelijk 
project, dat langer thuis blijven van 
senioren wil bevorderen via slimme 
techniek (dometic) . We zien een 

Gezondheidstoer vol drukte

koolmonoxide melder, een lampje 
dat aangaat als je s ’nachts moet plas-
sen, een rookmelder, een digitale 
deurspion, een automatische opener 
van het bovenraampje. Met één ap-
paraat kan je alle lichten uitdoen. We 
zien een deurbel met flitslamp. Een 

Keti Koti, de jaarlijkse 
herdenking van de afschaf-
fing van de slavernij, moest 
dit jaar verhuizen naar het 
noordplein. Van noordplein 
12, de pleisterplek van het 
Rottekwartier kregen ze de 
nodige ondersteuning. Het 
programma was echt kwali-
teitsvol. 

Oud deelraadsvoorzitter Bram-
merloo was blij met de oproep van 
Burgemeester Aboutaleb om excu-
ses aan te bieden “voor het leed dat 
tienduizenden tot slaaf gemaakten is 
berokkend” tijdens de herdenkings-
toespraak bij het Rotterdamse slaver-
nijmonument. Teleurstellend echter 
vond Brammerloo de reactie van de 

regering die nog steeds niet  verder 
wil gaan dan een spijtbetuiging. Sla-
vernij werd officieel afgeschaft op 1 
juli 1863. De tot slaaf gemaakten in 
de Nederlandse koloniën moesten  
daarna nog tien jaar verplicht onder 
contract blijven werken bij planta-
gehouders. Brammerloo wees ook 
op de belangrijke bijdrage van de 
Surinaamse gemeenschap in Neder-
land zowel intellectueel, cultureel 
als culinair. Zanger Mario Hiwat, 
de Surinaamse André Hazes, zong 
de Surinaamse folklore liederen en 
werd geassisteerd door een dame uit 
het publiek. De Sangafi dansgroep 
en dansers van Dependency dans-
ten de Awasa dans, een dans uit de 
Afro-Surinaamse cultuur van de weg 
gevluchte, tot slaaf gemaakten. The 

One Man Band produceerde met 
gitaar en laptop een mix van Suri-
naamse, Nederlandse en Engelse 
muziek. Dan was er de Koto show, 
een bijzonder kleurrijke en originele 
modeshow. Naast kraampjes met 
kleding en sieraden kon je genieten 
van het lekkerste eten klaargemaakt.  
Vrouwen in kleurrijke feestkleding 
dansten uitbundig  op de muziek van 
de zevenkoppige Surinaamse mu-
ziekformatie Gonfolo. Keti Koti werd 
georganiseerd door Maaike en Glen 
van de Surinaamse Werkgroep Tori 
Oso met de medewerking van hun 
leden en buurtvrijwilligers.

praktisch project. Nagenoeg alles is 
te verkrijgen bij de bouwmarkt. Naast 
de stempelkaart krijgt iedereen ook 
een persoonlijk verslag. In de SOL 
ruimte in het Klooster krijgt bewegen 
aandacht via een film op een groot 
scherm en via praktisch sporten. De 

deelnemers proeven een zuur maar 
echt gezond Turks drankje. Om 15.00 
uur wordt er gezamenlijk gezond ge-
geten. Stralende deelnemers nippen 
aan gezonde cocktails. Wat een dag! 

Totaal onverwacht opgenomen in het 
ziekenhuis. De wereld der afhanke-
lijkheden in de fabriek des levens-
sappen gaat open. Naar de Spoed 
met maagpijn, die afhandeling gaat 
ongelooflijk goed. Men is er snel bij, 
allerlei onderzoeken. Helaas geen 
verklaring voor de buikkrampen. 
Spoedopname dan. Ik kom terecht 
in Middeleeuwse martelingen. Ooit 
een maagsonde laten zetten? Door je 
neus, slokdarm heen? Al kokhalzend 
door t leven gaan? Op een supers-
poedafdeling liggend, waar continu 
spoedopnames zijn? Met familie? 
Ellende? Iemand met een geheugen-
stoornis die om de 10 seconden na 
een goed antwoord wederom dezelf-
de vraag stelt? Het antwoord niet op-
slaat? Tussendoor kan ik zelf niets in 

de maag houden. Kortom: overprik-
keld is een te klein woord voor deze 
staat van zijn. Er komt wat rust door 
een medicijn. De arts had een beetje 
humor en stelde dat ze niet meer dan 
loodgieters waren, dan wel van het 
menselijk lichaam. Doorstroming in 
het spijsverteringstelsel is het belang-
rijkste criterium. Na 4 dagen mag ik 
naar huis, ik wil daar echt absoluut 
niet blijven!! Helaas geen succes. 
Blijf misselijk. Ik ben een plofkip, 
mijn maag ontploft. Terug naar het 
ziekenhuis. Die drang naar boven is 

cOlumN

niet goed voor het systeem. Op zoek 
naar de oorzaak betekent een buik-
operatie. Ook dat stuk in het zieken-
huis is logistiek fantastisch geregeld, 
supersnel, efficiënt, militaire preci-
sie. Blijk een knik in de darmen te 
hebben, van oud littekenweefsel van 
een 41 jarige oude blindedarmopera-
tie. Het fietspompprincipe: ga op de 
slang staan en er is geen lucht in de 
band te krijgen. Dat is dan mooi ver-
holpen. Na de techniek volgt de gene-
zing. Een relaas over mijn haat/liefde 
verhouding met het ziekenhuis.  

De ziekenhuisafdeling 
van nu spiegelt 
maatschappelijke issues
Er zijn veel vacatures. Weinig perso-
neel. S ’nachts staan ze met 2 op 26 
mensen, keihard werken dus. In de 
Kinderopvang is dat 1 op 10, niet 1 op 
13. Er liggen veel oude mensen, die 
eigenlijk gewoon verzorgingshuisle-
vel zijn. Die vragen en krijgen veel 
aandacht, logisch. De mensen op zaal 
worden de nieuwe mantelzorgers. 
Maar eigenlijk ‘horen’ die superseni-
oren niet in het ziekenhuis, ja ze zijn 

wel ziek, maar geen praktische, me-
dische of technische ingrepen, niets. 
Ze krijgen verzorging, medicijnen, 
slapen de gehele dag. 
Door de vacatures, sluit men bedden, 
consequentie is dat je als patiënt niet 
op de eigenlijke afdeling geplaatst 
wordt. Dat betekent dat de chirurg 
van diens afdeling af moet om naar 
de “buiten”-patienten te gaan. Alles 
wat voorrang heeft onderweg, krijgt 
dat ook. Het Grote Wachten van de 
buitenpatiënt gaat beginnen. Achter 
je eigen info aan en je 5 minuten be-
slistijd met de chirurg goed benutten. 
Zo niet, dan ben je een dag verder. 
Ik heb het toneelstuk Wachten op 
Godot omgedoopt in Wachten op de 
Chirurg. Dat ondanks de hectiek, dy-
namiek en chaos op zo’n afdeling het 
toch allemaal nog goed komt, komt 
door het zandlopermodel met 1 be-
slispunt = de dienstdoende arts. 

De piEpLOZE afdeling.
In principe ligt de patiënt daar om 
beter te worden, voor de rust. Als het 
rustig is op een afdeling, slaapt ieder-
een goed, dat is bevorderlijk voor de 
gezondheid, niet waar? Alles wat je 
krijgt is geen rust!!  S’ nachts is het 
New York op de afdeling: continu la-
waai, continu gaat er een infuusalarm 
af. Iedereen wakker, ook op andere 
kamers. De verpleeghuislevelmen-
sen meuren daar braaf doorheen, ik 
niet. Ik weet nu wat ik wat mijn erg-
ste vijand toewens: een overgevoelige 
infuusmeter, 1 piepend ding is goed 
voor zeker 10 minuten slaap onrust! 
Vaak is het gepiep lullig: een infuus 
in de elleboogkom verstopt meer, die 

op de hand minder, batterijen die ge-
woon opgeladen moeten worden. Het 
duurt voordat er iemand komt, als die 
net weg is, gaat het alarm opnieuw 
af. Geluids-marteling is effectief! 
Waarom kan dat gedoe niet geluid-
loos? Signaaltje automatisch sturen 
naar…?? Waarom die infuuspieps 
niet naar een afdelingsbord zodat de 
verpleging kan zien waar er wat aan 
de hand is? Of accountmanagement, 
pieps naar een trillende telefoon? Dat 
moet toch te automatiseren zijn!

Dankbaar
Het mooie van pijn is dat je het ver-
geet. Je verwerkt het. Eigen bed, geen 
enkel infuuspiep, een diepe rem-
slaap, ik knap op. Ik besef dat ik een 
gelukkig mens ben. Dat het leven de 
moeite waard is om te leven en lek-
ker te klagen. Fantastische buren & 
familie & vrienden. Ik ben dankbaar. 
Maar het kan innovatiever in het zie-
kenhuis hoor, de lerende organisatie 
ontbreekt daar. Mijn voorstel daarom 
is om ziekenhuismanagers 5 volle 
dagen in een ziekenhuisbed gaan 
liggen met een gefingeerde klachten 
van een ziektecasus. Dan nadenken 
in de tussentijd en observeren. In 
een hackathon samen op zoek gaan 
naar technologische oplossingen die 
verplegend personeel ontlasten en te-
gelijkertijd inefficiëntie en ineffecti-
viteit oplost. Weg met die rare bezui-
nigingen, weg met aansturingslagen, 
weg met chaotische communicatie. 
Geen pretje om in een ziekenhuis te 
liggen, waarom? Dat kan anders!  

Het Jan van der ploeghuis, 
Hooglandstraat 67, bestaat 
op vrijdag 5 oktober 30 jaar. 
Het is genoemd naar de toenmalige 
wethouder van volkshuisvesting die 
vorm gaf aan de sociale woningbouw. 
Dit wordt uitbundig gevierd met een 
historische tentoonstelling en optre-
den van de Jetsets, de Roze Lijsterbes-

  30 jaar 
Jan van der Ploeghuis 

Onder andere het Wol park, het Wil-
genplantsoen, het SoetendaalsePlein 
(skatepool), de Poort, de Blokland 
tuin. Zowel bewoners als initiatiefne-
mers en professionals werden onder-
vraagd. Kennen ze de bewonersini-
tiatieven? Doen ze er aan mee? Het 
Wilgenplantsoen scoorde het hoogst, 
maar alle initiatieven kregen gemid-
deld een 7,5 waardering. De initia-
tiefnemers deden het vooral voor de 
kinderen. Ze wilden hen een veilige 
plek geven. Opvallend was de gevel-
tuinen actie van 130 Watt in samen-
werking met de Groenpool. Door de 
bewonersinitiatieven leren bewoners 
elkaar kennen en krijgt de buurt 
een positieve waardering. Daarnaast 
wordt de buurt groener. Belangrijk 
bij de initiatieven is de rol van sociale 
ondernemers. In de toekomst moet 
meer ingezet worden op initiatieven 
voor en door jongeren. Bij de actieve 
bewoners is behoefte aan uitwisse-
ling met andere projecten. Verbre-
ding van de initiatieven en nieuwe 
initiatieven worden aanbevolen. De 

Wijkraad van het Oude Noorden zet-
te kort haar visie uiteen, waaraan ze 
de bewonersinitiatieven toetst: groen 
en duurzaam, verbinding staan cen-
traal. Jongeren, armoede en cultuur 
zijn naast innovatie speerpunten. De 
deelnemers aan de Opzoomer bij-
eenkomst in het Klooster gingen na 
kennis genomen te hebben van de 
rapportage, in drie subgroepen uit-
een. Een groep werkte rond het the-
ma ‘Nieuwe initiatieven’. Wat kwam 
aan de orde? De nieuwe bewoners 
van de Raephorststraat willen meer 
groen en zelfs twee bomen adopte-
ren die moeten verplaatst worden. Ze 
willen ook grotere vuilcontainers en 
zwerfvuil aanpakken. Ingezet wordt 
verder op een buurtbarbecue om el-
kaar beter te leren kennen. Andere 
bewoners willen meer fietsnietjes. 
Anja Berkelaar bepleit projecten als 
‘Snoeproutes’, een schoonmaakactie 
door scholen en ‘Afval loont’ waar-
bij je voor verzameld afval wordt be-
loond. Met name de vervuiling van 
de Rotte is haar een doorn in het oog. 

Bewonersinitiatieven 
onder de loep

Warme 
maaltijd 
aan de 
voordeur
iedere donderdagmiddag 
gaat Jeanne van marle 
warme maaltijden rond-
brengen op alle zes etages 
van het Jan van der ploeg-
huis  samen met margreet 
van de thuiszorg. 
Nu eens heerlijke groentesoep, 
dan weer champignonsoep of een 
creatieve combinatie schotel.  Er 
is veel armoede in het Jan van der 
Ploeghuis. Het is ook een schitte-
rend huis met veel culturen. Het 
soepproject is goed voor een praatje 
en veel vrolijkheid. Het geeft een 
gevoel van geborgenheid. De toch 
oudere bewoners krijgen veel te 
verwerken. 

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

VAkANtie-
PRet
De bewoners van het Rottekwartier 
zorgden weer voor een grote verras-
sing. Met 20 kinderen en begeleiders 
maakten ze van de vakantie een feest. 
Wie niet op vakantie kon werd wel heel 
mooi gecompenseerd. Wat denk je van 
de Euromast bestijgen en met de Spi-
do de haven verkennen? Heel fanatiek 
werd midgetgolf gespeeld. Als het te 
warm werd bezochten de actievelingen 
de bioscoop met airconditioning. Ze 
zagen de movie van De Kleine Heks. 
In het Kralingse Bos gingen de vakan-
tiegangers barbecueën. Ze maakten 
ook Duinrell mee en verdwaalden in 
het Maritiem Museum. Ze speelden 
verstoppertje in Het Bleiswijk park 
en beleefden de tijd van hun leven in 
Drievliet. Het is ongelofelijk wat bewo-
ners vrijwilligers voor elkaar krijgen 
en dat voor een financiële habbekrats. 
Petje af voor de vrijwilligers!Warm onthaal keti koti 

sen en de Jan van der Ploeg band met 
Antilliaanse roots. De bewonerscom-
missie nodigt hierbij de buurt uit. Het 
Jan van der Ploeghuis ontwikkelde 
zich tot een cultureel centrum. Het 
programma start om 15.00 uur. De be-
zoekers krijgen ook een inkijk in het 
cultureel programma september 2018 
tot september 2019.

Dit vraagt een structurele aanpak. De 
deelnemers bepleiten ook een prul-
lenbakken wedstrijd met verfrissen-
de artistieke ontwerpen. Gevraagd 
wordt verder om een rondleiding 
langs de verschillende tuinen en het 
organiseren van activiteiten  in die 
tuinen. De subgroep communicatie 
bepleitte continuïteit en spreiding 
van de bewonersinitiatieven. Maak 
ook een agenda kenbaar via sociale 
media. Subgroep drie plaatste sfeer-
schepping centraal. Een goede sfeer 
in je buurt werkt aanstekelijk.. 

in samenwerking met de gebiedscommissie maakte Op-
zoomeren een rapport over de bewonersinitiatieven dat in 
het Klooster werd gepresenteerd. Een tiental bewoners-
initiatieven uit het Oude noorden werden onder de loep 
genomen. 

De levenssappenfabriek 
door de ogen van een plofkip 
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 op vakantie 
 in Rotterdam 

We bewonderen kickboksen. Het 
Danskantoor geeft een hele show en 
diverse workshops. Je kan knutselen 
en zwemmen in een reuze opblaas-
bad. Ook de sportschool uit de Zo-
merhofstraat is aanwezig. Trekker is 
jongeren makelaar Noel Soares. Zijn 
contacten zorgen ook voor een heel 
divers jongerenpubliek met nieuwe 
doelgroepen van Kaapverdische en 
Surinaamse komaf. Werving stond 
bij SOL centraal. Dan trekt de Noord 
stoet richting Kralingse Bos waar de 
natuur wordt ontdekt en er naar har-
tenlust wordt gezwommen.

Circus dag 
En wat vind je van een circusdag op 
het Johan idaplein? In Jan van der 
Ploeg krijgen de kinderen clowns-
pakken en worden ze tip top ge-
schminkt tot groot jolijt van de seni-
oren. Kanya geeft een aardig stukje 
acrobatiek ten beste en maakt een 

toren van stoelen en acrobaten. Je 
kan deelnemen aan zijn workshops. 
Fruit Arts is aanwezig met lekkere 
smoothies, gezonder kan het niet. 
Het Rotterdamse Kinderfonds geeft 
zomerpakketten aan 18 gezinnen. 
Het zijn rugzakken vol betaalbare 
doe-dingen. Bij het Klooster wor-
den ze uitgedeeld. Dan komt er een 
sport en spelmiddag op het Pijnac-
kerplein gevolgd door een heerlijke 
barbecue van de hand van het Van 
Harte restaurant. Het vakantie ge-
beuren dendert door als een trein.

Bootje varen
De tieners stappen bootjes in en 
gaan naar de Loosdrechtse Plassen. 
Het wordt een gezellige dag. Een 
dag later zijn de Trompenburgse tui-
nen en het Arboretum aan de beurt. 
De kinderen brengen zelfgemaakte 
vogelhuisjes mee. Ze dragen alle-
maal een rugzak met opdrachten en 

iedere  zomer  verblijft  een  
kunstenaar  in  de  tuinen  
van  trompenburg.  tot  en  
met  30  september  valt  de  
beurt  aan  antoinet  Deur-
loo  uit  de  gerard  Schol-
tenstraat.  als  artist  in  
residence  werkt  ze  tussen  
mei  en  september  aan  
haar  kunstproject  ‘Vanuit  
een  ander  perspectief’.  

Op  9  september  opent  er  een  
overzichtstentoonstelling  met  haar  
nieuw  gemaakte  werken:  tekenin-

gen,  schilderijen,  sculpturen,  in-
stallaties  en  interventies.  Tijdens  
haar  werkperiode  zoekt  ze  naar  
de  verschillen  van  natuurbeleving  
tussen  mensen  met  een  westerse  
(Europese)  en  oosterse  (Oost  Azia-
tische)  afkomst.  Door  middel  van  
gesprekken  met  genodigden  en  be-
zoekers  wil  ze  een  aantal  ideeën  
verzamelen  die  tot  inspiratie  zullen  
dienen  bij  het  maken  van  nieuwe  
werken.  Hierbij  laat  ze  zich  graag  
inspireren  door  onverwachte  ma-
gische  momenten  en  de  poëtische  
schoonheid  van  de  exotische  bo-

men  en  plantenweelde  die  Trom-
penburg  biedt.  De  residentie  van  
Antoinet  wordt  mogelijk  gemaakt  
door  de  stichting  Volkskracht  en  
het  Centrum  Beeldende  Kunst.
De impressies van Antoinet tijdens 
de vier maanden in het prachtige 
Trompenburg heeft ze verwerkt in 
een aantal groot formaat schilderin-
gen met inkt op karton die in de grote 
schuur te zien zijn. In het Trompen-
burg atelier zijn kleinere werken en 
experimenten te zien.

kunstenaar uit Noord 
in Trompenburg

worden ingedeeld in groepen voor 
een bijzonder educatief natuurpro-
gramma. Natuurkennis komt bin-
nen op een speelse manier. ‘Ont-
dek je Talent’ is het motto van een 
voetbaltoernooi met bekers en een 
krachtig meidenteam, een Bubbling 
workshop en weer de fameuze Food 
Art. We spreken Latifa Montassir 
met Olive Wambui en Noel Soa-
res is ze één van de trekkers. ‘Wat 

me opviel was de kracht van ieder 
medewerker. Heel vaak werken we 
individueel met onze vrijwilligers. 
Nu leer je collega’s anders kennen. 
De krachten worden gebundeld en 
je ziet ieders talent.’ Wat Latifa ook 
opvalt is de betrokkenheid van de 
ouders. Creatief kan je zijn op het 
Schout Heynric plein bij de DIY 
(Do It Yourself) en sporten kan je 
op het Johan Idaplein. Het hele va-

kantieprogramma wordt afgesloten 
met een professionele klimpartij in 
het Kralingse Bos. Wat een vakantie! 
Latifa trekt een aantal conclusies: 
‘Oudere jongeren vragen meer aan-
dacht via pleinactiviteiten. De ou-
derbetrokkenheid neemt toe. In de 
workshops was de nodige aandacht 
voor de pedagogische waarden.’

noord kreeg dit jaar een spetterend vakantieprogramma 
georkestreerd door SOL en haar partners. Er werd een heus 
boekje gemaakt dat in de wijken werd verspreid. Je kon 
spreken van een keuze menu. Het startsein wordt gegeven 
op het ammersooiseplein onder het motto: ’noord Sport’. 

turkse Bazaar
De turkse Bazaar was 
weer gezellig en om van te 
snoepen. tal van kraampjes 
zaten vol lekkernijen: Halka 
tatli (een soort suikerbrood 
worstjes), een zuur en pittig 
gezond drankje Suyu, turks 
fruit, suikerspinnen, nootjes 
en turkse macaroni. 

In de grote tent verschenen voor 
het eerst de traditionele banken. Bij 
de start van de Bazaar komt Wim 
Noordergraaf met de poppenkast 
vol heksen, baby’s, doodskoppen en 
blaffende honden. De kinderen gie-
ren het uit van de pret vooral als de 
waterslang gaat spuiten. Natuurlijk 
wordt er gebarbecued: kip en Döner 
Kebab zien er heerlijk uit. Populair 
zijn de gebakken aardappel schijfjes 
aan een grote spies. Hatip staat ach-
ter het gezonde groentekraam. De 
vereniging heeft een kersverse jonge 
dj die traditie mixt met moderne 
nummers. De dames laten zich van 

hun culinaire kant zien: reuze pan-
nenkoeken, gevulde aardappelen met 
een grote variatie van groenten, vele 
soorten gebakjes en de onvolprezen 
baklava. Verrassing zijn de hiphop-
pers met een ode aan de jeugd, de 
geheimzinnige goochelaar Olivier 
Quist die eenieder op het verkeerde 
been zet  De Surinaamse dansgroep  
Dependency voeren de Awasa dans 
uit op het gloeiend hete plaveisel 
van het Pijnackerplein. Later op 
de dag dansen ze ook op de viering 
van Keti Koti op het Noordplein. De 
grote showband Oud-Mathenesse uit 
Delfshaven is weer te gast en maakt 
een optocht. Hele families zitten 
gezellig te keuvelen. Het Versam 
gebeuren is vooral een ontmoetings-
feest. De buren worden uitgenodigd 
voor een geurige kop koffie. Opbouw 
en afbreken doen ze met zijn allen, 
een reuze karwei. De Bazaar beleefde 
hete zomerdagen, de parasols waren 
meer dan welkom.

’We stappen naar binnen en zien een 
kleine bar met twee al wat oudere 
mensen, die achter in het pand vier 
op bowlingbanen gelijkende vlaktes 
tonen. Hoewel er duidelijk boven is 
aangegeven dat afgerekend dient te 
worden aan de bowling kassa spre-
ken we hier toch echt over een heuse 
kegelbaan. We maken kennis met 
het vriendelijke echtpaar Meertens 
dat ons de regels van het spel en de 
regels van het huis duidelijk maakt. 
En dan gebeurt het. Op een avond 
(we zijn inmiddels een soort van 
vaste klanten) komt één van de doch-
ters van Maarten & Maria (naar later 
blijkt Marijke) de kegelclub binnen! 
Phoe denk ik die is leuk!! Maar he-
laas werd zij begeleid door een jon-
geman die ik op het eerste gezicht 
beslist niet mag. (jaloers? ik weet 
het niet) Wel merken mijn maatjes 
dat ik diep onder de indruk ben van 
deze telg uit de Meertens familie. Ik 
raak inderdaad verliefd en krijg een 

zéér vriendschappelijke relatie met 
Marijke. Deze relatie houdt nog ja-
ren stand tot zelfs nadat we beide een 
ander als partner getrouwd hadden. 
Goed maar zoals dat dikwijls gebeurt 
raken we elkaar kwijt, Marijke wordt 
moeder en ik word vader, maar niet 

van dezelfde kinderen. Het contact 
verwaterd en we horen of zien elkaar 
nooit weer.’ Inmiddels is het 2018, 
Rob Kanaar werkt  als assistent met 
de auteur / journalist Joris Boddaert 
sinds 2007 aan de 5 delige boekense-
rie Rotterdamse Café‘s. Op 12 maart 

dit jaar zal in het restaurant Cour-
zand op Heijplaat deel 4 worden ge-
presenteerd. Helaas wordt Rob een 
week daarvoor door de griep thuis 
gehouden maar zijn Joris zorgt er-
voor dat hij het boek op 9 maart al 
in kan zien en bestuderen. Op blad-

We schrijven ongeveer 
1962 / 63  als Rob Kanaar 
met zijn twee vaste vrien-
den theo en Jaap zoals 
altijd met z’n drieën op 
avontuur verzeild raakt 
in Rotterdam noord in de 
noordmolenstraat. Daar zit 
op dat moment een’ kegel-
baan’, voor hen iets nieuws 
dat nodig bezocht dient te 
worden. 

Daags na de presentatie in Courzand 
treffen Joris en Rob elkaar in de stu-
dio in Schiebroek vanwaar ze de ver-
zending van de boeken gaan aanpak-
ken. Op zijn verzoek vertelt Joris de 
gang van zaken m.b.t. het bezoek aan 
Marijke M in 2015. Gelukkig heeft hij 
haar adres en telefoon nog ergens op 
papier gekladderd en na enig speur-
werk zelfs terug gevonden . En omdat 
zij tevens één van de vele intekenaars 
is moet daar natuurlijk ook het be-
stelde exemplaar worden afgeleverd. 
Een schone taak voor de medewerker 
van de auteur. We overleggen kort 
hoe dit aan te pakken.
Joris neemt per telefoon contact op 
met Marijke en vraagt of zijn mede-
werker gelegen komt om het boek 
even aan te reiken. Dat is géén pro-
bleem,’ Ik stap in de auto en snel  
naar Hillegersberg-Schiebroek. Aan-
gekomen op de plaats delict wordt er 
op mijn aanbellen niet gereageerd, 
zij blijkt in de tuin aan ’t werk. Geluk-
kig ben ik ook in het bezit van zo’n 
vreselijk mobieltje en heb haar even 
later aan mijn oor.

Ik kom eraan zegt zij, waarop ik 
nog roep ‘Niet schrikken hoor!’ Dan 
opent Marijke de deur en staan we na 
55 jaar wéér oog in oog ! Hoe vreemd 
zo’n ervaring is, kan ik u niet uitleg-
gen. Leuk, spannend, eng, allemaal 
woorden die niet voldoen aan de 
sfeer. Het was in ieder geval prettig 
om elkaar even te zien en te spreken.
Maar dan komen er later de vragen 
die we hadden willen stellen maar 
niet deden, dus gebeld en afgespro-
ken. Beide de 70 gepasseerd en dan 
een date! De bekende vlinders zijn 
gevlogen, daar is ook géén behoefte 
meer aan als je volgend jaar je 50 jaar 
huwelijk herdenkt. We kletsen ruim 
4 uur lang in het dart Café ‘t Via-
duct bij. Dat was top maar toch nog 
te kort. Daarom gaan we voor een 
tweede keer de laatste vragen probe-
ren te stellen en/of te beantwoorden. 
Tot slot kan ik concluderen, dat toeval 
niet bestaat.

Rob P. Kanaar. rpk@dieetgoed.nl

zijde 37 valt zijn oog op het artikel 
Café Meertensen doordat dit nu niet 
een alledaagse naam betreft zoals 
Jansen of van Dijk verdiept hij zich 
in de tekst.Zijn hartslag loopt op als 
hij leest dat een zekere Marijke Meer-
tens Joris heeft benaderd naar aan-

leiding van een in krant geplaatste 
oproep i.v.m. oude Café foto’s. Dit is 
wat men noemt toeval, ‘Meer dan 55 
jaar niets meer van elkaar vernomen 
en nu zie ik dat Joris bij haar thuis de 
beschikbare foto’s is wezen ophalen! 
Weer jaloers?’

OuDe lieFDe ROeSt Niet 
maar slijt wel
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Het buurtconcert met Firma Mikmak 
(Jon Ten Hoopen op gitaar, Mick Pau-
we op bas en Arend Niks op slagwerk) 
maakt het publiek enthousiast. Als 
intro komt het grote Humanitas koor 
de Roze Lijsterbessen dat alle bezoe-

kers aan het zingen krijgt met een 
bekend repertorium. De stemming 
zit er goed in. Dan komt het jazzy 
stuk met jazzdancer Lindy Hoppers 
met partner. Ze maken een artistiek 
dansverhaal afgewisseld met regel-

rechte rock and roll. De jonge char-
mante jazz zangeres Kim Hoorweg 
speelt hierop in. Ze geeft een variatie 
ten beste van jazz, levenslied, pop en 
soul. Ook Nederlandstalige muziek 
uit de 30, 40, 50,60 en 70-er jaren 
komt als een wervelwind de zaal in. 
Er heerst een algemeen enthousias-
me voor de zangeres die in alle een-
voud vergezeld van haar hondje haar 

publiek om de vinger windt. De van 
der Ploeg keuken bezorgt heerlijke 
broodjes. Een heel divers publiek ge-
raakt aan de praat en maakt kennis 
met het Jan van der Ploeghuis, ‘Ons 
Huis’ een echt cultureel  centrum. 
In samenwerking met CityLab 010, 
de cultuurscout Sanne Lansdaal en 
de Piet Roovers stichting wil de be-
wonerscommissie het komende jaar 

vorm geven aan belangrijke feesten 
(ankers) en een innoverend ontmoe-
tingsprogramma. Ons Huis krijgt 
een facelift en in samenwerking met 
stadsbeheer, Wijkraad en Woonstad 
wordt gewerkt aan een terras concept 
dat de verbinding maakt met het Jo-
han Idaplein.

(BOuW)ONtWikkeliNGeN 

op cultuur en bestrijding van eenzaam-
heid. Hierdoor wordt het mogelijk 
kwaliteit te realiseren. Er wordt ook 
gewerkt aan herinrichting van ’Ons 
Huis’, de kantine en aan een vrolijk 
terras. Op 5 oktober bestaat Jan van der 
Ploeg 30 jaar. Dit wordt gevierd met de 
hele buurt en de huisband van de seni-
orenhuisvesting.

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

Wim Sluimer 
Het Havensteder personeel 
en betrokken buurtbewo-
ners uit het Rottekwartier 
en de Erasmusbuurt namen 
na 25 jaar afscheid van ver-
huurmakelaar Wim Sluimer. 
Wim is de man van de verha-
len vertelde Karin Ormel zijn 
leidinggevende. 
Wim en Karin konden snel door één 
deur. Karin prees de betrokkenheid 
van Willem en overhandigde enkele 
gadgets die de feesteling konden prik-
kelen. Ze beloofde een uitgebreid foto-
album van de hand van zijn collega’s. 
Willem had het soms enigszins zwaar. 
Toch kon hij een heel alfabet opsom-
men van doe-dingen die zijn pensiona-
da agenda gingen vullen. Willem is een 
fervent miniatuur autoverzamelaar. 
Hij kreeg dan ook de unieke antieke 
Havensteder car. De bewoners zorgden 
ook nog voor een verrassing door So-
raya als buikdanseres op Willem af te 
sturen. Wim liet zich niet kennen en 
danste als een jonge god. Het buiten-
terras van Bird was een uiterst geschik-
te plek voor dit afscheid vol verhalen.

Wat vind je van deze wijntjes? Caber-
net Sociale, Chardon-Nee, Sauvignon 
Triste en Pinot Grigi-Ja. De cabernet 
sociale: Walter weet een warme sfeer 
voor het team te creëren. Hij heeft 
veel connecties en is een ‘ouwe schar-
relaar’. De chardon-nee: Nee komt niet 
vaak in zijn woordenboek voor. Walters 
charme maakt alles goed.  Pinot grigi-ja 
: de directeur is een toegankelijk man. 
Sauvignon-triste: deze melancholische 
sauvignon is een wijntje van weemoed. 
Het terras van Nieuw Noord zit en staat 
bomvol met sympathisanten en oud 

gedienden als Marije Braakman die 
met Walter aan de basis lag van KIWI, 
de kindvriendelijke wijk met een artis-
tieke route die de pleinen verbindt. De 
Klimop fuseert nu met de zusterschool 
bij Centraal en ondergaat een stevige 
verbouwing. Walters opvolgster is ook 
aanwezig en start met een pleinfeest 
waarvoor talentvolle kinderen een ech-
te auditie doen. Wat een school! Walter 
heeft goud nagelaten. Het Oude Noor-
den is hem meer dan dankbaar.

Het kamerorkest Sinfonia  
Rotterdam geleid door Con-
rad van alfen is verliefd ge-
raakt op de tropische tuin in 
het Jan van der ploeg huis. 
Op eigen initiatief komen ze 
er op zaterdag 15 september 
om 15.30 uur spelen met een 
bezetting van 35 muzikan-
ten  als voorbereiding  op de 
tournee naar Brazilië later in 
september.  
Het orkest zal delen uit Beethovens 
7de Symfonie spelen. U krijgt de kans 
om deze prachtige klanken te ervaren. 
Mensen op een eigentijdse en verras-
sende manier raken met klassieke 
muziek, dat is de missie van Sinfonia 
Rotterdam.  Het spectaculaire kamer-
orkest gekend van Muziek op de Rotte 
blijft eten in het huis met alle bezoe-
kers en van der Ploeg mensen. Ieder-
een is welkom op dit cultureel  festijn. 
CityLab 010 heeft aan de Piet Roovers 
stichting (oudere kunstenaars) en de 
bewonerscommissie Jan van der Ploeg 
een innovatie subsidie gegeven gericht 

Schoolhoofd Klimop 
neemt afscheid
Walter Rooijakkers neemt afscheid na 41 jaar van zijn ge-
liefde Klimop. Hij houdt niet van publiciteit. ‘De Klimop een 
ontzettend leuke school moet voorop staan!’ De leerkrach-
ten zorgen voor verrassende speeches en cadeaus. 

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

Het zal weinigen zijn ont-
gaan dat er volop gewerkt 
wordt aan openbare werken 
in het Oude noorden. neem 
de spoorvernieuwing van de 
trambaan rond de kruising 
Benthuizerstraat, Zwartjan-
straat en de werkzaamhe-
den in de Bloklandstraat. Er 
staat nog veel meer op het 
programma. 

Over de (bouw)ontwikkelingen die 
in het Oude Noorden op stapel staan 
konden bewoners, ondernemers en 
huiseigenaren kennis maken op een 
informatiemarkt in Het Klooster. 
Woningbouwcorporaties, projectont-
wikkelaars, medewerkers van Stads-

ontwikkeling en andere  betrokkenen  
presenteerden zich  met hun voorge-
nomen plannen: Ontwikkelaars berei-
den projecten voor, de woningcorpo-
raties verbeteren hun woningen en de 
gemeente onderneemt diverse werk-
zaamheden in de buitenruimte, zoals 
vergroening rond de Hildegardiskerk, 
vervangen tramrails en het aanleg-
gen van verhoogde tramhaltes in de 
Benthuizerstraat en vervanging van ri-
oleringen in en rondom de Blokland-
straat. Bij de verschillende kramen 
kon je terecht voor informatie over o.a. 
woningbouw in de Hooglandstraat en 
de Correct locatie, de zelfbouwwonin-
gen aan het Wilgenplantsoen, funde-
ringsonderzoek bij panden van Woon-
stad, nieuwbouw appartementen in 
de Snellemanstraat door Havensteder 
en de ontwikkelingen in de 2e en 3e 

jeugdige 
verrassing 

Sinfonia in de tropen

kim 
HOORWeG

Jonge statushouders werden 
via Stichting Vluchtelingen-
werk, actief in het Klooster, 
betrokken bij tal van uit-
stapjes gericht op kennis-
making met de nederlandse 
samenleving. 
Ze maakten kennis met diverse groen-
projecten en bewonersinitiatieven. De 
jongeren wilden wat terugdoen en or-
ganiseerden een feest in het Klooster 
voor de buurtbewoners. We beleefden 

het talent van een Iraanse DJ en geno-
ten van de heerlijke keuken van vegeta-
rische gerechten tot hoogtepunten uit 
de Perzische en Libanese keuken. Het 
feest bracht mensen bij elkaar en bete-
kende ook het afscheid van een aantal 
stagiaires/vrijwilligers die in de bloe-
men werden gezet. Mooi is dat weer 
nieuwe krachten in de steigers staan en 
dat de jonge statushouders hoop geven 
voor de toekomst.

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

Jonge vluchtelingen 
in het klooster Opruimactie 

Elke 3e vrijdag van sep-
tember is het Keep it Clean 
Day, een dag waarop veel 
mensen de handen ineen 
slaan tegen zwerfafval. Dit 
jaar valt Keep it Clean Day 
op 21 september. Doe jij ook 
mee met je school, je straat 
of je vrienden?

Iedereen kan helpen zwerfafval te-
gen te gaan. Gemeenten, scholen, 
bedrijven, sportverenigingen. Samen 
maken we Nederland schoon. De 
Agniesebuurt doet dit jaar ook mee. 
Raap op vrijdag 21 september samen 
met je familie, vrienden en buren al 
het zwerfafval op dat je tegenkomt in 
je woonomgeving! Groot of klein, al-
les mag! Er zijn zakken, bezems en 
prikkers op te halen bij De Banier. 
In een schone omgeving voel je je 
gelukkiger en veiliger. En natuurlijk 
is schoon beter voor het milieu. Voor 
meer informatie kun je contact opne-
men met de wijkraad Agniesebuurt 
(maom.mewafy@wijkraadrotter-
dam.nl) tel: 0628364211

Voor de techneuten is een heel circuit 
met autobanden aangelegd waarlangs 
op afstand bestuurde autootjes elkaar 
gierend beconcurreren. De bar was 
open zodat de hitte enigszins draag-
lijk was. Twee dagen lang werd zo het 
Nederlands tour succes intens beleefd 

op één van de mooiste pleinen van het 
Oude Noorden. De zwoele avonden 
werden gevuld door een DJ en een on-
tegensprekelijk heavy Hard Rock band. 
Leve Tom Dumoulin en kornuiten.

Grand Prix Oude Noorden
Het pijnackerplein is afgehekt voor een sportfestijn dat de 
tour de France op originele manier het Oude noorden moet 
binnensmokkelen. in de muziektent staat een reuze scherm 
waarop Dumoulin door het publiek naar het podium wordt 
geschreeuwd. 

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

oude 
noorden

Pijnackerstraat: woningbouw en rea-
lisatie van een supermarkt. Naast de 
bouwprojecten is ook een groot deel 
van de buitenruimte aan vervanging 
toe. Daarvoor wordt het noordelijke 
deel van het Oude Noorden de ko-
mende tijd voor onderzoek onder de 
loep genomen. Tijdens de infomarkt 
werden bezoekers al uitgenodigd om 
verbeter ideeën voor de wijk op papier 
te zetten. De komende tijd zullen er 
nog meer gegevens, vragen en wen-
sen in het onderzoeksgebied worden 
geïnventariseerd. Bewoners, woning-
bouwcorporaties, nutsbedrijven, on-
dernemers, gemeentediensten en an-
dere belanghebbenden zullen daarbij 
betrokken worden. Meer info: gebied-
noord@rotterdam.nl

in het kader van north Sea Jazz en onder impuls van de piet 
Roovers stichting trad de Jazz ster uit het Oude noorden 
Kim Hoorweg op in het Jan van der ploeghuis. Het subtropi-
sche atrium zit stampvol en iedereen zoekt zowat schaduw-
plekken. 
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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

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 

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

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  
 
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

Uit één van een berg koffers haalt 
Paul een beertje tevoorschijn dat 
beurtelings de stoere motorrijder, 
tragikomische soldaat en cowboy 
vorm aanneemt. Het beertje ein-
digt als troetel in een grote koffer 
met de artiest. Kinderen bouwen 
met de koffers een enorme toren. 
‘Hoger steeds hoger’ heet de act. 
De acrobaat klimt erop, staat op 
één arm en krijgt een kroon op het 
hoofd. Stoere kinderen stutten de 
kofferberg. Dan starten de work-
shops: schminken, oppimpen van 
T-shirts met spiegeltjes en knopen, 
zodat kinderen als echte generaals 

rondmarcheerden, timmeren en fi-
guurzagen van een gigantisch mui-
zendoolhof voor de muizen uit het 
boek. Boven een vuurtje maakten 
kinderen appelmoes met appels uit 
deAvonturentuin, en bakten ze ‘blo-
zende aardappeltjes’die uit de aarde 
zijn gegrabbeld. Moeders maakten 
voor alle kinderen heerlijke pasta-
salades en prachtige pasteitjes. Als 
toetje was er voor alle kinderen een 
suikerspin. Op een grote tafel prijkt 
een reuze taart van papier maché. 
Bij het beeld van de paardenkop 
ontwaren we een gigantische pom-
poen van zeker 100 kilo. Het pa-

Woonplannen voor ZOHO. 
Zelfbeheer teilingerstraat 
slaat terug
ZOHOcitizens, bewoners en onderne-
mers uit het Zomerhofkwartier wor-
den geconfronteerd met woonplannen. 
Samen maken ze een ontwikkelopgave 
en een visie die ze delen met Havenste-
der en Gemeente. Groen blijft belang-
rijk, behoud van het betonskelet waar 
mogelijk en een plek voor creatieve-
lingen. Dit is de richtlijn voor de pro-
jectontwikkelaar. Zwaanshals beleeft 
‘Winterwonderland’ met open galeries 
en verrassende pop-up stores. School-
directeur Jan Vlot heropent als pen-
sionado café Promenade. Een Rotter-
damse elektrische trein wordt ontdekt 
in Duitsland. Via fundraising wil men 
hem naar station Hofplein brengen. 
Het Jan van der Ploeghuis krijgt een 
gevelrenovatie. Bewoners krijgen dub-
bel glas. Basisschool de Fontein zamelt 
oud brood in en brengt later een be-
zoek aan Plastic Community. De leer-
lingen willen meehelpen om de plastic 

WAt’S GeBeuRD?  

troep te verminderen. 32 huurders van 
de hoek Teilingerstraat/Agniesestraat 
doen al jaren aan zelfbeheer en herstel-
den de fundering op eigen kosten. De 
gemeente wil het complex verkopen 
aan een particulier. Het gezamenlijk 
protest wordt kond gedaan aan de pers 
en krijgt de vorm van een buurtprotest 
feest. Mantelzorgers krijgen een wel-
nessmiddag. Wilskracht werkt bestaat 
10 jaar als vrijwilligersorganisatie.

noorderboulevard bekijken 
met andere ogen
De Agniesebuurt strijdt voor droge 
voeten en rukt op naar de Coolsingel. 
Een supersonische fietsenstalling met 
fietsenmaker Ali Yolcuoglu wordt ge-
opend in de Kop van Noord. De Rot-
terdamse Oogstmarkt blijft om de 14 
dagen op het Noordplein. De thea-
tergroep van bewoners ‘Echte Liefde’ 
speelt Koning Zijn, een bewerking van 
Shakespeare, in het Klooster. Eurotrash 
in de Vijverhofstraat geeft een podium 
aan studenten met Art in Social Action. 
Historisch kapper Aad Assman geeft 
een nostalgische tint aan het Brancop-
lein. Caroline de jager geeft een totaal 
andere visie op de Noorderboulevard. 
Het is een gemêleerde, actieve, dyna-
mische straat, die een afspiegeling van 

de wijk is. Ondernemers leggen er hun 
ziel en zaligheid in.

Een cultureel centrum en 
een droomschool.
Groengoed is actief in de buurtmoes-
tuinen in Noord, het Wilgenplantsoen, 
de Bloklandtuin en Tuin op Hofbogen. 
Er komt een succesvolle mars tegen 
de armoede onder impuls van ROSA 
en steun uit Noord. In het voormalige 
Rapsodie en de dependance van school 
het Plein komt een nieuwe super-
markt. Joodse en Palestijnse kinderen 
komen als capoeira groep op uitwisse-
ling met de Cria Familia in Jan van der 
Ploeg. Oudfit wordt er ook opgevoerd, 
een voormalige jongerenband die als 
senioren de draad weer oppakken. De 
werkzaamheden in de Tuin van Noord 
(de voormalige gevangenis) vorderen 
gestaag. De Galerie Crawl wordt als 
toer gemaakt door diverse bewoners 
groepen. De buurttuin Oogstmetmij-
mee komt tot volle wasdom. NL Doet 
is hard werken in de Ooievaarstraat 
met steun van de wijkconciërge, in het 
Rottekwartier met zijn geveltuinen en 
in ZOHO met haar groentebedden. De 
dependance van de Hildegardisschool 
wordt geopend. Het is een droom-
school. Noord houdt een zaaidag voor 

bijen. Pierre van Duijl ontroert de 
buurt in het Jan van der Ploeghuis, dat 
de allure krijgt van een cultureel cen-
trum. Er groeit een stevige band met 
de Piet Rooversstichting voor senioren 
kunstenaars. Wat later komt Coolsin-
gel 65 van Onderwater Producties, een 
stuk rond het bombardement en een 
problematische vader-zoon relatie. Het 
is een feest van herkenning. Het Rotte-
kwartier zorgt voor uniek kindertheater 
rond de rattenplaag. De Gebiedscom-
missie neemt afscheid en een nieuwe 
wijkraad wordt geïnstalleerd. De Ge-
biedscommissie zag het belang van 
sociale mix en cultuurspreiding. 

Bluegrass en place Bon ton
Iedereen Einstein in het Klooster ver-
rast de jeugd met labo experimenten. 
De Antilliaanse kindermodeshow 
verovert de harten. Koek en Pan zijn 
culinaire ontdekkingsreizigers met 
zoet en hartig in het smalle Zwaans-
hals. Op een mooie Pinksterdag is 
een groot ontmoetingsfeest op het 
binnenterrein Hofdijk. Oud en jong 
vormen één grote familie. Historicus 
Dik Vuik vergelijkt oud en nieuw Rot-
terdam. De schitterende uiteenzetting 
wordt geflankeerd door een Pinkster-
brunch. Blue Grass breekt alle records. 

Bezoekers staan in de file. De sfeer is 
idyllisch. Jonge vluchtelingen zorgen 
voor een muzikaal programma als 
dank voor de buurt die hen op diverse 
plekken introduceerde. Place Bon Ton 
op het Pijnackerplein is gevarieerd 
en poëtisch en laat ons kennismaken 
met creatief Noord doorspekt met 
het Franse chanson. In het basement 
Pijnacker 3 ontroeren ons de dichters 
met een vleugje humor. Havensteder 
zet haar oudgediende in het zonnetje 
verhuurmakelaar Wim Sluimer die 
als pensionado afscheid neemt. Zijn 
verhalen wijzen op een warm gevoel 
richting huurders. Bevrijdingsdag 
brengt de Jan van der Ploeg band op de 
been voor een dansfeest. Authentieke 
filmpjes maken het verleden actueel. 
Multiculturele tandartsen verschijnen 
in de Noordmolenstraat met de naam 
‘Tandenmolen’. Ex-opbouwwerker Ab-
derahim Haddou trekt Trendz Wonen 
van de grond in de Zaagmolenstraat. 
Centraal staat het helpen kwaliteit te 
kiezen. Noord kent diverse druk be-
zochte Iftars met een mélange van 
deelnemers. We Love Public Space zet 
de ZOHO letters, de regentuin en de 
promenade plantée op het dak van de 
Hofbogen in de picture. 

met enige weemoed blade-
ren we door de noorderzon 
uitgaven van de voorbije 
kwartalen. Het is een rol-
lercoaster. 

oude noorden en
agnieseBuurT in Beeld

leis dat werd gebouwd bestaat uit 
palets, rode doeken, kunstwerken 
en een plafond van plastic met pvc 
buizen. Er prijkt een groot gouden 
kader waarin kinderen zich kunnen 
laten fotograferen als superstar met 

Het Zomerproject van het Kinderparadijs was weer alleraar-

digst in een zonnige, natuurlijke omgeving. Het is vormgege-

ven aan de hand van het kinderboek: “Brieven van de gene-

raal”. na fascinerende bouwactiviteiten waar een compleet 

paleis ui tevoorschijn kwam, beleefden we de slotdag met de 

sensationele koffer act van acrobaat paul van der maat. 

rekwisieten als engelen vleugels, 
hoedjes en bloemen. De generaal 
heeft op een waardige manier af-
scheid genomen van de zomerva-
kantie. En de kinderen? Die genie-
ten nog na!

Zomerproject 
heeft 
charmes

 
Agenda

 
14,15 en 16 september 
MuZIEK OP DE ROTTE 
Noorderbrug

15 september, 15.30 uur
SINFONIA 
in Jan van der Ploeg 

18 september, 13.00 uur 
VRIJWILLIGERSMARKT 
Stadhoudersweg 7a

20 september 
ONWIJZE MOEDERS 
Hildegardisschool

22 september 
KAAPVERDIAANS FEEST 
Pijnackerplein 

21 september 
CLEAN DAy AGNIESEBuuRT

29 september 
RONDE VAN NOORD

30 september 
RORO BuITEN

5 oktober, 15.00 uur 
JAN VAN DER PLOEGHuIS 30 JAAR

12, 13 en 14 oktober 
FEESTIVAL 
op Noordplein

13 oktober 
AFRIKA PERCuSSIE 
in Klooster

Meer info: www.noorderzon010.nl
Info over taallessen: 
bij TIP in Mozaïek elke maandag-
middag
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De gallery Crawl was weer 
een bijzondere belevenis. 
We zijn fan van puur in het 
smalle Zwaanshals met een 
eigen ambachtelijk siera-
den atelier. Origineel is het 
trefwoord. mooie ringen 
en elegante halskettingen. 
Verfijnd zilverwerk. Ranke 
oorbellen, parels en vogel-
broches. Wat verder ligt de 
nOW gallery met een popu-
lair assortiment. ‘Kunst voor 
iedereen’ is het motto. 

Foto’s met blokjes van diverse kleu-
ren worden van op afstand door onze 
hersenen omgevormd tot een heus 
portret zoals een van Gogh. Gevels 
in pure Italiaanse stijl met prachtig 
ijzersmeedwerk maken ons jaloers. 
In Assembled by Root treffen we een 
hele perfomance met spinrag en  ver-
schuivende gezichten en gebouwen 
als inktvlekken. Kunstenares Schu-
macher speelt met licht. Aan de wand 

prijken een soort keramische oren 
die op een printplaat geluid registre-
ren en aan elkaar doorgeven. Het is 
de serie Satelles van Esser, een serie 
keramische sculpturen die fungeren 
als klankkasten. Geluiden opgeno-
men tijdens het muzikaal proces 
van creatie worden afgespeeld over 
de sculpturen. Op de wand worden 
natuurtaferelen en verlaten fabrieks-
ruimten geprojecteerd. Beelden van 
Rotterdam aan de Maas, van de Dier-
gaarde, de kranen op het Schouw-

burgplein en de reizigers op Centraal 
Stillevens als een raaf met kaarsen. 
Besneeuwde wegen en ijsbergen 
monden uit in ijle luchten. De beel-
den ondersteunen twaalf muzikale 
nummers van hoge kwaliteit door W. 
Eichler. In Galerie Sehnsucht zien we 
werk van fotograaf Mark van Hattem 
en digital artist Mariska Pool met de 
expositie ‘Tales of Mystery and Ima-
gination’. Jacqueline Fuijkschot en 
Tommy Ventevogel laten zich door 
het werk van Mariska inspireren in 

hun mini theater voorstelling. AAA 
Gallery op de Zaagmolenkade is één 
explosie van kleuren. Het meubilair 
wordt naast de tableaus in één grote 
beweging meegenomen. Kleurrijke 
schilderijen verwijzen met een knip-
oog naar kubisme, naakten en por-
tretten. Wonderlijke dieren vormen 
een verrassing in de expo. Je stapt zo 
het atelier binnen onder de titel AAA 
Fresh. Een grote Franse haan met 
gitaar is een blikvanger. ‘We creëren 
een stads oerwoud en schilderen op 

intuïtie. Is de stad geen urban jun-
gle? De Gallery poogt circulair te zijn, 
een explosie met elke meter een nieu-
we confrontatie. 

gallery Untitled
Een topper was Gallery Untitled op 
de Bergweg, met gedetailleerde uto-
pie tekeningen, ontdekte diersoorten 
uit Terra Ultima, betonnen sculptu-
ren, water- en natuurfotografie. We 
waren onder de indruk van de houten 
honden van Peter Bastiaanse, gekend 

van zijn werk in het Witte de With 
Kwartier onder de naam ‘Dog in the 
Backyard’, een alternatieve culturele 
route. Untitled toont de borderliner 
hond. Surrealistische lichtbakken 
staan naast Delftsblauwe sprookjes-
achtige keramiek. Kunst met een 
knipoog flankeert kleurrijke schilde-
rijen met Chinese inspiratie. Husky 
Courage zorgde voor een muzikaal 
slotfeest.

Bewoners gaan zich 
organiseren

Eind jaren ’60 wil de gemeente de 
Rotte dempen. Onder impuls van 
Corrie Ulenberg vormt zich een be-
wonersorganisatie die strijdt voor een 
zwembad en behoud van de Rotte. Ze 
lieten hun kinderen zwemmen in 
de fontein op het Hofplein en gaan 
met zijn allen in boten de Rotte op. 
De bewonersorganisatie vindt vooral 
gehoor bij de radicale vleugel van de 
plaatselijke, dominante Partij van 
de Arbeid (PvdA). In 1974 werd de 
PvdA de grootste partij in de stad. 
De doortastende en charismatische 
Jan van der Ploeg werd wethouder 

stadsontwikkeling. Hij zag in dat 
de stadsvernieuwing alleen een suc-
ces zou worden als de gemeente 
zou samenwerken met wijkorganen 

, actiegroepen, clubhuizen en op-
bouwwerk. De bewonersorganisatie 
maakte haar eigen wijkblad dat aan-
vankelijk Wijk Elf heette (Het Oude 

Noorden was de elfde stadsvernieu-
wingswijk). Het was een gestencild 
blaadje met de ene keer een groen 
en dan weer een geel kaftje. Wijk Elf 
werd later Wijkkrant van het Oude 
Noorden en in 1980 Nieuwsblad van 
het Oude Noorden. De bewonersor-
ganisatie vergadert aanvankelijk in 
het achterkamertje van een winkelier. 
Begin jaren ‘70 krijgen ze een eigen 
onderkomen in het Heilige Geest 
Huis, Waar nu Dona Daria zit. ’ Voor 
het eerst officiële erkenning voor ons 
werk’ zegt Corrie Ulenberg. De gere-
noveerde woningen stijgen enorm in 
prijs. De bewoners komen in opstand 
en richten in 1975 de huurdersver-
eniging op. Samen met Crooswijk en 

Cool weigeren de huurders de huur-
verhoging. Zij storten €100,- gulden 
per maand op een aparte rekening. 
Ook de bewoners van de Burgemees-
ter Roosstraat laten zich gelden. Het 
is een groep van 35 mensen met een 
grote samenhang. Zodra het zonne-
tje scheen verhuisden de eetkamer 
stoelen naar de straat. Ze weigerden 
hun huizen te verlaten en redden ze 
van de sloop. Dit zeer tegen de zin 
van de winkeliers van de Zwartjan-
straat, die droomden van een grote 
parkeerplaats. De bewoners winnen 
de strijd en krijgen hun huizen in 
eigen beheer. Ze maken onderling af-
spraken over het verven van de gevels 
en het vervangen van de daken.

Sociaal maatschappelijk 
leven
De samenstelling van de bevolking 
veranderde. Migranten vonden in het 
Oude Noorden hun thuis. Ook hun 
vrouw en kinderen kwamen eind 
jaren ‘70 in de wijk wonen. Begin 
jaren ‘70 was maar 4% van de bewo-
ners van niet - Nederlandse komaf. 
In 30 jaar tijd was dit percentage 
opgelopen naar 62%. De winkeliers 
moesten zich aanpassen. De scholen 
moesten inspelen op de multicultu-
rele samenleving. De bewoners in het 
Oude Noorden hadden pit. Samen 
met het opbouwwerk zetten ze zich 
in voor meer ruimte en meer groen. 
De Stichting Samen Wonen Samen 
leven probeert de vooroordelen en 
het wantrouwen tussen de verschil-
lende bewoners weg te nemen. Het 
Welzijnswerk is vooral een ontmoe-
tingsplek voor bewoners van 0 tot 80 
jaar. De uitgangspunten waren het 
ondersteunen van de belangen van 
wijkbewoners en het bevorderen van 
integratie. Wordt vervolgd: Scholen 
in een multiculturele samenleving. 

geschiedenis 
OuDe 
NOORDeN
in een vorig nummer schetsen we het tot stand komen van 
het Oude noorden, veel particulier initiatief en revolutie-
bouw. in de jaren ‘70 werd een stadsvernieuwing noodzake-
lijk. Dit was onmogelijk zonder betrokken bewoners. 

Op haar toer langs verschillende ver-
zorgingshuizen verraste zangeres 
Kim Hoorweg en Firma Mikmak in 
Humanitas aan de Bergweg met tra-
ditionele jazzy songs maar ook een 
rauwere Jimmy Hendrix song. Tus-
sendoor lieten de Lindy Hoppers hun 
tapdanskwaliteiten zien. Het optre-
den van Kim Hoorweg werd afgewis-
seld met nostalgische liedjes door het 
fameuze koor de Roze Lijsterbessen 
van Humanitas en het kon niet uit-
blijven dat als afsluiting het bekende 
Vera Lynn lied ‘We’ll meet again’ sa-
men met Kim en het publiek uit volle 
borst werd gezongen. 
In de Bergsingelkerk nam saxofoon-
docent en jazz educator Ruud Ber-
gamin je mee door de verschillende 

stromingen in de Jazzmuziek aan de 
hand van filmbeelden met optredens 
door Charlie Parker, Duke Ellington 
tot Thelonious Monk. Samen met 
pianist Wim Warman speelde Ruud 
eigen composities op het vernieuwde 
en verbrede podium van de Bergsin-
gelkerk. 
In de kapelzaal van Huis van de 
Wijk, het Klooster  organiseerde Pa-
trick Lauwerends & Friends het Rot-
terdam World Music Fusion Festival. 
Hier traden Montan & Lauwerends 
Jazz 4-Tet op met Keroncong Jazz, be-
geleid met traditionele Indonesische  
dans. Een andere boeiende vorm van 
fusion jazz was het optreden met 
Kora speler Jalli Lamin Kuyateh uit 
Gambia.

BUURtCOnCERtEn NORtHSeA JAzz 

Gallery crawl

Rondom het northSea Jazz Festival kon je ook dit jaar ge-
nieten van talloze optredens bij jou in de buurt met north 
Sea Round town. 
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‘De meeste mannen komen hier 
voor het eerst en ze zijn zo tevre-
den!’ Shirley schonk een biertje 
of een borrel, puur voor de gezel-
ligheid. Ze was maar twee weken 
open en kreeg de Dranken wet op 
bezoek met een gerechtelijke waar-
schuwing. Er is in Noord wel een 
gedoogbeleid maar als er een of-
ficieel melding/klacht komt (in dit 
geval van een jaloerse collega) is 
het feest afgelopen. Otte is eigen-
lijk ingetrokken in het pand waarin 
het voormalige familiebedrijf in ka-
chels en verwarming van haar vader 
was gevestigd. ‘Hij wilde maar niet 

op pensioen en kwam vaak moe 
thuis. Het was zwaar werk met de 
jongens. We hebben er geleidelijk 
naartoe gewerkt. Als het pand naar 
zijn dochter ging met een originele 

bestemming, dan kon hij er mee 
leven.’ Shirley vond hier haar jeugd 
terug. Overal in de zaak doken oude 
foto’s op. Hier lagen haar roots. 
Hier leerde ze kruipen. ‘Ik heb het 

Zo leer je wel snijden.’ Van stagiaire 
werd ze leerling en belandde vervol-
gens in Hermans keuken tussen de 
grote koks. ‘Hij bracht me de liefde 
voor het vak bij.’ Manuela werkt 
jarenlang in het hogere segment: 
restaurant Kip in de van Vollenho-
venstraat en Loos. ‘Ik wilde mijn CV 
spekken.’ Daarna gaat Gonzalves op 
de creatieve toer. Het gaat van lunch-
room tot bistro en de keuken in het 
verpleeghuis. We zien haar keukens 

opzetten in de Wijnbar in de Witte de 
Withstraat en Bolleboos op het Oost-
plein. Dan begint Manuela met haar 
catering bedrijf Spicemanufactory. 
Ze gaat ook aan de slag bij de stich-
ting Hotspot Hutspot. Via het koken 
wil ze mensen met een beperking 
en kinderen een plek geven in de sa-
menleving. Onze duizendpoot com-
bineert het nog met een bewogen 
uitgaansleven als performer bij Now 
en Wow, waar ze sterdanseres is en 

dj. ‘Hoe ik het allemaal heb gedaan!’ 
Uiteindelijk belandt ze in Toko 94 in 
de Witte de Withstraat waar ze met 
een arts een place to be creëert. In de 
Witte de With maakt ze kennis met 
Rob Sterk. Rob start met Eurotrash. 
De geïnteresseerde Manuela ziet dat  
daar nog niet gekookt wordt. Ze gaat 
er aan de slag als zelfstandige. Als 
na  verloop van tijd  Sterk de zaak 
te koop stelt, hapt Manuela toe en 
wordt de geïnspireerde eigenaresse.

De cirkel is rond
‘Nu is de cirkel rond. Ik studeerde 
om de hoek bij de Horecavakschool 
en nu ben ik terug in de buurt.’ Ma-
nuela is lyrisch over Noord. De zaak 
staat nu goed op poten. Je kan er lun-

tokotrash 
met horeca-tycoon 
en sterdanseres

Bijna 50 vrijwilligers hebben weer 
meegeholpen met het schoonvissen 
van de Rotte na het Zomercarnaval. 
Ze kwamen op sup’s, in een op-
blaasbootje, lopend langs de kant, 
meevarend met de gemeentedienst 
en natuurlijk was de Rotterdamse 

Plastic Whale sloep gemaakt van re-
cycled plastic er ook! 
Bij elkaar werden 10 vuilniszakken 
vol met afval uit het water gehaald! 
De schoonmaakactie werd georga-
niseerd door Plastic Whale Rotter-
dam i.s.m. Rebelz.

ScHOONmAAkActie 

originele plafond behouden en de 
oude letters van de zaak niet ver-
wijderd maar overgeplakt.’ Shirley 
verfde de zaak zwart en plaatste 
roestvrij stalen meubilair en grote 

zetels als voor een farao. Het ziet er 
strak en tip top uit. Al snel stond de 
mediawereld bij haar op de stoep. 
TV Rijnmond als eerste gevolgd 
door RTL 4 met Editie NL, NPO 2 
en de KRO met YoMo. Aan de laat-
ste hield ze zelfs een klant over.

Eigenwijs
In de zaak gaan de gesprekken over 
alles. Shirley is soms net een maat-
schappelijk werkster. ‘Je kan ook TV 
kijken of zelfs in slaap vallen in de 
zetel.’ ‘Ik zie het niet als werk. Ik 
doe dit heel erg graag.’ ‘Mijn voeten 
zijn als nieuw. Het is alsof er een 
kilo afgaat.’ zijn dikwijls de reac-
ties. Shirley gaat met plezier naar 
Bottles & Feet. Elke dag is anders. 
Ze heeft zelfs klanten uit Zwolle, 
Oud Beijerland, Hoofddorp, Breda 
en Utrecht. ‘Ik ben behoorlijk ei-
genwijs Ik heb alles zelf gedaan en 
doorgezet, ook het zwart schilde-

ren. Pedicureland stond aardig op 
zijn kop. Je moet ervoor gaan. Niet 
lullen maar poetsen. Er zelf in gelo-
ven.’  Shirley werkt met producten 
van Purity Herbs een familiebedrijf 
uit IJsland. Hun kruiden worden 
met de hand geplukt. Ze zijn puur 
natuurlijk en anti allergie. Ze tes-
ten hun producten niet op dieren. 
Na de pedicure  behandeling volgt 
er standaard een voetmassage. De 
doelgroep van Otte zijn de man-
nen die niet naar de pedicure gaan. 
Ze is blij dat ook elders in het land 
dergelijke initiatieven van de grond 
komen. Bottles & Feet ziet er best 
artistiek uit. Een klant stelt een ori-
ginele Karel de Graaff tentoon, pas-
send bij het interieur. Shirley Otte 
bewijst dat het Oude Noorden kan 
transformeren door originele jon-
geren. En dit met blijvende waarde-
ring voor je roots.

chen vanaf 12.00 uur. Je kan dineren 
en borrelen. Er is een verrassende 
gevarieerde podiumprogrammering 
met rock, metal, punk, soul, jazz, 
hiphop en house. Gonzalves-Tavares 
geeft een kijkje in het september pro-
gramma van Eurotrash. Op donder-
dag 6 september starten de Comedy 
avonden. Op 22 september komen 
12 internationale burleske balletgirls. 
Ze brengen dans, theater en comedy. 
Op 21 september viert de pionier van 
House Ricky Da Dragon zijn 40 ja-

rig dj jubileum. Hij stond aan het 
begin van House en is er nog steeds. 
Hij nodigt ook zijn dj vrienden uit: 
Jay Dee, Lucien Foort, Gyzmo, TFX. 
Het dak gaat eraf in the House! ‘Het 
podium van Eurotrash wil een plat-
form bieden aan makers en talenten 
in Rotterdam.’ besluit Manuela. ‘Be-
pleit het unieke karakter van Noord 
in je krant. Maar dat hoef ik je niet 
te vertellen.’ Het is lunchtijd, Manu-
ela rent weer naar de keuken. Het is 
heerlijk in Tokotrash. 

Bewoners uit het Oude Noorden en 
de Agniesebuurt, de wijken waarin 
Emelina actief was, hebben grote 
waardering voor haar en gaan haar 
nooit vergeten. Ongeveer tien jaar 
geleden werd ik benaderd door Har-
low Brammerloo, toenmalig voorzit-
ter van de deelgemeente Noord. Hij 
had een actieve, originele en initia-
tiefrijke vrouw ontmoet, haar moest 
ik als opbouwwerker ondersteunen. 
We hebben het geweten. Richie or-
ganiseerde tal van modeshows zowel 
met kinderen als met tieners, soms 
met startende modehuizen. Ze was 
een talentvolle naaister. Zowat het 
hele huis lag vol met kostuums voor 
de shows en vaak luisterden we naar 
het geratel van de naaimachines. We-
ken van tevoren leerden de kinderen 

in het Klooster de danspasjes en het 
defileren op de catwalk. Het ging 
Emelina om het empoweren van de 
kinderen, om trots te zijn op jezelf, 
zelfstandig te zijn en zich te kunnen 
presenteren. Ze nam ook het initiatief 
van de Carnaval du Nord, een begrip 
in de Zwartjan buurt en toe aan zijn 
zevende editie. We hopen dat haar 
spirit voortleeft bij familie en vrien-
den. Ze bracht een kleurrijke power-
volle touch aan de grijze straten van 
het Oude Noorden. We kunnen dit 
stukje Antilliaanse cultuur niet mis-
sen. Op de katholieke begraafplaats 
in Crooswijk, een prachtig park, werd 
Emelina te ruste gelegd. Zowat de 
voltallige Antilliaanse gemeenschap 
uit de buurt was aanwezig. Ter harer 
eer willen ze het Carnaval du Nord op 

8 september toch door laten gaan. We 
wensen dochter, kleinkinderen, fami-
lie en talrijke vrienden veel sterkte. 
We zullen Richie missen. ‘Let’s get 
together and be allright’ klonk het 
bij de herdenking. Door onze geza-
menlijke inzet blijft Richie Emelina 
voortleven.

Vaak verschijnt een glim-
lach op het gezicht van de 
passant. ‘mooi een pedi-
cure voor die mannen die je 
normaal niet binnen krijgt.’ 
Shirley Otte volgde de pedi-
cure opleiding en wilde die 
uitdaging aan. ‘De pedicure 
is iets voor vrouwen? ik ga 
dat veranderen.’ 

Met een schitterende brassband wer-
den de Havensteder vrijwilligers ont-
haald. Alles was erop en eraan: trom-
petten, trommels en danseressen. 
De actieve huurders werden door de 
danseressen mee gewimpeld voor 
een dansje. Op het schip waren diver-
se ruimtes afgehuurd met heerlijke 
buffetten: wraps, belegde broodjes, 
kroketten, tomatensoep en quiches. 

Het belangrijkste van de middag 
was de speech van de directeur Peter 
van Lieshout: ‘Havensteder kan niet 
zonder zijn vrijwilligers.’ Hij gaf het 
voorbeeld van een 86 jarige uit Bos-
polder die een centrale rol speelt in 
het mixen van senioren en jongeren 
in zijn ouderenflat. De vrijwilligers 
konden meedoen aan een prijsvraag: 
Wie heeft het origineelste idee rond 

het thema ‘Mijn binnenterrein moet 
leven.’ Nog urenlang werd er gedanst 
door een multicultureel publiek waar 
de dj’s graag en succesvol op in speel-
den. Wat erg opviel was de warmte, 
het mixen van de diverse huurders-
groepen en de openheid van het Ha-
vensteder personeel. Voor herhaling 
vatbaar!

Havensteder Vrijwilligers 
op SS Rotterdam

manuela gonzalves-tavares eigenaresse van tokotrash 
in de Vijverhofstraat, begon te werken op 14 jarige leef-
tijd als stagiaire van Herman den Blijker. ‘ik moest alleen 
aardappelen schillen en frites snijden, alles met de hand. 
De frites moesten allemaal even lang zijn en even dik. 
anders kon je herbeginnen. 

iN memORiAm 
richie emelina

Studio de Bakkerij op de Bergweg 
organiseert een kerstvoorstelling 
met als thema ‘Rotterdam vergeet 
je niet’. Een bijzondere beleving 
met muziek door Shirma Rouse, 
winterverhalen van Rotterdamse 
schrijvers en een 3 gangen brunch 
of diner. Studio de Bakkerij wil de 
buurt bij de voorstelling betrekken. 
Daarom wordt tegelijkertijd een 
fototentoonstelling gerealiseerd 
van gerse Noorderlingen. Hierbij 
een oproep om namen en foto’s 
te sturen van Noorderlingen van 
betekenis op sociaal, economisch 
of artistiek gebied. Noorderlingen 
die je gers vindt. Jong, oud, nog in 
leven of helaas niet meer. Je mag 
iedereen voordragen. De foto’s kun-
nen gestuurd worden naar erika@
studiodebakkerij.nl of info@noor-

derzon010.nl Het kan ook afgele-
vert worden bij Studio de Bakkerij, 
Bergweg 283. Vergeet je eigen NAW 
gegevens niet! Insturen voor 28 
september 2018 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vrij-
willigers-
markt
Op donderdag 18 september tus-
sen 13.00 en 15.00 uur wordt een 
vrijwilligersmarkt georganiseerd 
voor heel Noord. Door SOL, DOCK, 
Radar WMO, Wilskracht werkt en 
CVD. De vrijwilligersmarkt vindt 
plaats in Centrum Corridor, Stad-
houdersweg 7 A.

Oproep foto’s 
gerse Noorderlingen

GROOmiNG FOR meN
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Op een hoge klimwand klautert de 
Crooswijkse jeugd als ervaren berg-
beklimmers. Om de wand te bereiken 
dienen behoorlijk wat hindernissen 
genomen te worden. Houten versper-
ringen en ronde evenwichtsbalken. 
Op het water drijven doorzichtige 
reuzenballonnen waarin spartelende 
kinderen een enorme lol beleven. Ze 
kruipen op handen en voeten waarbij 
ze de ballon vooruit duwen. Eyecatcher 
zijn de lange Chinese drakenboten 
van de Dutch Dragons met gouden en 
veelkleurige koppen en ranke lijven. 
Over de honderd enthousiastelingen 
uit Crooswijk, het Oude Noorden en 
ver daarbuiten zijn toegestroomd 

om deel te nemen aan de monster-
race op de Rotte. Sommigen hebben 
aan teambuilding gewerkt blijkens 
dezelfde T-shirts die ze dragen. Aan-
gespoord door de trommelaar die het 
ritme aangeeft voor het insteken van 
de roeispanen strijden ze om de eer-

ste plaats op een parcours van 180 
meter. Overal zie je buurtbewoners 
met T-shirts Crème de la Crooswijk. 
Hoe trotser kan je het hebben. Stads-
ontwikkeling is ook aanwezig: In een 
tent met plattegronden en foto’s kan 
je je ideeën kwijt met betrekking tot 
inrichting van de Crooswijkse Bocht. 
De verlangens zijn helder: Kan het 
niet wat wilder? Houten speeltuigen 
voor de kinderen. Een vissteiger met 
een zwemtrapje. Snelheidsdrempels 
tegen de autofielen. De Croosboot 
moet terug. Twee tekenaars beelden 
in opdracht van Woonstad Rotterdam 
de ideeën uit in een kleurrijke prent 
van 1 bij 2 meter. Veel aandacht is er 

voor de bijenkorf, waar je kan zien 
hoe bijen een woningraad vullen. 
Kinderen krijgen schepnetten waar-
mee ze visjes, watervlooien en ander 
beestjes uit het water halen en ver-
volgens van dichtbij bekijken in een 
aquarium. Speciaal voor kinderen is 

er door Ook dit is de Rotte een Rotte-
meren paspoort ontwikkeld waarmee 
je op ontdekkingsreis kan gaan op en 
aan de Rotte. Langs de oever zien we 
een groot terras met strandstoelen 

geflankeerd door een dj met stevige 
dansers. Iedereen die maar wil mag 
gaan varen in kano’s en kajaks. Wel 
eerst een zwemvest aan. Voor velen is 
dit de eerste keer dat ze op de Rotte 
varen. We nemen een boot in de vorm 
van een vlot die luistert naar de naam 

Rio Molino. Naast ons een paar fami-
lies. De kleine eet een soort koekjes, 
‘langoortjes: de enige verdwijntruc die 
altijd werkt’. We botsen bijna op een 
prachtige restaurantboot vol knallen-

de champagnekurken. Tal van kano’s 
met buurtbewoners, motorboten, 
jachten met namen als Charlie, Allure 
en Nelis, passeren ons. Het zijn er wel 
honderd. We varen langs Rebelz aan 
de Rotte, een restaurant van ex-gede-
tineerden, ze hebben wat goed te ma-

ken. We koersen richting Bergse Plas. 
Eén van de kinderen neemt succesvol 
het stuur over. Een klein bruggetje 
wordt met zelfbediening opgehaald. 
Wil je meer weten wat er op en aan 

de Rotte wordt georganiseerd: www.
ookditsiderotte.nl Het waterfestival is 
mede georganiseerd door Plezierrivier 
de Rotte. www.derotte.nl

Onwijze 
moeders
Elke maand is er een bijeenkomst van 
vrouwen met de wijkagent en de jon-
gerenwerkers van Noord. Door met 
elkaar in gesprek te gaan kunnen we 
met elkaar in het Oude Noorden de 
wijk een stukje veiliger en gezelliger 
maken. 
In het schooljaar 2017-2018 zijn er al 
wat bijeenkomsten in de ouderkamer 
geweest. Op 20 september om 9.00 
uur is een volgende bijeenkomst ge-
pland in het Klooster, Ruivenstraat 
82. Om het nieuwe jaar te openen is 
er een ontbijt aanwezig. Het is niet 
alleen voor school maar voor alle be-
woners in de wijk. Neem je vriendin, 
buurvrouw of familie mee naar de 
bijeenkomst. Het onderwerp van 20 
september gaat over nepvuurwapens 
en het risico ervan. Wilt u over an-
dere onderwerpen praten, dan kunt u 
bij Jane in de ouderkamer in een bus 
ideeën deponeren. Zet het in uw agen-
da en komt allen naar het Klooster!
 

luister-
clinic
Voor iedereen die graag intenser van 
muziek wil genieten, ontwikkelde 
Brechtje Roos in samenwerking  met 
Ensemble Modelo62 ‘Instappen62’- 
een toegankelijke luisterclinic met 
onder andere fragmenten uit de con-
certserie Intercity Sessions van het 
ensemble. 
Samen met een paar leden van mo-
delo62 en een iPod, hinkstapspringt 
Brechtje in een uur door muziekstij-
len om ook muziek-van-nu nog meer 
te laten leven. Luisteraars krijgen een 
ruimere muziekuitrusting en ontdek-
ken zo nog meer in de daaropvolgen-
de concerten van de serie. De luis-
terclinic heeft plaats in het Klooster, 
Ruivenstraat 81 en wel op 18 oktober 
om 20.00 uur.
Na de luisterclinic komen twee con-
certen van Ensemble Modelo62 in 
Gallery Untitled, Koningsveldstraat 
14, 3037 VS Rotterdam op 27 okto-
ber en 24 november. Het ensemble 
speelt nieuwe muziek met een tien 
mans formatie. Het publiek wordt 
uitgenodigd om mee te spelen.

ook dit is 
De ROtte
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Onlangs is de kale buitenmuur bij 
Woongebied Noorderhof aan de 
Bergweg door kunstenaar Tymon 
de Laat beschilderd meet een muur-
schildering van 10 bij 12 meter. Het 
kostte De Laat  zeven dagen om het 

meer dan ooit krijgen we 
een spetterend muziek op 
de Rotte met een wel bijzon-
der gevarieerd programma 
van klassiek tot jazz en 
dans. Het muziekfestijn 
heeft traditioneel plaats op 
een ponton op de Rotte bij 
de noorderbrug.

Klassiek
Het klassieke gedeelte start op vrijdag 
14 september om 18.30 met de Main-
port Barbershop Singers, een groot 
40 koppig koor. Sommerhus, een duo 
met bassist en gitaar verrast ons op het 
terras. De Bezetting Speelt zijn een ka-
merorkest met tien strijkers. Ze gaan 
ons bekoren op het grote podium. 
Tarmonica speelt klassieke wereldmu-
ziek met onder andere bandoneon. 
Klapper op de vuurpijl is het Carel 
Kraayenhof Ensemble. Kraayenhof 
was aanwezig bij de eerste edities van 
Muziek op de Rotte, vóór hij wereldbe-
roemd werd. Een heerlijke avond voor 
wie van licht klassiek houdt.

Jazz
Zaterdag 15 september wordt het jazzy 
vanaf 13.00 uur met Muziek Klinkt en 
de Koninklijke Rotterdamse Post Har-
monie met wel 50 blazers. Het Bar-
bershop kwartet Naturel Blend bevolkt 
het terras. Het RYSK koor met buur-
man Umer uit de Rottestraat is de ver-
rassing van Zomermuziek. Zangeres 
Wies Delouise treedt op met ukelele. 
Dan veert iedereen op bij het ver-
schijnen van de Tangoschool met Lo-
rena de Miranda Serra en Jory Raimo. 
Americo Brito komt als een werveling 
en op het terras horen we de fluitiste 
van Bando Fulo. De vier jonge honden 
van Dr. Meraki die ook optraden op 
het Vluchtelingen festival in theater 

Zuidplein, spelen weer de sterren van 
de hemel. Het North Sea String Quar-
tet The Brazilian String Connection is 
vergezeld van zangeres Lilian Vieira. 
Arthur Flink zorgt voor betere jazz. 
Het theatrale slotstuk met accordeon 
en elektrische gitaren vormt de Kift, 
een belevenis! In café Postiljon wordt 
een afterparty georganiseerd.

Dans
Zondag 16 september krijgen we één 
groot dansfeest. Tai Chi Chuan uit de 
Vijverhofstraat geeft vanaf 12.00 uur 
een kennismaking les. Cuartito Azul 

uit de Schoterbosstraat geeft een work-
shop. Er wordt gedanst met live mu-
ziek. Isabel Bermejo en Kaspar Uljas 
die ons verrasten bij de Operadagen, 
geven een bandoneon performance 
met een heel bijzondere zangeres met 
Italiaanse volksmuziek. Ramon Men-
deville komt op het terras en er wordt 
een Typical Tropical workshop salsa 
gegeven weer met live muziek. Een DJ 
zorgt voor een gezellige uitloop.

muurschildering Noorderhof 

SEnSatiE, mUZiEK Op DE ROttE 

Drie dagen lang beleefden 
we Duizel in het park. Het 
was de tiende editie van 
deze wereld van literatuur, 
muziek, kunst en theater in 
het Vroesenpark. 

DJ Roccalberti was weer nadrukkelijk 
aanwezig bij de dansvloer. Veel nieu-
we bands konden we begroeten van 
klassiek tot Indisch. AWKWARD, Je-
roen Dirrix, Pitou en Poppy Ackroyd, 
Moon, Moon, Moon en Winterdagen. 
Lucky Fonz III bracht als songwri-
ter dansbare meezingers. Opvallend 
was La Piratesse met haar mix van 
muziek en theater. De spectaculaire 
afsluiter kwam van het Broken Brass 

Ensemble dat zorgde voor een spet-
terend dansfeest. In het literatuur-
programma maakten we  Marieke 
Lucas en Joke van Leeuwen mee. 
Theatraal was het duet tussen man 
en auto. De Tijdmachine toonde op 
artistieke wijze dierbare herinnerin-
gen. Corinne Heyrmans creëerde een 
luister- en leesinstallatie met verha-
len uit Noord. Aandacht werd ook op 
originele wijze gevraagd voor meer 
biodiversiteit in de stad via een fa-
meuze dropping voor bezoekers. Het 
hele park en bos werden intensief ge-
bruikt voor dit bijzonder gevarieerd 
en origineel festijn waar je van gaat 
duizelen. Het Vroesenpark kon 7500 
bezoekers begroeten.

Duizel 
in het park

tijdens het Waterweekend ontpopte de Crooswijkse Bocht 
zich tot een echte oase aan de rivier waaraan Rotterdam 
zijn oorsprong dankt. Het doorgaans saaie grasveld is her-
schapen in een evenemententerrein. 

rotterdam
Zaterdag, 13 oktober, vindt 
de zesde editie van tam tam 
Rotterdam plaats in wijk-
gebouw Het Klooster Oude 
noorden: een dag vol afri-
kaanse dans en muziek. 
Natuurlijk zijn er heel veel trommels 
en deze keer ook de West-Afrikaanse 
gitaar, de Ngoni met gratis workshops 
voor iedereen die kennis wil maken 
met deze prachtige instrumenten. 
Stergast is de uit Burkina Faso af-
komstige multi-instrumentalist Ada-
ma Bilorou Dembele. Hij verzorgt 
workshops Djembe en zal ‘s avonds 
optreden met de band Roffa Foli. 
Tam Tam is niet alleen bedoeld om te 
luisteren, maar juist ook zelf om mee 
te doen met grote artiesten. De begin-
ners workshops zijn gratis. Kom ook 
naar deze swingende dag. Tam Tam 
is een plek voor interculturele ont-
moeting.

tam tam

kunstwerk met een maatschappelijke 
boodschap op de muur te zetten. ‘Ma-
dre Tierra’ heet de muurschildering, 
ofwel ‘Moeder Aarde’. De Laat speelt 
met zijn schilderingen in op het 
denkbeeld dat mensen ondanks hun 

uiterlijke en culturele verschillen on-
der één dak wonen. ,,Het is een be-
richt uit het paradijs. Een oproep om 
te zorgen dat mensen wat liever voor 
elkaar zijn.’’
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