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Inkleuring van ZOHO

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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Kleurrijke punt tentjes, overal bran-
dende olievaten en vuurkorven, vlam-
mende heaters en een vreugdevuur. 
Rond de olievaten geen Amerikaanse 
zwervers, maar hele gezinnen die 
marshmallows en brood bakken. Je 
kan je eigen pannenkoeken bakken 
en dat moet je de kinderen geen twee-

Shiva, ritmisch op gipsy muziek door 
een betoverend Balkanorkest. Enorme 
vuurzeeën worden opgewekt naast 
kunstzinnige stunts. Als het vuur tus-
sen de benen gaat wordt even gerild. 
Vuurballen gaan de lucht in. Aan lan-
ge draden worden ze rondgeslingerd. 
Het is heel mooi en geraffineerd. 
Kinderen op de schouders van papa 
applaudisseren. We smullen van de 
hotdogs met een keur van groenten 
en pepersaus van Toko trash. Ok Esto 
laat zich niet onbetuigd met heerlijke 
vega. Met elektrische branders maken 
kinderen knappe werkjes op hout. De 

maal zeggen. We worden verwelkomd 
door de nieuwe cultuurscout Malina 
en getrakteerd op hete chocolade met 
een grote toef slagroom. Op een reu-
ze kaart van het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt kan je je polaroid foto 
plakken. Sensatie is het Middeleeuws 
kanon dat dreigend staat opgesteld. 

Aan stellages hangen briefjes waar 
zowel je wens als ‘weg’ kan geschre-
ven worden. Alles wat voor de bezoe-
kers weg kan wordt door het kanon 
verpulverd in combinatie met pek en 
veren en een enorme knal. De kanon-
nier komt rechtstreeks uit de Addams 
familie.

Spectaculaire vuurshow
Dan komt er een fantastische vuur-
show. Met stokken met aan twee kan-
ten vuurballen wordt gejongleerd als 
bij een showcorps. Indiaas geklede 
danseressen maken vuur armen als 

inrichting van het terrein is fantastisch. 
Rode ballonnen hangen boven het veld 
en de volle maan completeert het beeld 
van een volkomen andere wereld. Op-
vallend zijn de mutsen die iedereen op 
heeft in de winterkou. Zelfs Russische 
mutsen doen het goed op krullen. Ko-
men in het begin van de avond buurt-
bewoners en hele gezinnen, wat later 
komen de artistieke jongelui die het 
beeld compleet maken. Ook de voltal-
lige wijkraad Agniesebuurt is aanwe-
zig. Het biermerk Vuur en Vlam wordt 
geleverd naast lekkere wijntjes en bij-
zondere koffie.
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Burgemeester Aboutaleb bezoekt Klimop

Vuur 
eN VlAm 

festIVAl 

Het Vuur en Vlam festival op het dak van Station Hof-
plein was betoverend. Langs een colonne van fakkels, 
waaraan plaatjes van de geplante bomen zijn bevestigd, 
loop je het evenemententerrein op. Het is indrukwek-
kend en tegelijk sprookjesachtig. 
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Van de zotte toch: 
klantloyaliteit is ouderwets
De energiemaatschappijen zijn zo 
met elkaar in de clinch, zo met el-
kaars overstap klanten bezig dat ze 
vergeten dat ze groot zijn gewor-
den via hun ouwe trouwe klanten. 
Nieuwe klanten binnenhalen, new 
business, allemaal kortingen en ca-
deaus voor de nieuwkomers. De vaste 
klanten vergeten we voor het gemak, 
worden trouwens spottend “slapers” 
genoemd. Met andere woorden, als 
je trouw bent als klant en niet weg-
gaat, gewoon je rekeningen betaalt, 
niet moeilijk doet, dan zit je te suf-
fen! Een bizar staaltje omdenken in 
de praktijk. Hoe slim is het nu als 
klant om te blijven bij een merk, een 
organisatie? Praktisch gezien niet 
dus! Perverse prikkels: je moet over-
stappen, dreigen met weggaan, kei-
hard onderhandelen over je pakket. 
Het mallotige is dat het aantrekken 
van nieuwe relaties veel meer kost 
dan het zakendoen met bestaande 
relaties. Is klantenloyaliteit voor be-
drijven niet interessant meer? Of be-
loningswaardig! Of zitten we in een 
merkwaardige spiraal? 

trouw is oud!
Ben 40 jaar klant van Eneco geweest, 
dat tipte dus onlangs niet meer. Erger 
hun klantendossier gaat geeneens 12 
jaar terug, ze houden het amper bij! 
De recente verhoging van 23% maak-
te inderdaad mijn Schone Slaapster 

COlumN

wakker. Dit was niet normaal, daar 
ging mijn jarenlange ‘zuinig zijn, 
geen cent te veel aan energie’-beleid. 
Eropuit dus! Gemeld bij Eneco, ik 
zou een betere deal krijgen. Maar 
daar bleek geen tijd voor, men belde 
niet terug. Helaas strandt dan een 
langdurige zakelijke relatie, geen 
zin meer in! Marktonderzoek doen, 
prijzen digitaal vergelijken, door call-
centers gebeld worden - wie betaalt 
dat trouwens? Die moeten toch ook 
marge maken? - kortingen bespreken 
etc. Ik wilde geen dief van mijn eigen 
portemonnee zijn! Mijn klanten-
trouw werd niet beloond door Eneco, 
maar uitgehold. Uiteindelijk heb ik 
de stap gewaagd en zit nu ietsjes on-
der mijn vaste maandbedrag bij een 
andere aanbieder. Ook dat gemeld 
aan Eneco, maar geen respons hoor! 
Volgend jaar zit ik in ieder geval weer 
aan de prijsvergelijker, kan ik je ver-
zekeren! Dat merkwaardige eenzij-
dige marketing-gedrag van ‘beloon 
alleen je nieuwe klanten’ zie ik ook 
op leesmarkt:  Elle, NRC en die heb-
ben toch echt een onderscheidend 
concept! Naar binnen lokken met 
spiegeltjes en kralen. Continu elkaar 
vliegen afvangen, dat is het motto op 
de markt. Alleen bezig met nieuwe 
klanten volume binnen-brengen. 
Niet bezig met de Core-business, niet 
je vaste klanten, de spil waarop het 
drijft, maar het gehele salesapparaat 
op targets wanhopig bezig met vluch-
tige beginnelingen die na een jaar 

weer weg gaan. Alleen maar zwoegen 
met eenjarige planten in het tuintje, 
niet met de vaste planten? Blijkbaar 
is de kortstondige aanwas van nieu-
we klanten van levensbelang voor 
bedrijven, anders zouden ze toch 
wel aandacht aan hun trouwe volgers 
besteden? Dat zorgt voor zichzelf ver-
sterkende spiralen! 

Fluïde maatschappij!
Die fluïde bedrijven gedragen zich 
net als mensen op een receptie die 
met je praten,  maar eigenlijk alleen 
om zich heen met eksterogen aan het 
kijken zijn of iets of iemand anders 
interessanter is.....En hup, zodra dat 
zien….weg zijn ze. Weg Geswiped 
ben je voor een veel interessantere 
netwerker, vind je het gek dat je geen 

fatsoenlijk gesprek met iemand kan 
voeren?! Dat klantentrouw drastisch 
aan het zakken is dus eigenlijk geen 
nieuws. Verklaring daarvoor is dat 
consumenten minder vertrouwen in 
merken hebben en sneller geneigd 
zijn te switchen. Dat in deze tijd klan-
tenkaarten en loyaliteitsprogramma’s 
niet meer werken, bedrijven geld kos-
ten. De stijgende transparantie door 
digitalisering zorgt voor hoge focus 
op prijs, dat is de boosdoener. Vol-
gens mij is de verkeerde boosdoener 
aangewezen! Bedrijven verwaarlo-
zen hun trouwe klanten, leggen de 
nieuwe klanten in te luxe watten! De 
klant tindert dus merken alsof het 
voorbaat mislukte dates zijn! Raar 
he, het principe achter loyaliteit is 
dat die niet te koop is, maar dat je 

die moet verdienen. Hoezo? Welke 
service krijgen trouwe klanten? Ooit 
gebeld door die iemand zegt………u 
bent nu 10 jaar klant, we hebben iets 
leuks voor u? Ooit uw verwachtingen 
overtroffen door uw vaste aanbieder? 
Mijn stelling is andersom: bedrijven 
besteden geen aandacht en vertrou-
wen aan hun vaste klanten, de tijd zit 
in leads en nieuwe klanten. Een bron 
stelt dat nu 40% van de klanten zorgt 
voor 60% van de omzet, dat schuift 
langzaam door naar een 50/50-regel. 
Vroeger was dat 80/20%. Trouwe en 
ontrouwe klanten zorgen op dat mo-
ment voor evenveel inkomsten.
 
Fluïde maatschappij die een 
dump maatschappij wordt
Vroeger was de lange termijn 10 tot 
15 jaar, nu is dat 3 jaar! Het is vluch-
tigheid dat telt en impact heeft en 
als een virus de gehele maatschappij 
besmet. In een fluïde maatschappij 
strandt één op 3 huwelijken. En ho-
ren politici die alleen denken in de 
eigen politieke termijnen van precies 
4 jaar, waar het laatste jaar niets meer 
gebeurt omdat men geen fouten voor 
de verkiezingen wenst te maken. Be-
stuurscycli worden zo steeds korter, 
productlevenscycli ook, klantentrouw 
verdampt… Vind je het gek dat dit 
elkaar allemaal versterkt tot een weg-
gooi- en dump maatschappij? We 
zijn massaal over de gehele linie aan 
het vertinderen, swipen letterlijk van 
alles weg.

Marvin Biljoen wijkraadslid in de 
Agniesebuurt ziet de wijkraad als 
een verbetering ten opzichte van 
de gebiedscommissie. Ze gaan over 
een kleiner gebied. De politici zijn 
meer aanspreekbaar en toeganke-
lijk. Vroeger gebeurde er weinig in 
de Agniesebuurt. De laatste maan-
den is de buurt opgefleurd en re-
gent het bewonersinitiatieven. De 
mensen herkennen je en kunnen 
hun ideeën bij je kwijt. De wijkraad 
geeft er ook vervolg aan. ‘Soms zijn 
we sneller dan 14-010.’ 

Succesvolle 
bewonersinitiatieven
Wat Marvin de leukste initiatieven 
vond? Iedere vrijdag koken voor de 
buurt van Shirley Profijt en Warme 
Kerst voor de wijk door het Hof-
pleintheater voor 350 kinderen. De 
meeste kinderen en hun ouders 
waren nog nooit naar het theater ge-

weest. Ze volgden dansworkshops, 
deden spelletjes en gingen naar 
een voorstelling. Lyrisch is Marvin 
ook over het Vuur en Vlam Festival. 
Bewoners die je nooit ziet waren 
daar. En wat te denken van de denk-
sportdag? Uit het hele land kwamen 
mensen naar de Banier. De Agnie-
sebuurt kinderen deden driftig mee 
met dammen en schaken. 

trekpaard
Marvin is technisch voorzitter van 
de wijkraad Agniesebuurt, maar hij 

trekt heel veel meer. Hij werkt mee 
met de grote projecten, de Hofbo-
gen, Pompenburg, ZoHo en de wa-
teropgave. Zijn aandachtspunt is 
dan de participatie van bewoners. 
Hij bepleitte ook een digitale werk-
groep om diezelfde bewonerspar-
ticipatie nog te versterken. Toch is 
de Agniesebuurt geen eilandje. De 
6 technisch voorzitters uit Noord 
vergaderen maandelijks. Alleen 
zo kan je een vuist maken richting 
Coolsingel. 

Een onderscheiding
De wijkraad Agniesebuurt heeft 
een voorbeeldfunctie en werd dan 
ook uitgenodigd door de Directie-
raad Rotterdam. Wist je dat B&W 
van Amersfoort op bezoek kwam 
in Rotterdam? Ze waren zeer ge-
interesseerd in het wijkraads ge-
beuren. Biljoen kwam uitgebreid 
aan het woord. De burgemeester 
van Amersfoort volgde hem al een 
tijdje op social media. Drie kids, 
wijkraadslid, waterschap interesse. 
Als totale verrassing kreeg Marvin 

van hem de belangrijkste onder-
scheiding van Amersfoort de ‘Stier 
speld’. Stier staat voor kracht. Het 
symbool gaat terug naar de 13e eeuw 
toen hun voorvaderen een reuze kei 
versjouwden. 

Waterschap
Vanuit de Droge Voeten in de Ag-
niesebuurt werd de interesse van 
Marvin gewekt voor de waterschap-
pen. Hij volgde de cursus’ Wordt 
actief als waterschapbestuurder’. 
Het waterschap is de oudste vorm 

van democratie. Biljoen vond er een 
leuke sfeer bij de diverse partijen. 
Hij sloot zich aan bij Water Natuur-
lijk, een a politieke partij die wel on-
dersteund wordt door GroenLinks 
en D66. Ze staan voor de natuur en 
duurzaamheid. Marvin wil voor zijn 
3 kinderen iets moois achterlaten. 
Water Natuurlijk heeft 4 zetels, Bil-
joen staat gekandideerd op plek 3. 
Email: 
m.biljoen@wijkraadrotterdam.nl

anne Edixhoven is een 
kwieke jonge vrouw van 
26 jaar met uitstraling. Ze 
is afgestudeerd als arts en 
heeft daarnaast een passie 
voor opruimen. ‘Wellicht 
heeft het te maken met 
het feit dat mijn ouders 
wat rommelig waren en ik 
18 jaar in die rommel heb 
doorgebracht.’ 

Anne begon als opruimcoach tij-
dens haar stage en het beviel enorm. 
Van een hobby werd het een beroep. 
Afgelopen jaar had ze 17 klanten van 
overal uit Rotterdam. Voor het me-
rendeel waren het gepensioneerde 
vrouwen maar ook wel 30 en 40-ers 
met kinderen. Nog geen mannen, 
maar ook dat moet kunnen. Anne 
heeft ervaring met heel verschillen-
de types en heel verschillende pro-
blemen. De één heeft het moeilijk 
te beslissen, weggeven of houden, 
weggeven aan wie? De ander heeft 
het nodig stap voor stap tewerk te 

gaan. Anne wil zich meer richten op 
het Oude Noorden. Edixhoven geeft 
kwaliteit, mensen vragen haar ook 
terug te komen. Ze vraagt 33,- euro 
per uur exclusief BTW. Een geslaag-
de ingreep duurt meestal 6 uur. Aan 
het eind van de avond komt dan ook 
de kringloopwinkel alles direct op-
halen. Bij Anne krijg je een aantal 
voordeeltjes. De intake is gratis. Na 
afloop maakt ze een lijstje waarop 
de plannen staan die de klanten 
zelf bedenken. Zo zijn de plannen 
uit het hoofd en op papier. Dat geeft 
rust. Daarnaast komt op het lijstje 
wat de klant zelf bedenkt wat nog 
moet aangeschaft worden.

Het is toch leuk
Heeft onze opruimcoach ook leuke 
dingen meegemaakt? Ja, die me-
vrouw die twijfelde of ze haar oude 
spullen weg zou doen. Ik liet een 
antiquair één en ander taxeren en 
mevrouw kreeg er een hoop geld 
voor. En wat te denken van die man 
die zijn schuur opruimd en er nog 

een complete motorboot aantrof.’ 
Met de hulp van de opruimcoach 
wordt het organiseren wel leuk en 
is het te doen. De mensen worden 
zichtbaar gelukkig van de nieuwe 

gecreëerde ruimte tijdens en na het 
organiseren. 
Anne Edixhoven is te bereiken via 
organiseermijnhuis@gmail.com of 
via facebook.com/organiseermijn-

huis. Het liefst heeft ze dat je belt 
06-10714387. Meer weten over de 
opruimcoach en haar kwaliteiten? 
www.organiseermijnhuis.nl

Totaal 
vertinderend!

De Wijkraad stelde zich nogmaals 
voor aan het talrijke publiek en gaf in 
het kort haar wijkvisie weer: aandacht 
voor groen, de straat voor bewoners, 
kindertalent, steun voor creatievelin-
gen, multiculturaliteit en een duurza-
me buurt. Buurtbewoonster Dejaneira 
Hanley, docente MBO met aandacht 
voor empowerment en ontwikkeling, 

schetste hoe het bewonersinitiatief 
een boost gaf aan haar carrière. Ze 
spoorde eenieder aan om zijn net-
werk in de buurt te verbreden. Voici 
la Femme is één van haar projecten 
als ZZP’er waarbij meiden zelfstandig 
catering verzorgen en een krachtige 
modeshow opzetten. ‘Ideeën zitten in 
je. Blijf bewegen!’ besluit Dejaneira. 

Hoogtepunt van de avond was het 
moment dat Celine Derard uit het Rot-
tekwartier als jonge tiener haar schit-
terend en kleurrijk stripboek presen-
teerde waarin de plaatselijke jeugd het 
afvalprobleem in de straten voortva-
rend aanpakt. De nieuwjaarsreceptie 
verenigde tal van actieve organisaties. 
Opvallend was ook de aanwezigheid 
van de Noorderboulevard. Ze hebben 
grote plannen die ze via de Noorder-
zon regelmatig gaan publiceren.

Klaar voor iniTiaTieven

in de noorderzon inter-
viewen we beurtelings 
wijkraadsleden, 
vragen naar hun interesses 
en naar hun motivatie. 

marvin Biljoen 
Wijkraadslid achniesebuurt

AANspreeKBAAr eN tOegANKelIjK 

ellen Huisman 
is terug
Ellen Huisman is de nieu-
we wijkagent van de Kop 
van noord buurt. 25 jaar 
geleden startte ze haar car-
rière  in het Oude noorden. 
Wist je dat ze ook 15 jaar 
jeugdagent was? in het 
centrum rond Blaak werkte 
ze ook een tijdje om vervol-
gens te belanden in Kralin-
gen- Crooswijk. 

De politie kent Ellen ook als bege-
leidster van Politiestudenten op 
straat. Dat deed ze 12 jaar lang. 
Ellen is een persoonlijkheid en te-
gelijk heel toegankelijk. Sinds Au-
gustus is ze ‘onze’ wijkagent. Haar 
eerste indrukken? Het Oude Noor-
den is ontegensprekelijk veiliger 
geworden. Ellen herinnert zich nog 
de overlast gevende drugspanden 
van vroeger en de gemolesteerde 
scholen. De jeugdoverlast is duide-
lijk minder.  Al zijn er nog groepjes 
hangjongeren maar dat deden we 
vroeger ook. Het Oude Noorden 
heeft de grootstedelijke problemen 
zoals elke stadswijk in Rotterdam. 
Ellen houdt van de diversiteit van 
bewoners in haar wijk. Wat ze zo 
mooi vind zijn de Onwijze Moe-
ders, opgezet door de Hildegar-
disschool. Marokkaanse, Turkse, 

Syrische en Afghaanse moeders 
denken mee over het wijkwelzijn. 
‘De Hildegardisschool scoort ook 
hoog bij de CITO Toetsen’. Ellen 
heeft er duidelijk zin in. Hoe kan je 
de wijkagent bereiken? Bel 0900-
8844 of mail naar: 
ellen.huisman@politie.nl 

Ze houdt ook spreekuur in het 
Klooster, Ruivenstraat 81 en wel 
telkens de eerste dinsdag in de 
maand. 

een doKTer 
Als OpruImCOACH

in Huis van de Wijk het Klooster hield de Wijkraad 
Oude noorden een nieuwjaarsreceptie. 
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In Delfshaven hebben ze de beschik-
king over 6000 vierkante meter 
loodsen waarin verschillende starten-
de bedrijven zijn gehuisvest die jon-
geren opleiden in  oude en nieuwe 
technologieën in de maak industrie. 
Het gaat om timmerlui, straalbewer-
kers, kunstenaars, 3D- printers, laser-
snijders  en meubelmakers. De Kei-
lewerf is gestart in 2014. Ze zijn de 
laatste jaren gegroeid  van 1000 naar 
3000 en vervolgens 6000 vierkante 
meter. De enorme ruimte maakt het 
mogelijk ook plek te geven aan star-
ters die nu op een zolderkamer of in 
een kelder zitten. In de Keilewerf zit 
ook Buurman, een organisatie die 
gebruikte materialen verzamelt en 
nieuwe leven in blaast. 

Ontmoeting met 
Havensteder
De BV Keilewerf maakte voor het 
eerst kennis met Havensteder bij 
de afvoer van sloopmaterialen uit de 
Snelleman/Vletstraat. Er zijn heel 

wat lege ruimtes die vaak kortston-
dig en heel snel verantwoord dienen 
gevuld te worden. Bas heeft in zijn 
jongerennetwerk velen die een re-
guliere huur niet kunnen betalen of 
niet voldoen aan de hoge inkomens 
eisen van de vrije sector. De Vinken-
straat sloop woningen werden dan 
ook snel met 25 jongeren tussen de 
22 en 40 jaar gevuld. In atelier ruim-
tes werden 2 kunstenaars geplaatst 

en binnenkort komt er een expositie. 
Brenda van Zanten doet namens de 
BV Keileweg het beheer van de Vin-
kenstraat en heeft de tijdelijke bewo-
ners uitgekozen. ‘De meeste van ons 
zijn hier het afgelopen jaar komen 
wonen,’ vertellen Jeroen, Ramon, 
Malu, Joy en Daisy. ‘We zijn like 
minded mensen en hebben bijna da-

na een vernietigend funde-
ringsonderzoek besloot Ha-
vensteder de almondestraat 
te slopen. De bewoners 
hebben 18 maanden de tijd 
om met hulp van de corpora-
tie een nieuwe woning in de 
buurt te vinden. 

Sinds eind december valt het beheer 
anderhalf jaar lang onder de Stichting 
Stad in de Maak, een collectief van 
sociale architecten die in het Oude 
Noorden al vijf locaties bemensen. 
Stad in de Maak zorgt voor tijdelijke 
huisvesting in de bovenwoningen en 
voor een echte buurthuis invulling 
van de plinten. In totaal gaat het om 
52 woningen. In de plinten komen 
een wasserette en een muziekstudio, 
een huiskamer, een werkruimte voor 
het Zomercarnaval, een naaiatelier, 
een kopieer fabriek, een koffiehoek 
en een huurkeuken. De beheerders 
willen een nieuwe maatschappelijk 
beeld ontwikkelen en bepleiten het  
behoud van de diversiteit. De 18 jarige 
die het huis uit wil, de expat die tijde-
lijke ruimte zoekt en de vluchteling op 
zoek naar geborgenheid. Er komt ook 
een noodwoning. De vraag naar der-
gelijke experimenten is groot, maar 
tijdelijk  beheer wordt steeds korter. 
De nieuwbouwwoningen in het Oude 
Noorden gaan als warme broodjes van 
de hand. Wat de kunstenaars van Stad 
in De Maak triggert zijn de verhalen 
van de wijk. Ze willen een zo breed 

mogelijk beeld krijgen. Netwerken 
worden met elkaar verbonden. Het 
experiment krijgt zijn voelsprieten 
in de wijk. De Almondestraat wordt 
dé straat in de Agniesebuurt. Alleen-
staande moeders kunnen in pension 
Almonde beurtelings op elkaars kin-
deren passen. Wat dan weer ruimte 
biedt voor flexplekken. Op de muren 

ven wonen en zorg dragen voor hun 
straat. De combinatie wonen en wer-
ken moet gestimuleerd worden, de 
plinten moet je vrij houden, zij krijgen 
dan de functie van de vroegere buurt-
huizen. Zijn de sociale architecten en 
kunstenaars de nieuwe opbouwwer-
kers gericht op emancipatie, solida-
riteit en ontmoetingen?  Binnenkort 

komt er een grote expositie van de fa-
milie Smit die van de Almondestraat 
een fotoarchief hebben aangelegd. 

De initiatiefnemers bereiken? almon-
de@stadindemaak.nl. Elke dinsdag 
kan je ze aantreffen in pension Al-
monde.

is een plattegrond aangebracht met 
de huizen van de straat op. Ronken-
de titels zijn er op aangebracht: Free 
Clinic, Washuis, Taalschool, Belhuis, 
Buurtkeuken, Barbier, Fotostudio, 
Printworkshop, Stad in de Maak met 
haar sociale activiteiten meent dat de 
bewoners recht hebben op de stad. 
Ze moeten er betaalbaar kunnen blij-

Het is stervensdruk in de 
bouw en toch start Haven-
steder met een heel bijzon-
der project in de Vletstraat. 
25 woningen worden er 
gebouwd en dat all electric. 
Het is het eerste project in 
Rotterdam waar de energie-
transitie gebeurd, van gas 
naar elektriciteit van koken 
tot verwarming. 

Het complete team van Havensteder 
inclusief directeur is aanwezig. Bou-
wer Waal zorgt ervoor dat iedereen 
een helm op krijgt en directeur en 
wethouder de traditionele kaplaarzen. 
In 2015 werd dit precisie project ge-
introduceerd en pas nu komt dit uni-
cum tot stand. Havensteder realiseert 
met voorsprong de eerste all electric in 

de stad en geeft een voorbeeld van hoe 
de stad te ontwikkelen en dat in het 
Oude Noorden.  

Eind 2019 wordt het project opge-
leverd met Snelleman als Mozaïek 
kunstwerk aan de muur. Directeur 

eleCtrIC 
ONe

Rotgans wees erop dat Havensteder 
160 miljoen euro steekt in duurzaam 
bouwen. Hij rekent ook in toekomst 

op steun van het innovatie fonds. Van 
de Vletstraat gaat Havensteder naar 
de Wiekstraat aanpakken. Rotgans 
vindt het soms wat te stroperig gaan 
iedereen heeft wel een mening over 
die kleine projecten in Noord. Als 
Rotterdam echt 18.000 woningen wil 
bouwen dan is enige soepelheid en 
snelheid geboden. Op wel drie plek-
ken loopt Havensteder vast. In het 
Oude Noorden dat kleine stukje stad 
gebeurt van alles: ZOHO, de verkoop 
van de Hofplein Bogen  nu de eerste-
ling in energietransitie. Het wordt een 
leerproject, de techniek is er klaar voor. 
Wethouder Bas Kurvers verzekert dat 
BMW op snelheid aansturen. Er komt 
een bouwrapport gericht op versoepe-
ling. Iedere maandag heeft hij als wet-
houder bouwspreekuur. Een eerste 
paal wordt er niet geslagen maar wel 
wordt er een aanlichting gecreëerd 
all electric. Bouwers, opdrachtgever, 
wethouder gaan op de foto. Waar een 
kleine wijk groot in kan zijn. 

pEnSiOn aLmOnDE En BuuRtHuiS

gelijks contact met elkaar. De meest 
van ons zijn als zelfstandigen werk-
zaam in de creatieve sector.’ Hoe 
reageren de jongeren op deze plek 
in Noord? Ze zijn zielsgelukkig en 
willen er zelfs langer blijven wonen. 
Dit niettegenstaande oudbouw met 
funderingsproblemen, tocht en ge-
horigheid. Per 1 juni moeten ze jam-
mer genoeg de panden verlaten. Wat 
is het perspectief voor de tijdelijke 

bewoners? ’We zullen er zelf achter 
heen moeten gaan om een andere 
tijdelijke verhuur locatie te vinden, 
bijvoorbeeld via anti-kraak organisa-
ties.’
Lidy Veldhuizen was een voorganger 
van de jongeren. Zij woont er al an-
derhalf jaar. Ze is blij met de leven-
digheid van de jongeren in de straat. 

Bovendien kan je altijd met vragen 
bij BV Keilewerf terecht. Lidy heeft 
contact met vroegere bewoners. Veel 
van hen zijn goed geherhuisvest. 
Havensteder is heel betrokken en 
precies. Zo heeft een grote Turkse 
familie een woning gekregen aan het 
Pijnackerplein en kunnen de ouders 
van hun bankje blijven genieten. Bas 
van den Berg vertelt hoe ze ook sa-
menwerken met andere organisaties 

die mensen helpen met het vinden 
van een baan en die geen rustige of 
onveilige thuissituatie hebben. 

groepsapp
Lidy Veldhuizen ziet zichzelf als 
een stadsnomade, maar wil nu wel 
wat vast in de buurt. Hoe voelt Lidy 
zich in de Vinkenstraat? ‘Fantas-

tisch. Ik heb wel vier ramen aan de 
voorzijde. De ramen zijn mooi, met 
smalle aluminium lijsten, maar ze 
zijn wel tochtig met dat enkel glas.’ 
‘Wist je dat de tijdelijke bewoners  
een groepsapp hebben? Zo kunnen 
we elkaar helpen en dingen uitwisse-
len.’ De club had een zomerborrel en 
nieuwjaarsborrel in café Faas. Lidy 
heeft contact met de oude bewoners 
aan de overzijde, met kunstenares 

Paula van Elshout en Abdelselam, 
de man met de groene vingers. Lidy 
vindt dat Havensteder zorgvuldig 
met zijn huurders omgaat. Er zijn 
nog een aantal bewoners die moeten 
uit verhuisd worden.  

tijdelijke bewoning Vinkenstraat 
geeft jongeren een boost

De diverse personages worden heel 
precies weergegeven met hun ka-
raktertrekken, outlook en manier 
van bewegen en reageren. Stank 
voor dank is de titel van de strip. 
Eén voor één worden de vrienden 
voorgesteld. Ze ergeren zich aan de 
plastic zakjes en blikjes. Ze gaan bij 
de buurtmoeder Wil op bezoek die 
besluit bij de gemeente een klacht 
neer te leggen. Ondertussen krijgen 
de kids het aan de stok met de bad 
boys, maar ze laten niet over zich 
heen lopen. Dat wordt achteraf ge-
waardeerd. De gemeente verschuift 
het probleem naar de buurt. De jon-
geren gaan zelf aan de slag. Ze heb-
ben er plezier in en krijgen de buurt 
mee. Ze krijgen stapels vuilniszak-

jonge striptekenaar

Bas van den Berg is mede-
oprichter van de BV Keile-
werf, een organisatie die 
plek geeft aan startende 
ondernemers die willen 
doorgroeien. 

ken vol. Maar is het morgen niet 
weer een troep? Superman Hamid 
wordt erbij gehaald. Hij maakt een 
plan van aanspreken tot aan de 
slag gaan met de afdeling ‘Klimaat 
en Milieu Rotterdam Noord’. Wil 
vangt daar bot. Er is niet meer geld. 
De jongeren gaan op de barricade. 
‘De hele stad staat op het spel. We 
eisen onze buurt terug! De nieuwe 
generatie kan in gevaar komen.’ Er 
wordt een contract getekend, er ko-
men meer vuilnismannen bij. Niet 
alleen het milieuprobleem is opge-
lost maar ook de hele buurt is weer 
een stukje dichter bij elkaar. De strip 
is kleurrijk, warm, levendig, overtui-
gend en vooral echt.

Celine tekende een prachtig stripboek waarin een 
vriendenclub van jongeren uit het Rottekwartier het ver-
vuilingsprobleem aanpakt. 
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Zij worden hierin ondersteund 
door Havensteder en Gemeente. 
Ontwikkelaars, architecten en on-
dernemers werden uitgenodigd in 
de Wijkcoöperatie om nader kennis 
te maken met de creatieve onderne-
mers in het gebied. ZOHO wordt 
voor hen ingekleurd. We krijgen 
een kijkje in de keuken van tal van 
creatieve projecten. 

De rondleiding
Een jonge zanger van Time Win-
dow Levi Manner geeft een balkon-
serenade in rasechte Bob Dylan 
stijl. We bezoeken Broeinest een 
materiaal bibliotheek voor archi-
tecten. 13 internationale design 
bedrijven zijn leveranciers. De bi-
bliotheek bedient grote projecten 
van OMA en Powerhouse, maar 
ook kleine. Ze geven workshops 
en lezingen voor professionals. Ze 
lenen materiaal uit van vloer tot 

plafond. Het onderwijs als Willem 
de Kooning Academie volgt hier 
gastcolleges. De Mesh Print Club 
wil de oude ambachtelijke zeef-
druk techniek voor het nageslacht 
behouden. Bewoners, studenten en 
kinderen leren er drukken op stof, 
hout, porselein en zelfs panty’s. 
De leraar heeft 40 jaar ervaring 
en werkte over de hele wereld tot 

West Afrika toe. Time Window 
heeft 1000 vierkante meter voor 
podiumkunstenaars, dansers, mu-
zikanten en dichters. We gaan naar 
de geluids performance bij Anieks 
modeatelier met roze zitelemen-
ten, kinderkleding en poppen. De 

mix van sound en design geeft een 
meerwaarde. Stef Keulemans geeft 
een performance als menselijke 
hamster die zijn schaduwen over 
het plafond brengt. Het lijken wel 
filmbeelden. Sinds 5 jaar geven 
Judith Groeneveld en Jetty Schnei-
der vorm aan Time Window. Ze 
sturen aan op co-creaties en geven 
werk en repetitieruimte aan podi-
umkunstenaars. Er zijn ook kleine 
aparte ruimtes. Iedereen heeft de 
sleutel en kan altijd terecht. De po-
diumkunstenaars verenigen zich 
zodat ze een stem krijgen in de 

stad. Velen van hen treden op in de 
Schouwburg , kunnen de volgende 
maand ternauwernood de huur 
betalen en bouwen geen pensioen 
op. De helft van hen leeft onder het 
bestaansminimum. In de kelder 
huizen de herriemakers. We gaan 

naar Cuartito Azul de tango dans-
school die ook ruimte geeft aan 
Balfolk en Buikdans. De ruimte is 
behangen met zwoele tango foto’s. 
Er wordt ook bewegingstraining ge-
houden door Scapino. We belanden 
bij Bas Sala, de man van de slimme 
regenton. De ZOHO letters zijn er 
een vorm van. Bij regenweer lopen 
ze leeg  in een wad en vullen zich 
weer als opvang. Hun gebouw be-
vat ontwerpers en werkplaatsen 
, sieraden makers , kunstenaars 
en producenten. Er is MONO en 
een sportschool. De makers willen 

€50,- euro per vierkante meter be-
talen in het nieuwe ZOHO , maar 
€70,- euro is de eis. ‘Sloop niet 
de ontwikkelingskracht op lokaal 
niveau’ is het motto van Sala die 
nauw samenwerkt met jongeren 
van de Wijkcoöperatie.

De drominee 
De ZOHO inkleuring werd beslo-
ten met een woordkunstenaar , de 
droom- dominee die op poëtische 
wijze een korte samenvatting gaf 
van de hele middag: slow urba-
nism, gevoeld eigenaarschap , col-
lectieven, koppelstuk , hergebruik, 
groen, rijk en arm, het gevaar van 
het grote geld.’ Love me tender.’ 
Een geslaagde inkleuring. 

INKleurINg VAN ZOHO 

MaMa
tussen ons in 

Liggen hele steden
Onontdekte werelddelen 

Koffers vol klokken 
uit het verleden 

Stil zijn ze blijven staan 
Op de momenten 

Dat ik ben weggegaan

maar heb jij ooit
De zee onder de grond

Horen ruisen 
En heb je de zwaluwen

gevolgd die niet wilden luisteren 

Ben jij ooit 
Zo hoog opgetild

Door wilgenbomen 
Dat alle wereldtalen 

Door je haren stroomden 

Liet jij ooit 
De naakte stadsregen 

Je wonden lezen 
terwijl de veren 

Die je volgde
allemaal naar jezelf wezen 

mam, ik heb mijn vlechten
Eruit gehaald
En raad eens

mijn haar krult vanzelf
ik heb niemand meer nodig

Om mijn diepste gronden te strelen

maar ik ben jou nooit verloren 
Want altijd wacht jouw water 

Diep in mij 
tot mijn handen 

net zo gerimpeld zijn 

Karin 

(Gedicht voorgedragen tijdens Resto van Harte in Mozaïek)

Op zondag 12 mei van 14:00 
tot 21:00 uur gaat het groot 
Letterfestival door in Huis 
van de Wijk de Klooster en 
Cultuur Centrum Jan van 
der ploeg. 

Dit festival werd voorheen georgani-
seerd in Eindhoven. Nu is Rotterdam 
verkozen en het festival krijgt dan 
ook een bijzonder Rotterdams ac-
cent. De bedoeling is 80 plussers een 
podium te geven om hun levenser-
varingen te delen en vooroordelen te 
doorbreken. Het Letterfestival wil de 
wijk naar binnen brengen bij de seni-
orenvoorziening en mensen kennis 
laten maken met literatuur. De senio-
ren verhalen spelen een centrale rol. 
Er komt een schrijfwedstrijd. Goede 

verhalen verbinden mensen en door-
breken eenzaamheid. De aandacht 
verschuift van gezond oud worden 
naar gelukkig oud worden. Het Groot 
Letterfestival engageert grote namen 
en Rotterdamse coryfeeën als Roel 
Pot. Er komt ook een kinderprogram-
ma, een verhalenhuis en acrobaten. 
Amateurs (stille stemmen) en profes-
sionals worden met elkaar verbon-
den. In de aanloop wordt het Jan van 
der Ploeg huis aangekleed. Denk aan 
wild breien. Er komt ook een radio-
programma. De organisatie berust 
bij Wintertuin, een literair productie-
huis met talenten als Noortje Kessels 
en Mariska Verhulst (van Duizel in 
het Park). In de aanloop kunnen be-
woners maandelijks meedenken over 
het programma. 

Het groot Letterfestival 
organiseert een schrijfwed-
strijd. is het vertellen van 
verhalen je met de paplepel 
ingegoten? Doe dan mee 
aan de schrijfwedstrijd van 
het groot Letterfestival!

Zondag 12 mei, op moederdag, vindt 
het Groot Letterfestival voor het eerst 
plaats in Rotterdam, een bijzonder li-
terair festival dat plaats vindt in het 

Oude Noorden. Daarom zijn we op 
zoek naar de mooiste, grappigste, 
meest ontroerende en absurde ver-
halen met als thema ‘moeder’. Is je 
moeder de mooiste van de wereld? 
Welke persoon is als een moeder 
voor jou?  Welke dingen van het moe-
derschap hebben je verrast? Wilde 
je graag moeder worden maar is het 
nooit gelukt? Wat zou je tegen je 
moeder of tegen je kind willen zeg-
gen? Is een moeder van tegenwoor-

dig hetzelfde als eentje van vijftig jaar 
geleden? 
Schrijf het op en stuur je tekst in vóór 
14 april 2019. Iedereen mag mee-
doen, in alle genres: gedicht, song-
tekst, rap, verhaal, brief, column, 
essay, recept, theatertekst of iets an-
ders. Een deskundige jury beoordeelt 
de inzendingen. De winnaar wordt 
bekend gemaakt op het Groot Letter-
festival op zondag 12 mei. 

 Gezocht: 
De beste verhalen over moeders

HEt gROOt 
LEttERFEStiVaL 

Bewoners schrijven 
hun verhaal
Zes senioren van Humanitas 
Bergweg schreven verhalen 
uit hun geheugen, over ge-
beurtenissen en gevoelens 
van vroeger. Het is een ont-
roerend boekje geworden 
wat gepresenteerd werd in 
het Jan van der ploeg Huis. 

De auteurs lazen voor uit eigen 
werk. Van poëzie  tot sfeer scheppen. 
Schrijfster Elske Van Lonkhuizen 

begeleidde en inspireerde de seni-
oren. Senioren uit het Jan van der 
Ploeghuis volgden dit voorbeeld. Zij 
begonnen onlangs met een schrij-
vers les onder leiding van Elske. Het 
thema werd je eigen naam. Welke 
associaties roept dit op. Een Syrische 
bewoonster vertelde dat haar naam 
liefde betekent. Bij Soraya verraadt 
haar naam haar geboortedatum. Le-
nie wordt genoemd naar haar over-
grootmoeder. Ook de invloed  van de 

Canadese bevrijders op de naamge-
ving is een duidelijke zaak. De schrij-
fles is een voorbereiding op het Groot 
letteren Festival. Elske van Lonk-
huizen heeft een zwak voor oude 
mensen. Ze woonde drie weken als 
schrijver in een verzorgingshuis in 
Eindhoven, begeleidt bewoners van 
verpleeghuizen bij het optekenen van 
hun verhalen voor het Verhalenhuis 
en is tevens verhalenschrijver bij het 
Zorgbedrijf Antwerpen.

Onlangs is de Coworking 
Space in de WiJKcoöperatie 
Rotterdam noord geopend 
in het blauwwitte gebouw 
in het ZOHO-district. 

Initiatiefnemer van de Coworking 
Space is Peter Reckers. Hij is vo-
rig jaar herfst als nieuwe partner 
gestart bij de WIJKcoöperatie. In 
de Coworking Space kunnen crea-
tieve en zelfstandige ondernemers 
voor een klein bedrag per maand 
een werkplek krijgen. Maar het is 
veel meer dan alleen een werkplek, 
het is vooral een netwerk voor on-
dernemers die vaak alleenvanuit 
huis werkte. Om de start van de Co-
working Space te vieren werd een 
Kick-off tour georganiseerd in de 
WIJKcoöperatie. Bezoekers werden 

uitgenodigd actief deel te nemen 
aan de opening met een warming-
up door Irene Anggreeni, vervol-
gens bezochten ze een exposities 
georganiseerd door co-organisator 
Esther Estevez in de Coworking 
Space met een voordracht door 
Stijn van Erp met zang door Frangi. 
Ook werden ze getrakteerd op een 
performance door Sandra Stanio-
nyte. Tot slot werd er in de grote 
evenementenruimte een gedicht 
voorgedragen door Darry Brown 
en opgetreden door de dames van 
VRUKT. Peter, Jan en Esther zijn 
van plan ieder kwartaal iets moois 
in te luiden. Het volgende evene-
ment staat gepland in mei. Voor 
meer informatie: facebook pagina 
WIJKcoöperatie Rotterdam Noord.

WIjKcooperatie 
Kick-off tour

ZOHOcitizens, onderne-
mers en bewoners van het 
Zomerhofkwartier, lieten 
via een rondleiding betrok-
kenheid, experiment, een 
mooie mix, duurzaamheid 
en verbinding zien. Dit zijn 
de principes waarmee de 
toekomstige ontwikkelaar 
van het gebied dient reke-
ning te houden. 
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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: Leon van 
Barneveld en Johan HoltHof

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 33 a
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 10.00-12.00u. 
Op dinsdag zijn Turkse en 
Marokkaanse 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

VraagWijzer
Eudokiaplein 35, Tel. 14010
 
Rotterdam gebied Noord
Eudokiaplein 35

Pedagoog Opvoedwinkel 
Twinkeltje Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Pedagogisch spreekuur:
di 13.30-15.30u (inloop)
wo 8.30-10.30u (inloop) en
10.30-12.30u (op afspraak)

Buurtbemiddeling
Wessel in ’t Veld: 
wveld@dock.nl 
M: 06 - 387 592 56

SOL 
(samen ondernemend leren)
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

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 

Hildegardisschool 
Verbraakstraat 7 
3036 MR Rotterdam 
Tel. (010) 465 68 40

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

Accent 
Praktijkonderwijs Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36 

Hildegardis Mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
Tel. (010) 465 74 38
www.hildegardismavo.nl

WIe
WAt
WAAr

Het noordrand College
Met het oog op uitbreiding van acti-
viteiten bezocht de MVCN diverse 
scholen. Ze vonden een luisterend 
oor bij het Noordrand College op 
de Gordelweg. Daar konden ze op 
woensdagmiddag en in de week-
ends terecht in de gymzaal en een 
klaslokaal. Later kwam de conciërge 
woning vrij en konden ze ook in de 
week taallessen geven. De gymzaal 
werd buitenschools beheerd door de 
vereniging die er zaalvoetbal en licha-
melijke beweging introduceerde. Tot 
1996 betaalde ze het symbolische be-
drag van 6 gulden. Toen de gemeente 
ging subsidiëren werd het 4000 gul-
den per jaar, de reële energiekosten. 
De Heer Ziani is de algemeen direc-
teur Joop de Bruin nog steeds dank-
baar. Weet hij zich nog illustere mo-
menten te herinneren? ‘Na drie jaar 
was het een groot feest samen met 
de deelgemeente, vier kerken en een 
aantal scholen. Het feest duurde een 
hele dag. We werden ook uitgeno-
digd door de Pauluskerk om mee te 
helpen tegen drugsverslaving.’ Ook 
in de Bergsingelkerk werden later 
taallessen gegeven. In 1997 begon de 
MVCN met Arabische lessen.

Een structurele subsidie
Als het Noordrand College tegen de 
grond gaat verhuist de vereniging 
naar de Zomerhofstraat en de Ac-
cent Praktijkschool waar naast gym 
ook Koken in de Wijk geïntrodu-
ceerd wordt. De MVCN doet mee aan 
buurtacties van Opzoomeren en het 

Oranjefonds. De deelgemeente met 
als voorzitter Dries van de Wal en als 
portefeuillehouder Martin van Don-
gen (VVD) zorgt voor een structurele 
subsidie voor huisvesting en activi-
teiten. Ziani geniet nog van de Ke-
niaanse trommels en acrobatiek, van 
de spectaculaire Sinterklaasfeesten 
en van het vliegend tapijt met bloe-
men uit Marokko (een CBK project). 
Belangrijk waren ook de opvoeding 
bijeenkomsten georganiseerd door 
Angelina Adams en de professionele 
taallessen voor vrouwen vanuit de 
stichting Medelanders. De meer re-
cente leesclub onder impuls van Lies 
Smeets en gevolgd door een jeugdig 
lerarenkorps is de jongste telg van 
de MCVN. Ziani mijmert: ‘kunst, 
fietsles, gym, de taallessen van Over-
brugge.’ Het is als een film die aan 
hem voorbij trekt. ‘De vrouwen kre-
gen zwemles in het Van Maanenbad 
en de mannen haalden hun zwemdi-
ploma in Schiebroek.’

memorabel moment 
en een pak foto’s 
Memorabel was ook het bezoek van 
burgemeester Opstelten aan de ver-
eniging. Leesclub, taallessen, sporten 
en opvoedingslessen zijn nu de kern-
taken van de vereniging. Lies Smeets 
speelde hierin een belangrijke orga-
niserende rol. Veel aandacht wordt 
hierbij besteed aan de leeftijd van 14 
tot 21 jarigen. Met Humanitas werkt 
de MVCN al drie jaar samen op de 
locatie Sint Agathastraat. De struc-
turele subsidie is nu verdwenen en 

maakt plaats voor bewonersinitiatie-
ven. Onlangs werden als gesubsidi-
eerde bewonersinitiatieven door de 
gebiedscommissie en later de wijk-
raad voorlichtingsbijeenkomsten ge-
organiseerd door de vereniging rond 

radicalisering en opvoeding. Meneer 
Ziani heeft een pak foto’s onder de 
arm. Een selectie zal op het 25 jarig 
bestaansfeest via de beamer op een 
groot scherm geprojecteerd worden. 
In de Vijverhofstraat prijken nu nog 

de foto’s van vroeger alsmede die van 
de eerste migranten. 
De MVCN viert haar 25 jarig bestaan 
in de Vijverhofstraat 86 op vrijdag 29 
maart, inloop 17.00 uur. Alle Agnie-
sebuurtbewoners zijn welkom!

Stichting SOL werkt met jon-
geren in thema blokken die 
telkens 8 weken beslaan. 
Thema in Huis van de Wijk Mozaïek 
was schilderkunst toen en nu. 30 leer-
lingen van Zadkine, 15 van Wolfert en 
10 van het Grafisch Lyceum deden 

mee aan de workshops gegeven door 
een plaatselijk kunstenaar. De leerlin-
gen van Zadkine en Wolfert maakten 
kennis met de 19e eeuwse impressi-
onistische en surrealistische schilders 
en leerden enige vaardigheden van 
het schilderen. De leerlingen van het 

Grafisch Lyceum namen de moder-
nen door en leverden prima werk af. 
Dit alles resulteerde in een verbluffen-
de expositie in Huis van de Wijk Mo-
zaïek. Na afloop van de druk bezochte 
expositie worden de werken geveild 
voor een goed doel.

een verbluffende expositie

“noord’s got talent heeft 
mij een goede start gegeven 
in mijn loopbaan”. 
noord’s got talent is een 
coachingstraject gericht op 
jongens vanaf groep 8 die 
extra ondersteuning en be-
geleiding kunnen gebruiken 
binnen vrijetijdsbesteding, 
talentontwikkeling en scho-
ling. 

De jongens worden door de basis-
school geselecteerd om mee te doen 
en kunnen daarna vanaf groep 8 in 
een traject worden gecoacht. Ieder-
een heeft van nature talenten. Er is 
daarom veel aandacht voor de indivi-
duele kwaliteiten van de jongens en 
de mogelijkheden waarmee ze deze 
verder kunnen ontdekken en ontwik-
kelen. 
Ieder jaar binnen het programma is 
het weer een reis. Zo staat in het eer-
ste jaar het ontdekken van het talent 
van de jongeren centraal. Wie ben 
ik? Wat kan ik goed, wat 
zijn mijn interesses en wat 
kan ik nog ontwikkelen? 
In het tweede jaar volgt de verdieping 
en staat het realiseren van wensen 
of dromen van de jongeren centraal. 
Hoe pak je het constructief 
aan als je bijvoorbeeld iets 
voor de maatschappij wil 
betekenen? Welke stappen 
moet ik nemen als ik dit be-
roep wil uitoefenen? Hierin 
worden de jongens begeleid, het 
motto is. 

Het derde jaar staat in teken van de 
voorbereiding voor het symbolisch 
uit laten vliegen van de jongeren die 
deelnemen aan het programma. Het 
uit laten vliegen staat voor 
de talenten die zijn ont-

dekt, de dromen die daaruit 
voortkomen en vooral het 
grenzen verleggen en het 
realiseren van de dromen. 
Zo vliegen deze jongens hun 
eigen gecreëerde toekomst 
tegemoet.  Dit symbolisch uitvlie-
gen moet natuurlijk vorm krijgen in 
wat tastbaars! Dit hebben de jongens 
dan ook gedaan bij Indoor Skydive 
Roosendaal en dat was VET! 

De spanning die de jongeren voelden 
voor het moment dat ze de wind-
tunnel in moesten springen, staat 
symbool voor het moment van het 
daadwerkelijk loslaten. Verder gaan 

zonder gecoacht te worden en al het 
geleerde en hun talenten in te zet-
ten. Met als doel om dit om te zetten 
naar een gezond en gelukkig leven, 
waarin zij daadwerkelijk in staat zijn 
mee te doen in de altijd veranderen-
de maatschappij.DuRVEn DRO-
mEn staat dan ook centraal, maar 
vervolgens ook hard willen werken 
om deze dromen te bereiken met alle 
talenten die je hebt. Een life event dat 
hen er altijd aan zal herinneren wat 
ze hebben geleerd tijdens Noord’s 
Got Talent.

MVCN Viert 25 jarig bestaaN
De marokkaanse Ver-
eniging Centrum noord 
bestaat 25 jaar. We in-
terviewen de heer Ziani, 
een van de oprichters. 
De mVCn is momenteel 
gevestigd in een van de 
Hofbogen in de Vijverhof-
straat. met zijn zevenen 
waren ze bij de oprich-
ting. Ze wilden iets doen 
aan de jongerenoverlast 
en de taalachterstand 
op de basisscholen. De 
vereniging zette fors in 
op pleinactiviteiten en 
ging nauw samenwerken 
met het Lispunt waar ze 
kinder en jongerenacti-
viteiten organiseerde en 
lees en schrijflessen voor 
volwassenen. Er werd 
ook onderwijs gegeven 
in de eigen taal en cul-
tuur.

23 maart 
ROTTERDAM-NOORD SCHOON 
ACTIEDAG

28 maart 17.00 uur
INFORMATIEMARKT ONTWIKKE-
LINGEN OuDE NOORDEN 
in het Klooster 

31 maart 15.00 - 17.00 uur 
ROROBuITEN  
Bergselaan 77A
 
1 april 20.00 uur 
en 6 mei 20.00 uur 
VERGADERING WIJKRAAD 
AGNIESEBuuRT 

4 april 20.00 uur 
en 9 mei 20.00 uur
VERGADERING WIJKRAAD 
OuDE NOORDEN 

13 april 13.00 - 17.00 uur 
GALLERy CRAWL 

3 mei 16.00 uur
AFSLuITENDE BORREL ExPO 
ROTTERDAMVERGEETJENIET 
in het Klooster

12 mei 14.00 - 21.00 uur
GROTE VERHALEN FESTIVAL 
in het Klooster en Jan van der Ploeghuis 

Agenda SOL in Rotterdam Noord: 
www.solnoord.nl/activiteiten
Agenda Klooster: 
www.kloosteroudenoorden.nl/activiteiten/
Agenda Nieuwe Banier: 
denieuwebanier.nl/agenda-activiteiten/

‘Ze vliegen uit’ 

 Agenda
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Een kaleidoscoop waarin Rotte Wa-
ter met inhoud  12 maal vergroot je 
een magische wereld binnen voert. 
Een Swim Experience en plastic vis-
sen met Waterwijs. De kaleidoscoop 
heeft drie kijkgaten die telkens een 
andere wereld toveren van natuur tot 
mensen en vervuiling. De maker van 

dit reuze instrument van drie meter 
hoog en 1 meter breed is Eddy Kaij-
ser. De kaleidoscoop is enigszins ver-
plaatsbaar, krijgt een steeds nieuwe 
echte invulling en blijft een half jaar 

staan. Het geheel is verlicht en geke-
ken wordt of er ook een audiotuner in 
kan gebouwd worden. Erik Kortlandt 
is bioloog en heeft de waterman als 
sterrenbeeld. Met zijn organisatie 
Waterwijs maakt hij een natuurka-
lender rond de Rotte en zet nu in op 
plastic vissen met leerlingen van de 

Talmaschool. Waterwijs heeft een 
educatief programma gemaakt rond 
de rivier waarbij Rotterdam is ont-
staan. Eric werkt samen met de Pro-
vincie, Natuurstad Rotterdam en het 

Recreatieschap Rottemeren. Ook dit 
jaar krijgen we het Waterweekend bij 
de Crooswijksebocht met drakenbo-
ten, trommels, kano’s, de boswachter 
en tal van natuurinformatie. 

Wijkraadsleden melden 
zich aan
Michel Zip van 010 Swim Experience 
vertelt ons dat weer in de Rotte ge-
zwommen wordt . De zwemmers leg-
gen 7,5 kilometer af van Bergschen-
hoek tot het Noordplein, waar de 
helden na 3,5 uur met medailles wor-
den behangen. Diverse wijkraadsle-
den melden zich alvast aan. De Swim 
Experience doet weer vooraf een 
schoonmaakactie van de rivier bij de 
locatie achter het Stadhuis. De Stich-

ting PlezierRivier krijgt een pandje 
naast de Aldi in Crooswijk. Ze orga-
niseren regelmatig Rotte cafés waar 
originele ideeën het licht zien. De 
Crooswijksebocht willen ze koppe-
len aan het Oude Noorden via een te 
nieuwe bouwen steiger. Het volgen-
de Rotte café is op  4 mei. Er is een 
Rotte Kalender die weergeeft wat er 
allemaal gebeurt. De kalender heeft 
10.000 volgers. Nieuwe ideeën zijn 
de verbinding met de begraafplaats 
zodat er vanaf het water kan begraven 
worden. Daarnaast het Peddel Pedaal 
project: zowel bewoners als toeris-
ten kunnen deels de kano en deels 
de fiets lenen. De Crooswijksebocht 
wordt het distributie centrum. De 
Stichting PlezierRivier wordt ge-

steund door tal van bewoners en drie 
gemeenten. Meer weten over Ple-
zierRivier de Rotte? Ga naar www.
ookditisderotte.nl  of  facebook.com/
ookditisderotte.  De vier initiatieven 
: Waterkijker, Swim Experience, Plas-
tic vissen en Plezier Rivier zullen 
hun plannen schrijven en rekenen 
bij hun begroting op een deel steun 
van de Wijkraad Oude Noorden. Op 
de Wijkraadvergadering die erg the-
matisch was kwamen ook kritische 
vragen aan de orde als : Wat komt 
er terug aan sociale woningbouw na 
de sloop? Eind maart komt er een 
concept horeca plan waarbij onder-
nemers en belangstellenden door de 
wijkraad worden uitgenodigd. 

Het Jan van der ploeg Huis 
waarbinnen de Bewoners 
Commissie en de piet 
Roovers Stichting een cul-
tuur plan hebben ontwik-
keld, is nu een echt cultu-
reel podium geworden.

Het is leuk om het jaarprogramma 
even op een rijtje te zetten. Bertus 
en de Tjet Setters traden op in fe-
bruari. In die zelfde maand presen-
teerden senioren uit Humanitas 
Bergweg hun verhalen boek. In 
navolging hiervan tekenden een 
achttal senioren uit van der Ploeg 
hun verhalen op onder leiding van 

een schrijfster. Op 14 april komen 
de Ouwe Rotten met hun Wederop-
bouw Revue. Onderwater produc-
ties komen 27 april met Bon Voya-
ge. Kampeerders beleven de Franse 
Chansons. Op 5 mei worden er his-
torische bevrijdingsfilms gedraaid. 
12 mei wordt Het Groot Letterfeest 
georganiseerd, zowel in van der 
Ploeg als in het Klooster. Beroemde 
schrijvers en dichters betreden de 
podia naast  kwieke senioren. Het 
geheel gaat vergezeld van huiska-
merconcerten. Op 19 mei komen 
de Vrouwen van Wanten. Ze trek-
ken met de camper de wereld rond. 
Als de camper panne krijgt komt de 

wereld naar de camper. Op 10 juni, 
tweede pinksterdag komt er een 
cabaret middag met Paul van Soest 
en Marijn Quist. 23 juni komen de 
Berini’s met Marjolein Meijers. Op 
10 juli genieten oud en jong van 
Turbulentie door de acrobaten van 
Tall Tales. Intorno speelt klassiek 
populaire muziek in september. 
Op 6 oktober speelt de Koninklijke 
Rotterdamse Post Harmonie in het 
subtropische atrium. In november 
gaan we rock en rollen. December 
wordt afgesloten met lichte Jazz 
door Cruise Control. Terug naar 
Rotterdam van vroeger. 

Cultureel pODIum 
Jan van der Ploeg

Wijkraad 
Oude noorden 
zwemt mee

Van het Oude noorden werd 
een veiligheidsanalyse ge-
maakt. Opvallend was dat 
er weinig richting politie 
werd gemeld. Basisschool 
de Klimop zoemde in op de 
schoolomgeving. Ouders ga-
ven aan contact te willen met 
de burgemeester en meer 
ontmoetingsmomenten met 
de wijkagent. Een schoor-
voetende vraag om een bur-
gemeester bezoek werd tot 
ieders verbazing prompt po-
sitief beantwoord. 

Vóór de afgesproken tijd stond Abou-
taleb op de stoep. Hij werd rondge-
leid langs de diverse klassen door de 
leerlingen zelf die alle leerkrachten 
bij naam kenden en hen aan de bur-
gemeester voorstelden. Na de rond-
leiding belanden ze in de aula waar 
twee cirkels stoelen staan opgesteld. 
In de binnen cirkel zitten de kinde-
ren, in de buitencirkel de ouders.

pittige vragen
De kinderen vormen de leerlingen-
raad, van elke klas één. Ze hebben 
pittige vragen voorbereid. Kan u niet 
wat doen aan die hangjongeren en 
aan drugsdealers? ‘Hangen  moet 
kunnen meent de burgemeester. 
Dat hebben alle volwassenen vroe-
ger gedaan. Als hangjongere ben je 
een ruwe diamant die moet geslepen 
worden. Beter hangen dan een klim-
plant worden. Iets anders is dat je 
geen overlast mag veroorzaken. Als 
de buurman die verpleger is om vijf 
uur moet opstaan wil hij niet gecon-
fronteerd worden s ’avonds laat met 
ronkende brommers. Tegen drugs-
dealers wil de burgemeester ook hard 
optreden. Drugspanden worden ge-
sloten. Gaat alles goed in Rotterdam, 

meneer de burgemeester? ‘Veel gaat 
goed. We renoveren een tunnel en 
bouwen er een nieuwe bij. Er komt 
ook een nieuwe brug over de Maas. 
De haven loopt als een tierelier. Wat 
niet goed gaat is de blijvende schrij-
nende armoede. Er zijn Rotterdam-
mers die geen kleding kunnen ko-
pen voor de kinderen .’De kinderen 
vinden dit zielig. Aboutaleb weet 
aan den lijve wat armoede is. In zijn 
jeugd in de bergen tussen Melilla en 
Nador ging hij vaak zonder avond-
eten naar bed. Hij had noch sokken 
noch schoenen. Voor de burgemees-
ter is armoedebestrijding  toppriori-
teit. Het nieuwe college moet hieraan 
werken. Wat doet de burgemeester 
aan mishandeling? De meeste mis-
handelingen gebeuren onder beken-
den. Mishandeling op straat gebeurt 
veel minder dan mishandeling thuis. 
Waar gegokt, teveel gedronken wordt 
en schulden zijn, gaan mannen zich 
afreageren op vrouw en kinderen. 
Drie maal per dag moet de burge-
meester ingrijpen. Doet de burge-
meester aan partijpolitiek? Voor 
Aboutaleb zijn alle partijen gelijk. De 
politiek bepaalt maar de burgemees-
ter heeft gezag. Tientallen miljoenen 
heeft hij binnengehaald voor het on-
derwijs en 160 miljoen voor woning-
bouw op Zuid.

Wat beweegt 
de burgemeester?
Waarom is Aboutaleb burgemeester 
van Rotterdam geworden? Abou-
taleb zat in de regering maar koos 
toch voor het burgemeesterschap van 
Rotterdam. De stad heeft 174 natio-
naliteiten met diverse talen, religies 
en gebruiken. De burgemeester wil 
ze bij elkaar houden. Het heeft te 
maken met zijn mens zijn, met zijn 
eigen ervaringen. Aboutaleb komt 
weer bij de armoedeproblematiek. 
Als je armoede gekend hebt kan je 
mensen beter begrijpen. Leren is het 
enige wat je kan doen tegen armoe-
de. Mohammed vraagt hoe je bur-
gemeester kan worden? ‘Je moet je 
vinger opsteken’ zegt Aboutaleb. Een 
meisje vraagt om een klimrek op het 
openbare speelterrein van de school. 
Dat moet kunnen. Kan de burge-
meester de vervuiling niet aanpak-
ken? Voor rommel op straat zorgen 
de bewoners zelf. De vuilcontainers 
krijgen nu een chip die aangeeft als 
ze vol zijn. Toch gebeurt de grootste 
vervuiling door de haven, goed voor 
20 procent van de vervuiling in heel 
Nederland. Twee kolencentrales zijn 
nog open. De komende tien jaar gaan 
die dicht. Dit betekent wel dat er veel 

molens in zee moeten komen, want 
daar is veel wind. In Rotterdam gaan 
mensen vijf jaar eerder dood.

De Koran of het wetboek?
Wat vind u belangrijker de Koran 
of het wetboek? De burgemeester 
kan slapen met alle boeken Thora, 
Bijbel, Koran en wetboek onder zijn 
hoofdkussen. Ze spreken elkaar niet 
tegen. Sommige wetten dienen wel 
aangepast te worden. Zo moet je 
geen gestoorde mensen bekeuren en 
gerechtvaardigde familie gevoelens 
rond begraven respecteren. Abouta-
leb heeft het over het geweten, het 
vogeltje dat speelt in je achterhoofd. 
Zijn er ook wetten van de wijk? ‘Ze-
ker de burgerschaps wetten die voor 
iedereen gelden. Geen papier op 
straat gooien. Geen motorolie in het 
riool lozen. Je hebt ook plichten zoals 
anderen redden en de rechten zoals 
de politiebescherming.’   

De ouders aan de beurt
Dan komen de ouders aan de beurt. 
Vind u het Oude Noorden veilig ge-
noeg?  ‘Het is in elk geval nog nooit 
zo veilig geweest. Berovingen, geweld 
en woninginbraken zijn spectaculair 
gedaald. Rotterdam heeft 10 miljoen 
uitgetrokken voor woningbeveiliging 
en informatie rond dit onderwerp. 

1100 illegale vuurwapens zijn inge-
nomen. Er staat nu drie maanden 
gevangenisstraf op.‘  Aboutaleb wil 
strengere straffen. ‘Het Oude Noor-
den is aantrekkelijk voor Amster-
dammers’ grapt de burgemeester. 
Kan er een weerbaarheidscursus ko-
men voor meisjes van groep 8? De 
burgemeester pleit voor het openstel-
len van de scholen in de avonduren 
voor dergelijke workshops. Kan er 
geen vervanging komen voor het 
verdwijnen van de bibliotheek?  ‘We 
moesten noodzakelijk bezuinigen en 
de wereld wordt digitaler. De school 
heeft wel een bibliotheek. Vrijwil-
ligers kunnen dit uitbreiden ook 
naschools.’ De wijkagenten komen 
langs. Affiches worden opgehangen 
en contacten gelegd , ook met de poli-
tie verantwoordelijke voor jeugd.

Kiekjes
De burgemeester kan heel goed 
omgaan met kinderen en verwijst 
ze op het gepaste moment naar de 
juffrouw. Tal van kiekjes worden ge-
maakt met de burgemeester. De bur-
gemeester en de kinderen,  de burge-
meester met de juffen en de ouders. 
De directrice en de juffen hebben het 
mooi voorbereid en de kinderen cen-
traal gesteld, dat verdient een pluim.  

 

Burgemeester ABOutAleB 
BeZOeKt KlImOp

Cultureel prOgrAmmA
21 maart JOng Van HaRt, Costa del plankgas       

14 april OuWE ROttEn, Wederopbouw revue

19 april HigH tEa En mOuRning gLORiES

27 april BOn VOyagE, van Onderwater producties                                              

05 mei BEVRiJDingSFiLmS En BanD                                         

12 mei gROOt LEttERFEStiVaL    

19 mei VROuWEn Van WantEn met aliein kloesief                                  

30 mei HEmELVaaRt                                                       

10 juni pinKStERBRunCH,

 van Soest en marijn Quist, Cabaret                                        

23 juni maRJOLEin mEiJERS                                          

10 Juli taLL taLES                                                         

    September intORnO                                                           

06 oktober (zo) KRpH                                                              

   november ROCK En ROLL                                                  

   December CRuiSE COntROL       

Op de Wijkraadvergadering Oude noorden stond de Rotte 
centraal. tal van inspirerende initiatieven kwamen 
aan de orde. 
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De winkeliers van de Noordmolen-
straat en de Zwartjanstraat betalen 
een jaarlijkse heffing. Ze worden lid 
van de winkeliers stichting en zijn 
zo met zijn allen de dragers van een 
mooie winkelstraat. Het bestuur van 
de Noorderboulevard bestaat uit en-
thousiaste ondernemers: Ron van de 
Postiljon , Simone van Chateautjes, 
Selma van de Notenbar, Aziz van Mc-
Donalds, Khadija met haar kleding-
zaak. 

Evenementen op 
de noorderboulevard
Wat gaat er allemaal gebeuren? Anil 
legt er de nadruk op dat ze het vooral 
allemaal samen doen. De activiteiten 
zijn gericht op sfeer en gezelligheid. 
Op Valentijn werden rozen uitge-
deeld. Straks komt een heerlijk Paas-
feest. Het Suikerfeest wordt gevierd 
en Divali het Hindoestaanse licht-
jesfeest. Het Carnaval du Nord trekt 
door de straat. De Noorderboulevard 
krijgt weer na jaren van afwezigheid 
een spetterende sinterklaasintocht. 
In dit nummer vind je de uitgebreide 
activiteitenkalender. Het doel van 
Anil en zijn communicatiebureau 
Publimedia is het aantrekken van 
meer, vaker en betalende bezoekers. 
Daarvoor gaat hij langs alle onderne-
mers. Hij leert ze kennen en heeft 

een luisterend oor voor bezoekers, 
bewoners en lezers van de Noorder-
zon. Samenwerking is belangrijk. 
Kom met ideeën, draag je steentje bij. 
Bewonersinitiatieven zijn welkom, 
omarm de straat. Het is fijn als je als 
bewoners hier op de Noorderbou-
levard je dagelijkse boodschappen 
kunt doen. Het is hier leuk wonen 
en winkelen. Anil wil het verblijf op 
de Noorderboulevard verlengen. Het 
moet leuk zijn, er kan veel gebeuren 
met de uitstraling. De kerstbomen 
met verlichting afgelopen jaar in de 
bloembakken waren een succes.

Samenwerken
Anil ziet veel in het samenwerken 
van diverse partijen: ondernemers, 
vastgoedeigenaren, bewoners en ge-
meentelijke regie. Hij rekent op een 
constructieve samenwerking met o.a. 
gebiedsnetwerker Annemiek van Ra-
vens en bedrijvencontactfunctionaris  
Christian Weijers van Stadsontwikke-
ling, de wijkraad Oude Noorden. Hij 
komt graag in gesprek met mensen 
die ideeën hebben over hoe het beter 
kan. Wist je dat de Noorderboulevard 
een eigen facebookpagina heeft on-
der de naam Ontdek Noord en ook 
een instagram account? Anil heeft 
zijn sporen verdiend op de Winkel-
boulevard Zuid. Hij is pragmatisch 

Je komt een andere wereld 
binnen als je de vintage 
zaak betreedt van Betje 
Krul. terug naar de 70-er 
jaren, misschien nostalgisch 
maar vol kwaliteit, zeker 
wat kleding betreft.

Betje’s vader is de bekende muzikant 
van Livin Blues. Hij inspireerde haar. 
Betje heeft een passie voor die hip-
pie tijd. Ze is opgeleid als fotograaf. 
Dit is ook in de zaak te merken, de 
sprekende en sprankelende foto’s, de 
ontroerende sfeerplaten van Mont-
martre. 

De ontdekking
Krul startte met een webshop in vin-
tage kleding. Tot ze door het smalle 
Zwaanshals slenterde en kennis 
maakte met Margot van de aanpa-
lende vintage winkel. Margot vertelde 
over de kans een pop up (tijdelijke) 
winkel te openen voor 1,5 maand. 
Betje greep deze kans aan met beide 
handen. Na afloop was ze zo enthou-
siast dat ze is gebleven. Het is erg 
leuk en het kan nog drukker met een 
pendel systeem vanaf Centraal.  Er 
is een mooie vintage routekaart uit-
gegeven  waar Krul volgende maand 
in komt. Op de kaart krijgt Zwaans-
hals speciale aandacht. ’het is hier zo 
een leuke buurt, het groeit!’. Betje zit 
er nu al een jaar. De wijkraad Oude 
Noorden is op bezoek geweest. Ze 
willen de straat onder de aandacht 
brengen van het gemeentebestuur en 
er een autovrije straat van  maken. 

Een kijkje in wonderland
Op de toonbank liggen prachtige 
kaarten van Bistro Le Progres uit 
Montmartre van de hand van foto-
graaf Betje. De kaart verraadt haar 
levensgevoel. Betje straalt, ze is zicht-
baar gelukkig met haar werk. We kij-
ken de zaak rond: een gitaar, kleurrij-
ke Franse jurken die dromen van een 
picknick in het park, een Perzisch 
tapijt en een bank, een telefoon uit 

en een echte doener. Uitvoering is de 
specialiteit van deze 47 jarige actieve-
ling. Zijn doel is reuring brengen op 
de Noorderboulevard. Het moet een 

gezellige straat worden met blije on-
dernemers en bezoekers. Ook de di-
rect omwonenden moeten het prettig 
vinden. Is het een utopie evenemen-

ten te organiseren om mensen bij 
elkaar te brengen? Anil gelooft erin. 
Contact opnemen met hem? ontde-
knoord@gmail.com / 085-0210126

noorderboulevard 
gaat bruisen

ana Baric is een aantrek-
kelijke meid die zich 
elegant beweegt en je 
joviaal tegemoet treedt. 
Ze heeft de bouw van een 
danseresmet zwart haar 
en staalblauwe ogen. ana 
kwam op zevenjarige leef-
tijd van Bosnië naar neder-
land, naar het wat slape-
rige Zeeuws Vlaanderen. 

Voor haar opleiding Cultureel Maat-
schappelijke Vorming komt ze naar 
Rotterdam. Dansen zit haar in het 
bloed. Ana is opgevoed met dans en 
muziek. Haar moeder zong thuis en 
danste veel. Op- de talrijke familie 
feesten werd er altijd gedanst. ‘Het 
is me met de paplepel ingegeven.’ 
De jonge Ana is gefascineerd door 
de diverse Balkandansen en weet 
deze diverse dansstijlen met hun 
traditionele opzwepende muziek te 
mixen met moderne pop- en dance 
muziek. Dit is uniek in Rotterdam.

natuurtalent
Je zou Baric een natuurtalent met 
passie kunnen noemen. Toen ze 

startte met lesgeven was ze enigs-
zins zenuwachtig maar het beviel 
haar direct. Ze vindt het leuk om 
voor de groep te staan. Ana laat 
zich niet in hokjes stoppen. Wil je 
ervaren wat haar Balkan Fusion 
Dance inhoudt, dan kan je naar 
een proefles komen. Al twee jaar 
lang geeft Baric les in de Nieuwe 
Banier en wel wekelijks, elke dins-
dag van 20.00 tot 21.00 uur. Het is 
alleen voor vrouwen, daar zijn ook 
de bewegingen op afgestemd. De 

Balkan fusion Dance 
Have fun!

dansgroep bestaat uit een mix van 
dames, studenten, moeders, wer-
kende vrouwen. Velen komen terug. 
Ana bouwt een band met ze op. Elk 
seizoen wordt afgesloten met een 
drankje. ‘Die dansles geeft me veel 
energie.’ Dance. Laugh. Have Fun!’ 
is Ana’s motto. Meer weten over Ba-
ric? www.balkanfusiondance.nl

anil Jagroep bruist van energie. Hij gaat de communi-
catie verzorgen voor de noorderboulevard en zorgen 
voor promotionele activiteiten. Dit doet hij namens de 
stichting BiZ noorderboulevard. BiZ betekent bedrijven 
investeringszone.

Het Cultureel seizoen in 
Jan van der ploeg startte 
met de band Bertus en de 
tjet Setters. 

We kennen Bertus al van de tijd van 
de havenstakingen. De Tjet Setters 
treden op bij tal van bijeenkomsten 
in de sociale sfeer van armoedepro-
blematiek tot bewonersparticipatie. 
Naar hun eigen zeggen spelen ze Hol-
landse Rock ’n Loll. Een volle zaal wis-
ten ze enthousiast te krijgen. Van het 
begin tot het einde werd er gedanst. Er 
was een bonte afwisseling van harde 
Rock tot Hollandse tranentrekkers. 

‘Wanneer komen ze terug?’. Was de 
algemene teneur. De band heeft een 
vierkoppige bemanning met accorde-
onist, drummer, contrabas en Bertus 
als leadzanger met gitaar. Hun motto: 
muziek van voor en door de jeugd van 
toen en nu. Dat maken ze meer dan 
waar. Het muzikaal festijn werd voor-
af gegaan met heerlijke macaroni. Een 
verrassende High Tea werd aangekon-
digd rond Pasen en wel op 19 april. 
Met optreden van de Mourning Glo-
ries. 21 maart komt theatergroep Jong 
van Hart met wel heel wat Benidorm 
Bastards en heerlijke liedjes. Laat je 
verrassen!

 Cultureel seizoen 

als iedereen een stukje in 
zijn omgeving zwerfafval-
vrij houdt, dan staat Rotter-
dam-noord snel schoon op 
de kaart. 

De aanpak waarbij ondernemers, 
(sport)verenigingen, scholen en bur-
gers elkaar helpen hun omgeving 
zwerfafvalvrij te houden, slaat aan, 
aldus de organisatoren van schoon-
opdekaart. Inmiddels hebben al meer 
dan 350 deelnemers via schoonopde-
kaart.nl/rotterdam hun eigen gebied 
geadopteerd om schoon te houden. 
Sommige organisaties hebben zelfs de 
wettelijk verplichte 25 meter rondom 
hun vestiging opgerekt tot 100 me-
ter. Overal in Noord staan inmiddels 
blauwe (grof avfal) en oranje (plas-

tic) containers. Schoon op de kaart 
is een initiatief van Stichting Neder-
land Schoon. Zij wil op 23 maart heel 
Rotterdam-Noord schoon op de kaart 
krijgen. Helene van Zutphen (Direc-
teur NederlandSchoon): ‘Als je woon- 
of werkomgeving schoon is, voelt dat 
een stuk prettiger en veiliger. Boven-
dien doe je het milieu er een groot ple-
zier mee. Als iedereen een stukje aan-
pakt, dan staat Rotterdam-Noord snel 
schoon op de kaart. Speciaal hiervoor 
is de website schoonopdekaart.nl/rot-
terdam opgezet voor iedereen in Rot-
terdam-Noord. Zo hopen we dat deze 
actie zoveel mogelijk mensen mobili-
seert en inspireert, en zorgt voor een 
zwerfafvalvrij Rotterdam-Noord.’ De 
aanpak in Rotterdam-Noord is onder-
deel van de brede zwerfafvalaanpak 

‘Schoon op de kaart’. Het doel is om 
in 2020 de hoeveelheid kleine plas-
tic flesjes in het zwerfafval met 70% 
tot 90% te reduceren én zwerfafval 
te verminderen. De aanpak bestaat 
uit tal van maatregelen. Zo komen 
er onder andere extra afvalbakken en 
opschoonacties. Supermarkten en 
andere retailers houden de omgeving 
rondom hun vestiging extra schoon 
én zamelen plastic flesjes in. 
NederlandSchoon werkt  25 jaar in-
tensief samen met bedrijven, burgers, 
maatschappelijke instanties en over-
heid om zwerfafval aan te pakken en 
ervoor te zorgen dat een schone om-
geving de norm wordt en blijft. Je kan 
je aanmelden op: www.schoonopde-
kaart.nl/Rotterdam

schoon op de kaart

Betje Krul 
Vintage 

Rotterdam noord is een 
populaire stadswijk. Een 
wijk met afwisselende 
winkelstraten als de noor-
derboulevard, Zwaanshals 
en Benthuizerstraat. 

Een wijk met veel kleine en grote be-
drijfjes, vaak gemengd in straten met 
wonen. Soms in grotere gebouwen 
zoals modebroedplaats de Wasserij 
die dit najaar opent. Het is dan ook 
niet gek dat mensen graag in Rot-
terdam Noord wonen, al is het niet 
eenvoudig een huis te vinden. Toch 
staan heel wat winkels en bedrijven 
leeg. De gemeente zit in het “transfor-
matiemanagement Noord” traject om 
eigenaren van deze ruimten te helpen 
ze beter te benutten. Met advies over 
vergunningen, gebruik, ontwerp, ver-
duurzaming of anderszins. Tijdens de 
informatiemarkt op 28 maart in het 
Klooster zijn de experts aanwezig om 

mensen die nadenken over transfor-
matie verder te helpen. Eigenaren, ge-
bruikers en anderen denken na over 
de toekomst van Noord. Bijvoorbeeld 
over de hoekpandjes in woonstraten, 
waar naast woningen, soms ook leuke 
andere functies zitten die een straat 
aantrekkelijk maken. Wat is de toe-
komst van deze hoekpandjes? Zijn 
het plekken waarin moet worden ge-
woond of juist ook gewerkt? We nodi-
gen u uit hierover mee te denken. Ook 
bijvoorbeeld over de Benthuizerstraat. 
Een bijzondere winkelstraat die door-
loopt tot de Noorderboulevard. Met de 
transformatie van het Correctpand en 
de Tuin van Noord gebeurt er veel in 
de buurt. Wat betekent dit voor de toe-
komst van deze straat? Dit en nog veel 
meer over hoe Noord zich ontwikkelt 
bespreken we tijdens de Informatie-
markt op 28 maart 17-19 uur in het 
Klooster. Van harte welkom!

inforMaTieMarKT

lang vervlogen films, lampenkappen, 
leren koffertjes en schattige tassen, 
vestjes en liefelijke blouses, antieke 
rolschaatsen en een handbediende 
naaimachine, sieraden uit de seven-
ties. Een jonge dame heeft een jurkje 
gekocht.’ Het is riskant. Maar zo ben 
ik echt!’ komt ze er rond voor uit. 
Franse baretten en langspeelplaten 
van Prince, we dromen weg.

Duurzaam
Betje schudt ons wakker. ’ik vind het 
fijn als mensen bewuster gaan leven. 
Hergebruik is belangrijk. Wegwer-
pen is slecht voor de aarde. Boven-
dien vind ik de kleding van vroeger 
veel mooier. Het is beter gemaakt. Je 
moest er ook langer mee doen. Nu 
koop je kleding voor een feestje en 
dan gaat het ergens onder in de kast.’ 
Er klinkt een nostalgisch muziekje 

en ik kijk naar dit grappige radiootje 
in een vorm van een Juke box. 

Betje Krul Vintage vind je op Zwaans-
hals 344. Haar website is: 
www.betjekrul.nl. 
Betje Krul Vintage op facebook 
Mail: info@betjekrul.nl
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Het is heel druk bij de talenten-
jacht van SOL in de kapelzaal van 
het Klooster. De dj en host weten 
het kinderpubliek op te zwepen. 
iedereen beweegt mee. Hop, hop. 

De jury bestaat uit Caty Palmen van Echte 
Helden, een hip hop ster en de jonge-
renambassadeur van studio de Bakkerij. De 
9 jarige Cheneira bijt de spits af met Afro-
dance. Rapper Novel geflankeerd door een 
medezanger en een breakdancer krijgt het 

in de nieuwe Banier lieten 
schakers en dammers van 
jong tot oud hun talent 
zien tijdens de Denksport-
dag op zondag 10 februari. 
De opkomst van kinderen 
was groot. De uitdaging 
was vooral om te spelen 
tegen wereldkampioen ton 
Sijbrands, grootmeester tea 
Lanchava en supertalent 
machteld van Foreest. 

De 11-jarige Machteld, die voor deze 
dag uit Groningen naar Rotterdam 
Noord is gekomen, heeft 31 partijen 
gespeeld, waarvan 28 gewonnen, 2 

gelijk en slechts 1 verloren. Ton Sij-
brands heeft 19 partijen gespeeld. 
18 gewonnen. Roy werd als winnaar 
aangewezen door Ton Sijbrands op 
het onderdeel simultaan dammen. De 
jonge Alan werd als winnaar aangewe-
zen door Machteld op het onderdeel 
simultaan schaken. Daarnaast kreeg 
hij door zijn topprestatie ook de wis-
selbeker. Tea Lanchava signeerde alle 
certificaten van de jeugd die hun diplo-
ma bij haar hadden behaald (allemaal 
eindcijfer 9 of 10! en een aantal zelf 
stap 2 diploma’s). De denksportdag in 
Bewonersbedrijf De Nieuwe Banier is 
een bewonersinitiatief en wordt sinds 
jaren georganiseerd door schaakmees-

Denksportdag met kampioenen

Vanaf 18 februari is het mogelijk om 
digitaal vragen te stellen aan de me-
dewerkers van Checkpoint Noord. 
Dit kan via de anonieme chatfunctie 
op de website www.solnoord.nl 
“We willen iedereen helpen. Daarom 
starten we in februari met onze digi-
tale hulpverlening. Op maandag en 
donderdag zitten onze medewerkers 
klaar voor vragen van bewoners. Dit 
maakt het voor iedereen mogelijk 
hulp te krijgen”, zegt Femke Harten-
dorp van SOL. “Ook anoniem. Nie-
mand valt zo buiten de boot.”
Checkpoint Noord is een inlooppunt 
voor bewoners uit Rotterdam Noord. 
Twee keer per week staan deskundi-
gen klaar in de Huizen van de Wijk 
Mozaïek en Propeller om vragen van 
bewoners te beantwoorden. Dit kun-
nen vragen zijn op het gebied van 
financiën, huisvesting, schuldhulp-
verlening, kwijtscheldingen, (vrij-
willigers)werk of administratie. Wilt 
u liever naar het Huis van de Wijk, 
neem dan uw legitimatie en DigiD 
met wachtwoord mee. 
Checkpoint Noord is op maandag 
van 12.00 tot 15.00 uur in Huis van 
de Wijk Mozaïek: Schommelstraat 
69, 3035 CG Rotterdam. 
Op donderdag vanaf 10.00 tot 12.00 
uur in Huis van de Wijk Propeller: 
Jacob Loisstraat 18, 3033 RD Rotter-
dam. 
En iedere 1e dinsdag van de maand 
in Mozaïek van 19.30 tot 21.30 uur! 

Chat met 
Checkpoint

De zeemeermin 

De sixties 
in Noordplein 12

tAleNteNjACHt suCCes

Jim Postma één brok vitaliteit is plots 
overleden. We kennen hem als redac-
teur van het toenmalige Vrije Volk, die 
met zijn scherpe tong het verande-
ringsproces van de Witte de Withstraat 
inluidde. Hij was medeoprichter van 
de Stadspartij die de politiek over een 
andere boeg wilde gooien. Jim reisde 
de wereld rond. Hij startte met de di-
gitale krant Vandaag tot Morgen. Jim 
stond op de bres voor Rotterdammers 
in armoede. Hij was redacteur van de 
Provenierskrant. Ook op wijkniveau 
moest vernieuwing gebeuren. Jim 
was literatuur en poëzie minded. In 
de Bel was hij een graag geziene gast. 

We zullen in het artistieke Noord 
Jim Postma missen.

in MeMoriaM 
jim postma

Een super gezellige seniorenmiddag 
in een bomvol buurthuis Noordplein 
12 verwelkomde Joke van der Berg. 
Bekende DJ van bioscoop Cinerama.
Joke speelde 60-er jaren 45 toeren 
plaatjes uit de zestiger jaren met een 
mini platenspelers die we vroeger 

meenamen op instuiven en feestjes. 
We hoorden bekende nummers al 
Brandend Zand, de Everly Brothers en 
zelfs een eersteling van André Hazes. 
Meezingen kon niet uitblijven. Het 
werd een echte belevenis gevolgd door 
een warme bingo door Tinie. 

De zeemeermin is terug op het Eudo-
kiaplein in frisse nieuwe kleuren na 
een ingrijpende opknapbeurt. 
Dat is afgelopen vrijdag onder grote 
belangstelling gevierd. In 2006 werd 
ze geplaatst op het Eudokiaplein: de 
zeemeermin van kunstenaar Chris 
Ripken, gemaakt in opdracht van de 
Deelgemeente Noord. Door gebrek 
aan onderhoud en onder invloed 
van duivenpoep raakte het beeld in 
verval. Deze winter kwam de Rotary 

club Hilligersberg te hulp. De Zee-
meermin is in City Art, het atelier 
van Ripken ontdaan van de oude 
mozaïeklaag, heeft rondere vormen 
gekregen en is met nieuwe kleurige 
mozaïek steentjes beplakt met hulp 
en financiële steun van mensen van 
de Rotaryclub. De opening geschiede 
door Siebe Thissen van het BKOR 
die een pleidooi hield voor kunst in 
de openbare ruimte en het noodzake-
lijke onderhoud daarvan.

ters Adri Helfrich en Peter Nederhand 
van de schaaksoos ‘De provenier’. De 
dag is mede mogelijk gemaakt door 
de Wijkraad Agniesebuurt, Stinafo 
- Samen voor het gehandicapte kind 
en de Stichting Kruimeltje, die zich 
sterk maakt voor de kindvriendelijke 
inrichting van het nieuwe kinderzorg-
centrum in de voormalige familiekerk 
aan de Bergsingel.

Digitaal Checkpoint noord 
van start, hulp bereikbaar 
voor iedereen

in juni wordt de definitieve 
verkoop beslecht van het 
1,9 kilometer lange rijks-
monument de Hofbogen. De 
Hofbogen BV (Havensteder 
en Vestia) is door het Rijk 
verplicht tot verkoop van de 
Hofbogen en overdracht van 
de ontwikkeling aan een 
commerciële partij. 

Randvoorwaarde is wel dat het dak 
een compleet park wordt met een 
aantal commerciële plekken die wel 
recht op doorgang als verplichting 
krijgen. Over deze gang van zaken 
zijn al vele besprekingen gevoerd met 
Gemeente, Hofbogen BV, Vrienden 
van de Hofpleinlijn, plannenmakers 
en omwonenden. De onweerswolken 
dienen zich nu al aan. Huurders die 
jarenlang de artistieke sfeer bepalen 
krijgen bij afloop van hun contract 
van de Hofbogen BV een marktcon-
forme huur. 

artistieke pioniers 
en lichaamscultuur
We gaan even langs bij Elok, een tim-
merbedrijf dat al 20 jaar in de Hofbo-
gen zit. Het bedrijf heeft er een boog 
bij gehuurd, maar betaalt daar nu wel 
€ 250,- per maand meer. Gelukkig 
heeft hij een compagnon. Maar het 
huidige huurbedrag is wel het matje. 
Wat de nieuwe eigenaar van de Hof-
bogen gaat doen is nog onduidelijk. 
Elok bepleit de samenstelling van 
de creatieve ondernemers die nu de 
bogen bevolken. De bogen hebben 
echt een artistieke uitstraling en de 
bedrijven werken nauw samen. De 
ontwerpers van Pantoufle maken een 
tekening van een ovale design tafel 
die Elok vervolgens fabriceert. Een 
aantal bedrijven zijn niet begonnen 
aan de recente huurverhoging. Elok 
wil echt blijven. Hij wil niet naar de 
Kroon, een bedrijfsverzamelgebouw 
voor timmerlui. Hij wil zijn eigen 
ding doen en hoopt op een blijvende 

samenwerking met creatieve onder-
nemers in de Hofbogen. 
De projectontwikkelaar moet zich 
goed realiseren dat vroeger de bogen 
gebukt gingen onder de harddrugs 
en de politie alles afzette met rood-
wit lint en naar kogels zocht. Niet 

alleen winst telt maar ook je imago 
als projectontwikkelaar en je sociale 
betekenis voor de gemeenschap. 
We zien allerlei bogen die inspelen 
op beweging en lichaamscultuur. 
Van het Danskantoor tot Martial Arts, 
Taekwondo en Tai Chi. 

Het is te hopen dat de koper van de 
Hofbogen de waarde van de hui-
dige samenwerkende ondernemers 
en hun sociaal/cultureel benefit zal 
waarderen. 

financiële dreiging 
VOOr HOfBOgeN 
HuurDers

publiek mee met wijde armbewegingen. 
Een jonge gitarist weet de zaal te ontroeren, 
een stukje rust in een hectisch gebeuren. 
No More met o.a. N36 is de grote verras-
sing. Iedereen maakt opnames met zijn 
telefoon. Hun stapjes zijn mooi. Een lange 
lenige danser maakt je sprakeloos. En wat 
te denken van Jordan als tweede Tiesto. 
Jeanpierre levert wel heel; harde heavy me-
tal. Een schitterende modeshow mondt uit 
in een dansfeest. Al dit talent zal binnen-
kort ook te zien zijn op de pleinen. 



Wie heeft informatie over 
de kunstwerken op het 
Ruivenplantsoen? 
De drie zuilen met tekst en  bovenop 
bronsplastieken. Wie is de maker, 
wanneer geplaatst, etc. Kunst- & 
Stadswerk is bezig met een inventa-
risatie van kunstwerken in de open-
bare ruimte en is zeer blij als ze 
informatie kunnen krijgen over het 
in de foto afgebeelde kunstwerk. 
Stuur je reactie aan de redactie van 
Noorderzon010: info@noorder-
zon.nl dan spelen wij dat door aan 
Kunst&Stadswerk. Bedankt! 
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Het stuk volgt de verhaallijn van 
Shakesspear’s Romeo en Julia maar de 
spelers blijven zichzelf en doorspek-
ken de romance met hun eigen levens-
verhalen. De kakmadammen brengen 
de rijkere klasse perfect in beeld met 
Gucci tasjes Cava bubbels, latte mac-
chiato en appelgebak van golden de-
licious met een toetje links gedraaide 
slagroom. Claudia wordt verliefd op 
de Kaapverdische Romeo, als straat-
muzikant een onmogelijke liefde. De 
patriarchale vader heeft echter al een 
huwelijk geregeld met een bemiddel-
de tandarts op de Heemraadsingel. De 
verliefde Claudia krijgt geen poot aan 
de grond, tot de dominee bemiddelt 
en de vader chanteert met zijn witwas 
praktijken en huisjesmelkerij. Clau-
dia drinkt het drankje dat haar schijn-
dood maakt. De spelers verzetten zich 
tegen het melodramatisch einde en 

brouwen er een eigen slot aan. Met 
een bekeerde vader (als buikspreken 
in conclaaf met een vogelbekdier dat 
zijn geweten moet symboliseren) die 
zijn huizen gaat opknappen en zijn 
personeel opslag geeft. Natuurlijk 
komt er een trouwerij en een regel-
rechte rapper. Het publiek gaf een 
staande ovatie. De regisseur heeft het 
vertrouwen gewonnen van de spelers. 
Zij heeft sinds oktober met de spelers 
van Nas gerepeteerd in samenwerking 
met Eva Kruijs die de persoonlijke ver-
halen van alle spelers optekende in het 
programmaboekje geïllustreerd met 
portretten door Johannes Odé. De ei-
genwijze interpretatie door de spelers 
was het allermooiste. Een pluim voor 
de regisseur Wendy en de schrijfster 
Eva. Ze werden door de spelers ’liefde-
vol’ genoemd.  

romeo en Claudia 
door naS

in de studio de Bakkerij 
worden we verrast door een 
indringende tentoonstelling 
met portretfoto’s en thea-
trale schetsen van deelne-
mers en bezoekers bij de 
nico adriaan Stichting. 

De foto’s zijn van de hand van foto-
graaf Johannes Odé en vertonen veel 
karakter. De schetsen zijn van Ma-
rieke van Asperen. Wendy Hogendijk 
en Eva Kruijs hebben met de NAS 
mensen een theaterstuk in moderne 
Shakespeare stijl gemaakt. Het stuk 
heet dan ook Romeo en Claudia (de 
hoofdrolspeelster). De spelers vertol-
ken hun persoonlijke ervaringen. De 
regisseurs waren zo onder de indruk 
van de mooie verhalen dat ze besloten 
aan de vier opvoeringen een foto ten-
toonstelling met pakkende teksten te 
koppelen. Ze hopen zo een nog bre-
der publiek te bereiken. De expositie 
blijft nog tot eind april hangen. 

De portretten 
We zien het portret van Anthony uit 
Curaçao die componeert. Ron met 
zijn charmante glimlach stelt dat de 
kunst de reden is om te blijven vech-
ten voor het leven. Aan ons oog trek-
ken ze voorbij , de bescheiden Ro-
bert , Silvia die de Rotterdamse kak 

NAs meNseN gepOrtretteert 

madame speelt. Voor Clif is kunst 
zijn Julia. Van Spookburger werd hij 
mantelzorger. Lima uit Kaapverdië 
heeft altijd gedroomd van theater 
spelen. Claudia ‘s leven veranderde 
van de één op de andere dag toen ze 

werd opgenomen door de NAS. Ze 
kende donkere dagen, maar dat hielp 
haar om goed en slecht te scheiden. 
Peter maakte het één en ander mee. 
Zijn vriendin Fiona die hem begreep 
kreeg een verkeersongeluk. Peter is 

positief en geniet van zijn familie. 
Aan de muur prijken ook meters 
hoge theatrale schetsen van Marieke 
van Asperen. Het zijn schetsen waar 
de NAS mensen voor model stonden. 
Marieke is blij tegelijk met de foto’s 

te kunnen exposeren. Haar schetsen 
geven ruim baan aan tragedie. Ma-
rieke kent een aantal spelers, toeval 
dat ze die mensen weer tegenkomt. 
De theatrale setting is prachtig. 

Als voorbereiding op de grote klimaat-
mars in Amsterdam op 10 maart heeft 
GroenGoed en de Vredestuin samen 
met het Rotterdams Klimaat Initiatief, 
Milieudefensie Rotterdam, Rotterdam 
Fossielvrij op zondagmiddag 3 maart 
mensen uitgenodigd om spandoeken 
en borden te schilderen die ze op 10 
mei meedragen in Amsterdam. 
Ondanks het slechte weer kwamen 
veel mensen opdagen. Na een uit-
wisseling over de keuze van teksten 
ging iedereen aan de slag onder het 
klapperende zeildoek met leuzen als:  
Klimaatakkoord: Zwambities, There 
is no plan B, It’s getting hot in here, 
Onze haven kolenvrij, Zeeland het 
nieuwe Atlantis?, € 200.000.000 
klimaatschade per jaar in Rotterdam, 
Niet lullen maar poetsen en We are 
Earth (Gandhi). 

De grote klimaatmars
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De naS toneelgroep speelde drie dagen Romeo & Claudia 
onder regie van Wendy Hoogendijk in een uitverkochte zaal 
in Studio de Bakkerij. 


