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Bouwontwikkelingen in 
het 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

Het is de 9e editie van Roro Buiten. 
Drie tijdelijke kunstwerken prijken in 
de buitenruimte en worden begroet 
door een lange sliert van artistieke be-
langstellenden. We belanden bij het 
muurtje van Floris Visser. Het Oude 
Noorden heeft wat met muurtjes, 
denk aan Coen Moulijn. Het muur-
tje in cement is een architectonische 
uitsnede en staat op een brede pallet 
op een heuveltje bij het Bergweg-
plantsoen. Spelende kinderen rennen 
op en af het heuveltje, één heeft een 

of het kleine jongetje? Wietse is lief 
en tegelijk heel gemeen. Is dat niet 
het leven van de kunstenaar lief en 
tegelijkertijd strijden? Lamers felici-
teert Rosa… en Kees Buckens die deze 
editie toch weer voor elkaar kregen in 
deze voor kunst ijskoude tijden. Rosa 
noemt Herman de mascotte van Roro 
Buiten. De kunstenaar Wietse Eeken 
heeft zelf een grote zak gemaakt die 
het kunstwerk bedekt. Hij klimt op 
de ladder en tovert een ijsbeer tevoor-
schijn die opduikt een groene kliko. 

vossenstaart. Jor Vermijs en Alessio 
Rodes van de gitaarschool spelen in-
dringende flamenco en Floris geeft 
zijn uitleg. Een muurtje vind je rond 
de kerk, rond een tuin als een soort 
schutting. Het geeft aan dat het pri-
vé is. Het is een soort bescherming, 
een afspraak ook. Je kan er overheen 
klimmen, maar je doet het niet. Flo-
ris geeft een ode aan het alledaagse 
muurtje waar je tegen aanplast of 
met een graffiti op siert. Begeleid 
door saxofoon en gitaar gaat de stoet 

richting café de Bel. Het lijkt alsof de 
groep aanzwelt als een soort ‘zwaan 
kleef aan’. ‘ you are my sunshine, my 
only sunshine’ klinkt het.

Wat je van beren leren kan
Herman Lamers die het allereerste 
Roro kunstwerk maakte,  neemt het 
woord bij het kunstwerk van Wietse 
Eeken  vóór de kroeg. Op het terras is 
geen plaatsje meer vrij. Herman vindt 
dat elk kunstwerk van Wietse iets 
over hem zelf vertelt. Is het de punker 

Is het een pleidooi voor noodzake-
lijke recycling? De ijsbeer heeft het 
moeilijk met de klimaatverandering 
en overspoelt Canadese dorpen. Laat 
de kunstenaar de beer los? Het dier 
draagt een Burgemeestersketting. Is 
kunst gevaarlijk? Het terras leeft op 
onder een stralend zonnetje. Ook bin-
nen is het hartverwarmend. Een band 
speelt de blues en dansbare muziek.
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Uit eten in de wijk

RORO BUiteN 
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Ok. Natuurlijk houdt u oprecht van 
uw partij met 3 makkelijke standpun-
ten? Dat valt te onthouden tenmin-
ste! Voor u is belangrijk dat Nl uit de 
EU gaat,  dat t de Brit 5.400/jaar gaat 
kosten, daar heeft u toch geen bood-
schap aan?! Vroeger hadden we nog 
echte winters en zomers – ik spreek 
jaren 60 en 70 – maar nu kwakkelen 
net zo wispelturig door jaargetijden 
heen als het stemgedrag. Ok, lange 
termijn klimaatbeleid doet er niet 
zo toe uwerzijds, u wilt gewoon door 
consumeren op de korte termijn? 
Uw (klein)kinderen zien wel waar 
het schip strandt. Vanzelfsprekend 
wordt uw straat overspoeld met asiel-
zoekers? Nederland moet gewoon bo-
reaal blijven? (... alhoewel noordelijk 
is wel goed voor Noord) Terecht dat 
u FvD stemt! Dat het verkiezingspro-
gramma niet op de consequenties is 
doorgerekend zal u een biet zijn! Uw 
proteststem is uiteindelijk goed voor 
17% van de zetels in de 1e Kamer? 
Yep: GEWONNEN!, we hebben ze 
allemaal een poepie laten ruiken! Nu 
gaan we het democratisch beleven!  

Wie doet het fout & goed?
Begrijpelijk dat de kunstenaars, de 
architecten, de wetenschappers en de 
huidige bestuurders het allemaal ge-
daan hebben! Wat precies? Daar gaan 
we naar op zoek. Uw mega FvD lijst-
trekker houdt een verkiezingsspeech 
waarbij de taalkundigen 1 weekje be-
zig zijn om dat te ontleden op beteke-

COlUmN

nis? Maar de FvD stemmer die snapt 
dat juist helemaal, zonder enige toe-
lichting. Om zijn overwinnings-zege 
glorieus te vieren vond ie dat er maar 
gelijk 3 huidige ministers moesten 
gaan. Ja, dat is logisch! En dat een 
informatiepunt voor linkse opruirerij 
in het onderwijs? Als eerste heeft u 
natuurlijk braaf al die stomme linkse 
kinkels op scholen gemeld, daar had 
u zich eigenlijk al jaren aan geërgerd 
toch? Wat moet u een paar fantasti-
sche opstandige weken gehad heb-
ben! Zo zonder Hollandse twijfel. 
Eindelijk iemand die de waarheid 
zegt en daadkracht vertoont!

ik ben gewoon jaloers! 
Kijk! Dat zou ik nou ook eens willen, 
iets roepen, financieel scoren, bin-
nenlopen en blijven roep-toeteren. 
Sorry, ik ga een beetje tegen de haren 
van de onderbuik in strijken. Ik wil 
fictief – niet echt, zo maar, theore-
tisch, voor de lol en als voorbeeld - 
een Barre Tijden Partij oprichten met 
3 eenvoudige punten: 1. Voetbal moet 
zichzelf bedruipen, geen gelden van 
de overheid meer naar deze commer-
ciële business. Dat de prijzen van de 
kaartje omhoog gaan: geen issue, dat 
kan makkelijk met al die transfers! 
OV en politiebescherming moeten 
door de clubs zelf bekostigd worden. 
Commercie = commercie. De non-
profit bij-financiering van de voetbal 
moet maar eens afgelopen zijn. 2. 
Alle belasting op eigen huizen moet 

afgeschaft worden. Dat slaat toch 
nergens op? Al die maatregelen voor 
slechts het eigen belang van een 
kleine 35 tot 40% van mensen in Ne-
derland? Zo gaat die Belastingdienst 
tenminste op de schop! Allemaal 
democratisch huren, huurhuizen 
dat snappen we tenminste. 3. Het 
ambtenarenapparaat moet met 40% 
verminderd worden. Kijk, gezien het 
slagen van punt 1 en 2 gaan we sowie-
so op het overheidsapparaat bezuini-
gen. Appeltje Eitje! Mijn Barre Tijden 
Partij gaat dat fixen. Op uw goede in-
schatting via uw onderbuik reken ik 
bij de nieuwe verkiezingen! Meer heb 
ik niet te zeggen. Dat is het! Hiermee 
ga ik de boer op. De BTP komt zo 
op radio en tv! FF alleen in de spot-
light. Rap partijgenoten vinden is 
niet moeilijk. Moeiteloos wat ex LPF/ 
FvD / PVV / Leefbaar bijeen rapen, 
hen snel omturnen en wat partijkada-

verdiscipline bijbrengen. Daar zit de 
crux, heb ik al lang en breed gezien. 
Dat gaat me lukken, ik ben juf en 
kan heel goed trainen! Geen zorgen, 
die weet ik wel op 1 lijn te brengen! 
Dat BTP idee is toch niet raar wat ik 
voorstel? De BTP is grensverleggend. 
En ik wil u laten zien dat met 3 idee-
tjes – verboden ballonnetjes! - mijzelf 
easy in het politieke strijdtoneel weet 
te begeven. Als was het maar verzon-
nen voor een column. 

Uw politieke proteststem is 
mijn zakelijke inkomen en 
geeft mij macht! 
Mijn kleine BTP moet een makkie 
zijn voor u. Uw stem op mijn Barre 
Tijden Partij is goed voor een kleine 
30.000 euro / jaar /1e K zetel, dit nog 
zonder de reiskostenvergoeding. De 
2e K zetel krijgt een kleine 95.000 / 
jaar / zetel. U weet dat u met de Pro-

vinciale Staten uw FvD 86 * 16.000 / 
jaar in het zadel heeft gehesen; nog-
maals zonder reiskosten?! Daar be-
taalt iedere burger aan mee, het is im-
mers belastinggeld! Allemaal nieuwe 
frisse mensen en nieuw bloed in de 
Eerste Kamer - straks Tweede Kamer 
- en in de Provinciale Staten die van-
uit UW belang gaan werken. Zeker 
zij eten dus niet uit de overheidsruif, 
waar u toch al zo’n hekel aan had? Zij 
weten niet wat pluchebewust declare-
ren is? 30.000 en 15.000 zo maar uit 
de FvD-kas: leugens! Opgeven dat je 
in Maastricht woont, dat was gewoon 
een foutje van 7.300 / jaar, wie merkt 
dat nou? En wie gaat FvD straks be-
langeloos aanvoeren als voorbeelden 
van NIEUW beleid, goede projecten 
van andersoortige ondernemers en 
architecten?? Want het FvD is de 
nieuwe beleidsmaker en de ‘gateway 
to power’! BTP blijft reuze benieuwd. 
De BTP is u dankbaar voor zo veel 
nieuw politiek spektakel. Heerlijk, 
politieke soap, iedere dag een nieuwe 
aflevering Goede Tijden en Slechte 
Tijden, maar dan in Den Haag, en 
echt, niet gespeelde emoties! Nog iets 
te weinig vrouwelijke sterren, geef 
ik onmiddellijk toe! Het enige dat u 
moet blijven doen is 1 keer in de 4 
jaar op wat loze praatjes en beloften 
stemmen en U heeft uw politieke ar-
tiesten van een gegarandeerd maan-
delijks inkomen verzekerd. Samen 
voor ons Eigen, zeiden Kooten & Bie. 
En zo is het! We houden het zakelijk! 
Stem BTP! 

anja Berkelaar

NL Doet enthousiastelingen zorgden 
voor een transformatie van de Agnie-
sebuurt met kruiden, violen en nar-
cissen. Boomspiegels en geveltuinen 
kregen kleur en druivelaars beginnen 
aan een klimpartij. De wel 100 actie-
velingen kregen bezoek van de wet-
houder Armoedebestrijding Michiel 
Graus die zelf de schep in de hand 
nam en en passant wat vertelde aan 
de jongeren over de gemeenteraad. 
Hele plantenbedden werden grondig 

gereinigd en weer in ere hersteld. 
Vrijwilligers waren s ochtends vroeg 
bezig met het maken van heerlijk 
eten, een mix van pasta, bara’s  Ma-
rokkaanse hartige pasteitjes en zoete 
koekjes. Opvallend was de talrijke 
deelname van leerlingen van het Gra-
fisch Lyceum, die ook na afloop een 
leerzame uiteenzetting gaven over 
de belangrijke functie van kruiden 
als tijm, koriander, peterselie en ore-
gano. De actiegroep NL Doet was een 

bont gezelschap, een weerspiegeling 
van de Agniesebuurt. Ook in het 
Oude Noorden bleef het niet stil. De 
Raephorststraat en het binnenterrein 
Hooglandstraat ontvingen de drui-
venlaars met open armen. Stichting 
Prasino en haar vrijwilligers pakten 
niet alleen de geveltuinen aan, maar 
met een 30 tal studenten van Zadkine 
werden alle 350 muurschelpen met 
kleurige violen beplant. Een lekker 
visje na afloop was dan ook verdiend.

De gallery Crawl met een 
zwaartepunt rond Zwaans-
hals heeft er een nieuwko-
mer bij. De Rotterdamse 
Salon, een koopmanshuis uit 
1704, zette haar deuren open 
voor acht kunstenaars van 
de kunstkring Karmijn. 

Karmijn bestaat slechts een goed jaar 
en kan bogen op 65 leden. Bij de Rot-
terdamse Salon werd ook de Crawl ge-
start met een kleine receptie en prach-
tige kleinkunst muziek, een eigen 
compositie van Muriël die ook parti-
cipeert aan de kleinkunst wedstrijd in 

Utrecht. ’Als het stil is in mijn hoofd, 
vraag ik wereld heb me lief.’ De intro 
werd gegeven door Niels van de Rot-
terdamse Historisch Erfgoed Organi-
satie. Deze organisatie zet zich in voor 
Rotterdamse monumenten die geen 
Rijksmonument zijn. Hij schetst hoe 
naast het bombardement ook de 70-er 
jaren stadsvernieuwing gepaard ging 
met heel wat sloopwerk. Gelukkig is 
het oude koopmanshuis gespaard ge-
bleven door actie van bewoners, die 
vooral het unieke interieur naar voren 
brachten. De bedoeling van Histo-
risch Erfgoed is de unieke panden zo-
veel mogelijk open te stellen voor pu-

bliek door theater, muziek optredens 
en exposities. Niels memoreert de 
Heineken brouwerij, Jamin, de meu-
belmakerij van Eckhart. We struinen 
door het pand. Bij de voordeur hangt 
de wonderlijke wereld van Marcel 
Speet. Een fotografisch kunstwerk is 
het, met diverse lagen en schuivende 
panelen in een roze gloed. Digitale fo-
to’s worden gemixt met gescande ou-
dere negatieven. De fotograaf typeert 
het werk als inventor, arrangement, 
navigation, color wonder, andere di-
mensies en chaos. Een beetje verder 
zien we pentekeningen van Christy 
de Wit met vrolijke maar ook bijtende 

humor. En mannetje met waterhoofd 
en een lapje voor het oog krijgt als 
onderschrift: ’intercity madness’. 
Een Icarus popje met kleine vleugels 
heeft als bijschrift:’coming down is 
the hardest thing.’ Verrassend is de 
gebroken cirkel uit natuurlijk materi-
aal blokken van jan Sinke. In de cirkel 
ontbreekt duidelijk een stuk, een rood 
stuk touw is een eyecatcher. Jan Sinke 
wil emotie weergeven. ’Schoonheid is 
een functie van spanning’. Een tralie-
hek met spiegels verraadt zijn visie op 
Hongkong. Overweldigend is het ka-
nariegeel tableau met in het midden 
een aaibare rups van Marco Biemans. 

Je kan er niet langs lopen zonder dat 
je aandacht wordt getrokken en je er 
wordt ingezogen. Het is een feest van 
schoonheid in de Rotterdamse Salon, 
een mooie dame in het groen(slaapt 
ze?), een danseresje in tule, Japanse 
ogen. Kunst beroerd je. Op de bo-
venverdieping hangt een soort door-
zichtige zwarte blouse als een buste. 
Met gouddraden wordt de vorm geac-
centueerd. ’ik ben gesloten maar ook 
open, dit is wat ik ben. ’Ik sta nooit stil 
en toch ben ik een moment.’ Aan het 
plafond hangt een opgevouwen salon-
tafeltje, maak plaats voor ‘anders zijn.’

Hearing
Dogs for 
Deaf People
ik heb ze gekend als kleine 
jongens in de straat en 
nu staan ze daar in volle 
glorie op het podium van 
eurotrash als een echte 
heavy metal band. 

Het eerste wat ik doe is proppen pa-
pier in mijn oren stoppen. Ik bestel 
een grote Kutlipp, een halve liter 
duits bier waarmee ik de menigte in-
duik. In mijn borstkas bromt en trilt 
het geluid. De muziek is prachtig 
en heeft een uniek ritme. Het doet 
je denken aan je jeugd, herkenbaar 
en toch anders. De wapperende 
haren van gitaristen en drummer 
inspireren het publiek. Ze hangen 
aan de lippen van de leadzanger. Op 
de voorste rijen wordt wild gedanst, 
haardossen slingeren door de lucht. 
Tienermeisjes gillen het uit. Ze be-
wegen ritmisch mee en gaan hele-
maal op in het spel. Het is wonder-
mooi. De zaal komt stampvol. In de 
feeërieke verlichting wordt het exo-

tisch. De muzikanten worden dui-
delijk door wat oudere kenners ge-
spot. De band wordt gecoacht door 
Glenda Peters die eens de soundmix 
won en zich nu ontpopt als mana-
ger. Oma van Leeuwarden heeft de 
foto’s van de jongens thuis hangen. 
Ze is heel erg trots De Hearing Dogs 
lieten zich inspireren door de Dojo 
band van Fer Rollé die de wereld 
rondtrok. Ze kozen uiteindelijk voor 
hun eigen genre dat jongeren aan-
spreekt en in vervoering brengt. De 
sound is heel dansbaar en ook voor 
de 70-er jaren fans herkenbaar en 
tegelijkertijd vernieuwend ook voor 
deaf people.

Crowd-
fundingactie
na iets meer dan een jaar 
is er plots een einde geko-
men aan het avontuur dat 
manuela in euroTrash en 
TokoTrash is aangegaan. 

Volgens Tokologisch concept worden 
in haar zaak de schatten uit de Antil-
liaanse, Kaapverdische, Surinaamse 
en Aziatische keuken bereid met 
verse producten uit de Toko’s van 
de Kruiskade in Rotterdam. Ook kan 

je er genieten van de speciale bier-
tjes om daarna te genieten van een 
van de vele feesten of concerten die 
er plaatsvinden. Manuela vindt het 
vooral erg dat een plek waar veel ver-
schillende mensen met evenveel ver-
schillende achtergronden zich veilig 
voelen nu ineens weg moet. 
Op 1 augustus moeten EuroTrash en 
Toko Trash de biezen hebben gepakt. 
Momenteel zoekt Manuela haastig 
naar een nieuwe locatie waar zowel 
de EuroTrash als TokoTrash in verder 
kunnen. Om dat mogelijk te maken 
start ze binnenkort een crowdfun-
dingactie. Met dat geld wil ze het 
nieuwe pand inrichten, isoleren, 
apparatuur aanschaffen enz. In de 
tussentijd gaat zij en haar team er 
het beste van maken. Je kan als ge-
woonlijk genieten van haar speciale 
gerechten, dat verrukkelijke bier en 
komen kijken, luisteren of dansen 
op de speciale feesten, concerten en 
evenementen. 
Eind juli (in het laatste weekend) 
komt er in elk geval nog een groot 
feest. Zoals altijd is iedereen wel-
kom.

Gratis politieke 
soap van de 
Baudet stemmers 

GAlleRy CRAwl

NL Doet 
GROOts, 
GevARieeRD 
eN vOORAl 
GROeN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Naast klassieke bluegrass uit alle hoe-
ken van de wereld is er ook oldtime, 
roots, blues en americana-muziek. 
Het is de perfecte plek voor de echte 
bluegrassliefhebber én mensen die 
het genre nog niet kennen. Dit jaar 
komen een paar grote namen uit de 
Verenigde Staten naar Rotterdam. 
The Po ‘Ramblin’ Boys, the ‘real deal 
‘ volgens Amerikaanse critici. The 
Hackensaw Boys treden op met hun 
frisse aanstekelijk punky bluegrass. 
Er staan in totaal meer dan 20 top-
acts op het programma: zoals trouba-
dour Jerron ‘Blind Boy’ Paxton met 
zijn ragtime, hokum en oldtime, en 

Meschiya Lake, koningin van de jazzy 
grassroots. 
De sfeer is altijd uitstekend en er zijn 
activiteiten voor jong en oud, zoals 
creatieve kinderworkshops, verras-
sende acts, muziekworkshops, werk 
van striptekenaars en de Bluegrass 
Market. 
Dit jaar is er voor het eerst een aparte 
jam area waar je lekker zelf muziek 
kan maken, misschien zelfs met een 
van de artiesten van het festival. Dus 
breng vooral je muziekinstrument, 
een goed humeur en al je vrienden, 
kennissen en familie mee naar het 
Pijnackerplein!

GROOtste BlUeGRAss FestivAl 
vAN eUROPA iN Het OUDe NOORDeN
(en de toegang is helemaal gratis)

Hij en de band kregen iedereen op 
de vloer. Bij de overheerlijke maaltijd 
met kip, bami, rijst en een palet van 
groenten, ananas, meloen en mango, 
waren naast de bewoners ook dak- 
en thuislozen uitgenodigd. Iedereen 
werd omarmd en kon zich wanen 
in de Kaapverdische zon. Opvallend 

was de uitgebreide kookgroep die 
de Mozaïek keuken vervulde met de 
geuren van Afrika. Contact en ont-
moeting stonden centraal. ‘Hop naar 
het Pijnackerplein’ was de artistieke 
conclusie. Dit wordt de volgende uit-
daging.

Kaapverdiaans feest 
in Mozaïek

turkse Bazaar op het Pijnackerplein

Theater Jong van Hart zet in het Jan 
van der Ploeghuis een spetterende 
show neer. Verdrukte ouderen in een 
bejaardenhuis gaan zich verzetten 
in samenwerking met de buurt. Een 
buurtbal in het tehuis brengt blonde 
Arie naar binnen die met de wijk-
bus zorgt voor spannende uitstapjes. 
Klapper op de vuurpijl wordt een be-
zoek aan de Gay Parade in Amster-
dam. De nieuwe wat onervaren direc-
trice kiest de kant van de bewoners 
tegen de zuster met pillen. En advo-
caatje met slagroom doet wonderen. 
Ontluikende liefdes relaties zorgen 
voor een complete ommezwaai. De 
hele voorstelling is doorspekt met be-
kende meezingers. De cast kreeg dan 
ook het 70 koppig publiek mee dat uit 
volle borst meezong. De theatergroep 
heet niet voor niets Jong van Hart. De 
ouderen worden aangemoedigd om 
plankgas te gaan. Costa Del…Plank-
gas is fris, ontwapenend en warm. 
Het is een ode aan de liefde door een 
groep van wel 20 acteurs. Dit stuk 
maakt duidelijk dat het het Jan van 
der Ploeghuis de buurt naar binnen 
brengt. Wat is mooier dan een mix 
van bewoners en buurt?.

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

top van 
Noord plant
De bewonersvereniging Top van 
Noord zet zich in voor vergroening 
van het gebied. Ze organiseerde 
een vrolijke plantdag. Kruiwagens, 
spades, harken, stapels zakken met 
aarde en een weelderige planten-
berg konden de bewoners bekoren. 

De bedoeling is dat de buurtbewo-
ners de planten komen halen en 
aan de slag gaan in hun geveltuin.  
We kunnen zeggen dat dit behoor-
lijk gelukt is. We zien bewoners 
sjouwen met tassen vol vrouwen-
mantel,  jacobsladder, papaver en 
schoenlappersplant. Ingrid Bolnes 
van de bewonersorganisatie met 
groene vingers, geeft het voorbeeld. 
Grote geveltuinen ploegt ze om, 
brengt verse aarde aan en maakt er 
een kleurrijk plaatje van. Met fiet-
sen en karretjes komen belangstel-
lenden aanrijden. Ik zie klimroos, 
Engels gras en een bijzondere witte 
klimplant. Wie toevallig verhinderd 
was kan op 11 mei nog terecht bij de 

tuin op Noord waar heel wat kleur 
en fleur op je zit te wachten. Onze 
aandacht wordt getrokken door de 
creatie van buurtbewoner Berend, 
waarbij natuurlijk  hout wordt ge-
schroefd op gestapelde stoeptegels. 
Het maakt de buurt tot een gezel-
lige ontmoetingsplek

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

mvCN 
 25 jaar
Het was een feestelijk gebeuren in 
Vijverhofstraat 86 waar de MVCN  
haar 25 jarig bestaan vierde. De heer 
Ziani steekt een gloedvol verhaal af. 
Via de beamer wordt zowat de hele 
geschiedenis geprojecteerd. Ziani 
zorgt voor het nodige commentaar. 
We zien de allereerste beelden van de 
activiteiten in de school bij de Gordel-
weg. Taallessen voor vrouwen, sport 
voor mannen en kinderen, heerlijke 
uitstapjes. De mannen zijn nog stuk-
ken jonger en de kinderen zijn nu al 
getrouwd en hebben zelf kinderen. 

Het is een feest van herkenning voor 
de zaal. Diverse latere locaties zoals 
de Accent Praktijkschool komen aan 
de orde. Politici steunen de vereni-
ging, burgemeester Opstelten komt 
op bezoek. Lies Smeets grondlegger 
van de taallessen en Yvonne trek-
ker van de Leesclub worden in de 
bloemen gezet. Ook mevrouw Lok 
boegbeeld van Basta is prominent 
aanwezig. Wijkraadsvoorzitter Mar-

vin Biljoen is onder de indruk van 
de participatie en haalt met Ed de 
Meyer het prachtige wandkleed van 
de vrouwen tevoorschijn met bloe-
men uit Marokko en Nederland. Als 
een vliegend tapijt werd het op di-
verse locaties getoond. De vereniging 
heeft een jonge Marokkaanse dj  ge-
charterd die zorgt voor originele mu-
ziek en laat zien hoe culturen zich 
vermengen. Geen Marokkaans feest 
zonder hapjes en een heerlijke maal-
tijd bereid door de vrouwen met lek-
ker schapenvlees, kip en couscous. 
Speciale gebakjes zijn bereid met 
daarop MVCN 25 jaar. De mannen 
blijven nog lang napraten. De vrou-
wen zijn terecht trots op hun culinair 
hoogstandje. Een stuk geschiedenis 

van de Agniesebuurt ontrolde zich 
voor onze ogen. 

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

Van over de hele wereld komen muzikanten op 21, 22 en 23 
juni naar het pijnackerplein voor de negende editie van het 
gratis Rotterdam Bluegrass Festival. Het wordt weer drie 
dagen feest op het grootste bluegrassfestival in europa. 

Bij de Kaapverdianen uit noord is het altijd gezellig; dansen, 
heerlijk eten en een sound die je vrolijk maakt. Deze keer liet 
zanger Joao gomes duidelijk zijn poëtisch talent zien met 
veel eigen composities naast traditionele songs. 

Costa Del… Plankgas

De Turkse Bazaar duurde 
drie dagen lang, waaronder 
Koningsdag. Het  pijnacker-
plein stond vol met witte 
tentjes. 

Gezien de barre weersomstandighe-
den waren ze  met de ketting vastge-
legd. Tentjes waren er met speelgoed, 
keukengerei, babykleertjes, heerlijke 
koffie en culinaire hoogstandjes. 
Naast Turkse pizza’s, die vrouwen 
de hele dag door vers maakten, kon 
je kiezen uit talloze Turkse gerechten 
met groenten en gepofte aardappel, 
feta taart, köfte en bulgur, barbecue 
specialiteiten en snuisterijen. Daar-
naast was er ook wat te beleven. Net 
als vorig jaar zorgde de goochelaar 
voor verrassende acts tot grote hi-
lariteit van de kinderen. In een tent 
konden kinderen zich verkleden in 
kleurijke kleding. Turkse dj’s draai-
den gevarieerde muziek, zangeres Sa-
lina Mare zong populaire evergreens, 
de Showband uit Delfshaven maakte 
een rondje over de Zwart Janstraat. 
De sfeer was gemoedelijk, een echt 
familiefeest waar het hele vrijwil-
ligersbestand van Versam hard aan 
heeft meewerkt.
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Het is de derde bijeenkomst 
in Huis van de Wijk het 
Klooster en het is nog nooit 
zo druk geweest. Op het gro-
te scherm prijkt de Benthui-
zerstraat die nu als poort van 
noord wordt gekenmerkt.

Transformatie versus 
revitalisering
Jeroen Laven geeft een intro. Hij 
is transformatiemanager bij de 
gemeente en wil zo nodig bedrijfs-
ruimte omzetten in woonplekken. 
Noord heeft zo een honderd leeg-
staande winkels. De transformatie 
kan versneld worden via zijn in-
breng, via onderzoek, funderings 
analyse en vergunningen verlenen. 
Een klapper is de Wasserij, een 
enorme leegstaande bedrijfsruim-
te, waar nu woningen komen en 
een conceptstore. Het grote bin-
nenterrein wordt meegenomen in 
het ontwerp. Marloes Alfrink be-
woonster van de Benthuizerstraat 
en geflankeerd door Marlies van 
Westerkaatje gaf een een emotio-
nele uiteenzetting over de potentie 
van de Benthuizerstraat die nu 20 

procent leegstand kent. De straat 
is de verbinding tussen Hillegers-
berg en de stad. Bewoners en eige-
naren hebben de handen in elkaar 
geslagen, ze hebben hart voor Rot-
terdam en hun straat. Ze eisen het 
eigenaarschap op van de straat. De 
straat heeft karakteristieke panden 
die in ere moeten hersteld worden. 
Automobilisten maken er soms 
een racebaan van. De winkels zijn 
behoorlijk divers. De sleutelwoor-
den van Marloes zijn: terug naar 
de sfeer van toen, verblijfsruimte 
ook al gaat dat ten koste van en-
kele parkeerplekken, uitbreiden 
van het groen. Marloes wil alle ei-
genaren benaderen en meekrijgen 
met haar enthousiaste groep bewo-
ners. Eind dit jaar wordt het Cor-
rect pand gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw die de sfeer van 
het oude pand oproept. Eind 2020 
wordt de nieuwbouw opgeleverd. 
De Benthuizerstraat verbindt Hil-
legersberg met de Zwartjanstraat 
en de Tuin van Noord. Beter hand-
haven, veilige oversteekplekken, 
kwaliteitsgroen en aantrekkelijke 
terrassen, inzetten op variatie.

inspelen op emotie
Een grote groep bewoners zit ijve-
rig te kalken op post-its. We doen 
er een greep uit: meer variëteit van 

winkels,éénrichtingsverkeer, ver-
zorgd groen, beter gebruik van de 
parkeergarage(free parking voor 
bezoekers), toelaten van hoogbouw 
tot 10 etages, stepping stones, fiets-
nietjes. De begeleidingsgroep van 
bewoners en ondernemers wil een 
ontwikkeling waarbij zij de kern 
items aangeeft en de gemeente 
volgend is. Hun emotie, betrok-
kenheid en hart voor de zaak is 
een garantie voor een geslaagde 
vormgeving. Er wordt verwezen 
naar de Witte de Withstraat waar 
de begeleidingsgroep een centrale 
rol speelde en  de gemeente vol-
gend was. Transformeren van win-

BOUwONtwiKKeliNGeN 
in het Oude nOOrden

kels kan ook misbruikt worden. Als 
voorbeeld wordt het verdwijnen 
van een goedlopende kaaszaak ge-
geven. Het is belangrijk dat zoiets 
beter wordt geregeld in een be-
stemmingsplan. De Benthuizer-
straat is een bijzonder gebied. In-
spelen op emotie uit de straat zelf 
zou een verstandige zet zijn van de 
gemeentelijke beleidsmakers.

noorderboulevard en Correct
We maken een rondje door de 
Kloostergangen. De Noorderboule-
vard supermarkt valt op. In April 
start de sloop van de panden in de 
2e en 3e Pijnackerstraat en wordt 

meteen de bouw gestart. In april 
2020 is de geplande oplevering. 
Op aandringen van bewoners is de 
winkelwagenstalling inpandig. Dit 
geld ook voor het fiets parkeren van 
de nieuwbouwwoningen enkele 
parkeerplaatsen verdwijnen vóór 
de entree. Verderop presenteert 
Woonstad haar funderingsherstel. 
Dit gebeurt bij de kop van Noord 
in 2020 en 2021.In 2020 worden 
Benthuizerstraat en Louwersloot-
straat aangepakt. Woonstad is van 
plan de Ruivendwarstraat te slopen 
.Een bouwkundig onderzoek was 
vernietigend volgens de corporatie. 
Het nieuwe Correct plan sluit aan 
de onderkant perfect aan bij de his-
torische bouw van de straat .De kop 
verwijst naar de voormalige cinema 
en wordt voorzien van een groen 
dak.

Bewonersenquête
In de abdis zaal worden de resulta-
ten van de bewoners enquête rond 
de bouwontwikkelingen getoond. 
Gesignaleerd wordt onveiligheid 
rond het verwaarloosde Ruiven-
plantsoen .Verkeersknelpunten 
zijn het harde rijden en de over-
steek Benthuizerstraat/Bergweg. 
De speelplekken en de vergroening 
van het Johan Idaplein, de inrich-
ting van groen en spelen langs de 

Rotte scoren hoog. Irritatie punt 
daarbij is wel de blijvende verloede-
ring van het zwerfvuil.

Rotterdams  Wederwoord
De Hooglandstraat trekt verder 
onze aandacht. Speelplekje en 
groenvoorziening het Hooglandje 
verdwijnt en maakt plaats voor 
nieuwbouw van 5 ton. De Hoog-
landstraat is de smalste straat van 
de wijk.Bewoners hebben gevel-
tuinen aangelegd en zelf bomen 
geplant.’ Hoe krijgen we de sociale 
cohesie terug?’. Wat gebeurt er met 
het fietsparkeren? Twee kersen en 
een appelboom proberen ze te red-
den. Naast deze stand vinden we de 
Blommersdijkselaan. De aanpak 
van het nieuwe plan duurt nog een 
tijdje. De actieve straatgroep maakt 
gebruik van het Rotterdamse We-
derwoord en wil in afwachting een 
middenplein creëren met groen 
,spel en chillen. Architectenbu-
reaus als Niels Andressen en Lau-
rens Booth zetten hun expertise 
in richting transformatie van win-
kelruimte. Er hangt een inspiratie-
kaart waarop de Erasmusbuurt, de 
Bergweg en de Benthuizerstraat 
zijn aangemerkt.

Door leuke activiteiten als filma-
vonden, gevolgd door een dialoog. 
Zo vertoonde hij Un Prophète over 
gevangenen die moet overleven in 
de gevangenis en met niks alles pro-
beert eruit te halen om te overleven. 
Zi zijn uitvalsbasis is de Banier waar 
hij diverse doelgroepen wil bedienen 
en het verlengstuk van school wilt 
zijn. Zi wilt jongeren begeleiden met 
hun school en passie. Zi gaat uit van 
de kracht van de jongeren en wilt 
hiermee de jongeren stimuleren om 
meer uit hen zelf te halen om hun 
doelen te bereiken. Binnenkort komt 
er een North Talks, een show om jon-
geren bij elkaar te brengen bruggen 
te bouwen en mee kunnen praten 
over verschillende onderwerpen die 
actueel zijn in de maatschappij met 
betrekking tot de jongeren. Jonge-
ren kunnen Zi treffen op maandag 
en dinsdag in de Banier van 09.00 
- 16.00 op de woensdag van 14:00 
tot 18.00 uur in ‘t Klooster en don-
derdag vanaf 15:00 in de Banier. Dit 
artikel gaat dan ook gepaard met 
zijn foto. Zi heeft in de psychiatrie 
gewerkt. Hij is ex profvoetballer en 
is naast zijn werk als jongerenmake-
laar, personal trainer en movement 
coach. Het is een jongen waar de 
Noord jeugd wat aan heeft. Indien 

Zi te maken heeft met jongeren die 
individuele coaching/begeleiding 
nodig hebben, koppelt hij deze jon-
geren aan zijn collega Ismail Celen. 
Ismail Celen werkt voor DOCK. Hij 
is coach en werkt eerder individueel. 
Hij stimuleert talentontwikkeling. 
Jongeren bereikt hij (o.a. via de net-
werkpartners zoals bijvoorbeeld de 
gezins coaches, scholen of jeugdbe-
scherming. 

Ismail voert één op één gesprekken. 
Hij zit in de driehoek ouders-school-
kind. Hij tracht de jongeren in de 
goede richting te pushen en hen de 
nodige steun te geven. Ismail werkt 
al een kleine 10 jaar bij DOCK en 
sinds 1 jaar in Rotterdam-Noord. 
Voorheen werkte hij elf jaar in Schie-
dam als jongerenwerker. Ismail is ac-
tief in de wijk, dus je kan hem veel-
voudig tegenkomen en aanspreken 

in dien je vragen hebt. Hij praat met 
ondernemers om jongeren een werk-
plek te geven. Hij heeft goed contact 
met netwerkpartners. Ismail zet 
zich in om samen met de jongeren 
wat te bereiken. Zij moeten het uit-
voeren, Celen is de coach. Ismail is 
een topper in het amateur voetbal en 
is ook wel bekend om zijn bijnaam, 
ze noemend hem ook wel de “Pirlo” 
van het amateurvoetbal. Ze noemen 

hem de Nederlandse Pirlo. Hij speelt 
ook in het Turks Nationaal zaalvoet-
bal team. Het tweetal trekt door het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt 
en legt contacten met jongeren ge-
richt op bewustwording en persoon-
lijk talent.

Het badkonijn van Studio 
maky dobbert weer in de 
vijver van het Vroesenpark 
in een nieuw jasje dat is 
ontworpen door Tinekle 
noordzij. 

Dit jaar vroegen Kwannie Man-Yee 
van Studio Maky senioren om deel te 
nemen aan de ontwerpwedstrijd. 
25 senioren hebben twee middagen 
in het Jan van der Ploeghuis en in 
activiteitencentrum de Waerschut 
de meest uiteenlopende en kleurrijk 
ontwerpen gemaakt. Bij de voetbal-
vereniging Steeds Hoger hielpen ve-
len van hen urenlang mee met het 
beschilderen van het badkonijn. 
17 april is het badkonijn onthuld door 
Tineke Noordzij, Kwannie en Man-
Yee in aanwezigheid van wijkraads-
leden van Blijdorp, de cultuurscout 
Noord en vertegenwoordigers van de 
gemeente.

WijkraaD 
oNDersteuNt 
kiNDeractiviteiteN
De wijkraad Oude noorden vergaderde in de gultepe 
moskee in de erasmusstraat. De moskee zet in op mee-
doen in de nederlandse samenleving. Ze zien zichzelf 
als een maatschappelijke instelling die plek geeft aan 
jong en oud.

In samenwerking met de Oogstmarkt organiseren ze ook 3 dagen lang (tus-
sen 12, 13, 14 april) cultuurdagen op het Noordplein. De Gultepe moskee 
zit in een voormalige Joodse pettenfabriek. Het gebouw wordt binnenkort 
grondig verbouwd. De moskee gaat gelijkvloers en de bovenetages worden 
getransformeerd in studentenhuisvesting gekoppeld aan de Erasmus Uni-
versiteit. Wijkagent Stienstra belichtte de wel heel gevarieerde taak van de 
wijkagent van aanspreekpunt tot ingaan op meldingen, drugbestrijding,  
winkel screening en handhaven. Gelukkig komt er veel nieuwe jonge in-
stroom, dit vraagt wel meer coaching. Er gaat meer aandacht gegeven wor-
den aan verkeersonveiligheid. De situatie met 15 jaar geleden is er fors op 
vooruit gegaan. Informatie vanuit bewoners blijft een belangrijk  punt. Di-
verse kinderactiviteiten georganiseerd door buikdansgroep Soraya Sultan 
kregen van de wijkraad Oude Noorden een beperkte financiële impuls. Het 
gaat om Flashmob met wereldkinderen, een feestelijke knutselmiddag, sa-
men met en bij elkaar op Moederdag en een grote kinderfamilie. In combi-
natie met vrouwendag werden lezingen over gezondheid ondersteund. De 
wijkraad droeg ook bij richting de theatervoorstelling Stille Heldinnen. In 
de armoede sfeer kwam ook een bijdrage in combinatie met de particuliere 
steun van een supermarkt.

JONGeReNweRKeRs

Ziya (Zi) gorer is jongeren-
makelaar. Hij werkt sinds 
vier maanden bij SOL. Zijn 
doel is een verbinding te 
maken tussen de diverse 
jongeren subculturen, alle 
jongeren bij elkaar bren-
gen. Ziya doet dit samen 
met Creatieve ondernemer 
en actieve betrokkene in 
noord, Sammie Sedano. 

Senioren 
ontwerpen 
Badkonijn
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ReDaCTieaDReS
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
email: info@noorderzon010.nl

ReDaCTie
ed de meijer en Johannes Odé 

FOTOgRaFie
Johannes Odé en Joop Bastinck 

WeBSiTe 
Joop Bastinck

BiJDRagen aan DiT nUmmeR
anja Berkelaar, Kinderparadijs, 
guus van Otterloo

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: 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 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 10.00-12.00u. 
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

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

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

wie
wAt
wAAR

Zij was al langer kind aan huis in 
MONO en vulde met haar eigen bu-
reau ‘Get Me -  A place for todays’ acti-
vist.’ een deel van programmering in. 
Daarnaast is ze bekend van het project 
HIPSTER/MUSLIM (over stereotype-
ring) en van CATALYSE - een vijfdaags 
festival over creativiteit en sociaal on-
dernemerschap. 
Evenals MONO zag Get Me zo’n drie 
jaar geleden het licht. Beide zijn ei-
genwijs, beide hebben behoefte aan 
vernieuwing. En dus toen de vorige ei-
genaar van MONO, Mark Kuijpers be-
sloot een andere richting op te gaan, 
trok Get Me bij MONO in en vond ze 
twee enthousiaste zakenpartners die 
deze tent een tweede leven wilden ge-
ven: Erik Fiegel die een goedlopende 
horecazaak bezat, maar behoefte had 
aan meer inhoud eromheen en Hajo 
Doorn die een van de oprichters is van 
WORM. 
Ze zijn nu anderhalve maand bezig. 
De eerste verandering is dat MONO 
naast de vaste clubavond op vrijdag, 

nu ook op zaterdag haar deuren open-
zet. Daarmee samenhangend, zal er 
binnenkort op zaterdagen ook een 
FAMILY DINNER gehouden worden. 
Dit houdt in dat een jonge, ambitieuze 
kok, die z’n sporen al verdiend heeft, 
bij MONO de gelegenheid krijgt om 
aan een select gezelschap z’n nieuw-
ste creaties voor te schotelen. De sfeer 
zal vergelijkbaar zijn met een huiska-
mer waar je aan lange tafels met vrien-
den zit en na afloop van het diner gaat 
feesten.

Een andere omslag is de inhoudelijke 
programmering onder de naam (A)
WAKE. Het is de bedoeling dat vanaf 
september er vooral op woensdag- en 
donderdagavond lezingen en debatten 

plaatsvinden. Zo zal er een festival ko-
men over digitale kunstenaars uit het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika, en 
een collegeserie rondom concepten 
als democratie, neoliberalisme, ka-
pitalisme en fascisme. Het uitgangs-
punt daarbij is dat het laagdrempelig 
moet zijn en interessant voor de nieu-
we generatie Rotterdammers. Shirin 
Mirachor: ‘We willen een plek creëren 
die tegen het zwart/wit denken in gaat 
en ruimte biedt voor nuance, een plek 
die kritisch activisme stimuleert en 
waar kunst en politiek samengaan.’ 
We zijn benieuwd! Voor programme-
ring: https://www.facebook.com/mo-
norotterdam/

 
Agenda

 
GEVELTuINENDAG 
ROTTERDAM NOORD
Zaterdag, 11 mei van 10:00 - 15:00 uur 

diverse locaties

GROOT LETTERFESTIVAL
Zondag, 12  mei, 14:00 -20:30 uur 

in het Klooster en 

het Jan van der Ploeghuis

CuLTuuR MIxER, HET KLOOSTER 
OuDE NOORDEN 
Dinsdag, 14 mei, 19:00 - 22:00 uur

VERBORGEN TuINEN
Zaterdag 25 en zondag 26 mei, 10.30 

-17.00 uur diverse locaties

Kaarten zijn vanaf 1 mei uitsluitend 

online te bestellen.

BLuEGRASS FESTIVAL
Vrijdag 21 Juni 16:00 - 23:00 uur, 

zaterdag 22 Juni 12:00 - 23:00 uur en 

zondag 23 juni 12:00 - 21:00 uur

Agenda SOL in Rotterdam Noord: 

www.solnoord.nl/activiteiten

Agenda Klooster: 

www.kloosteroudenoorden.nl/activiteiten/

Agenda Nieuwe Banier: 

denieuwebanier.nl/agenda-activiteiten/

De gultepe moskee orga-
niseerde een Kermis als 
voorloper op de Ramadan. 

Je kon er heerlijk eten met name ook 
bij buurtbewoner Omer die heerlij-
ke kip- en rund saté maakte. In de 
grote tent waren de vrouwen bezig 
met uitrollen van een massa pizza’s, 
heerlijk! Latifa en stagiaires zorgden 
voor talent stimulerend schilderen, 

boetseren en kralenwerk. Je kon ook 
een rondleiding krijgen in de mos-
kee. Beter een goede buur dan een 
verre vriend. Overal heerlijke hapjes 
van zoetigheden tot Turkse pannen-
koeken. We waren blij ook van deze 
traditie te kunnen genieten in de 
lentezon.

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

Het weer tijdens het afscheidsfeest-
je was zoals gewenst voor Esther. 
Heel erg mooi, zonnig en energie-
gevend. In de speeltuin werden 
spelletjes gedaan, Esther kreeg ca-
deautjes en bloemen, er werd een 
rompertjes slinger gemaakt en er 
werden papieren gietertjes met 
mooie vaarwel teksten gemaakt zo-
dat Esther haar nieuwe dromen wa-
ter kan geven. Voor eten was uiter-
aard ook gezorgd. Couscoussalade 
en linzensoep zijn en blijven door 
Esther geïntroduceerde Kinderpa-
radijs klassiekers. Beide gerechten 
zijn door moeders en buurtbewo-
ners met liefde gemaakt. 

Toen was het tijd voor de onthul-
ling van het kunstwerk voor Esther. 
Vang je droom en maak je wereld 
zou het motto van haar kunnen 
zijn, daarom hangt de kantoordro-
menvanger van Esther nu groot 
gefotografeerd buiten. Kom maar 
eens kijken en ontdek je talent in 
het Kinderparadijs.
De feestelijke middag werd afgeslo-
ten met een korte theatervoorstel-
ling in de Avonturentuin. Daarna 
liep Esther door een haag van kin-
deren en ouders voor de laatste keer 
naar buiten. 

Esther bedankt.

afscheid van 
Juf esther
Vrijdag 19 april 2019 heeft esther afscheid genomen van 
de kinderen, ouders, oud leden en andere belangstellen-
den. na bijna 20 jaar gewerkt te hebben op het Kinderpa-
radijs gaat esther nieuwe dromen najagen in goes. Begon-
nen als stagiaire, was ze al snel de positieve spil van het 
Kinderparadijs. met haar creativiteit en optimisme gaf zij 
leiding aan de medewerkers van het Kinderparadijs.

mONO 
maakt 
je 
wakker
Op het moment dat ik bij mOnO 
binnenstap zie ik Shirin 
mirachor achter haar computer 
aan een tafeltje zitten. Zij is de 
nieuwste exploitante van deze 
bekende uitgaansgelegenheid, 
maar een nieuwkomer is ze 
daar niet. 

CUltUReel PROGRAmmA 
jaN vaN Der PLoeG
12 mei groot Letter Festival    
17 mei  accordeonorkest
19 mei  Vrouwen van Wanten met alinkloesief                                  
30 mei  Senioren programma met kleinkunst                                               
10 juni  pinksterbrunch, 
 van Soest en marijn Quist, Cabaret                                        
16 juni  marjolein meijers                                          
     juli  Tall Tales   
 14 juli  Jazz arround Town (Jules Deelder)

Bijna alle echte Rotterdam-
mers kennen de winkel 
wel: Dierenspeciaalzaak 
Ria van den Hoven aan de 
3e pijnackerstraat 3-9. De 
winkel is al bijna 50 jaar in 
deze straat gevestigd en is 
per 1 mei wegens renovatie 
verhuisd naar de Zwartjan-
straat 79-81. 

Dit is om de hoek, een kleine 100 m 
vanaf de huidige winkel. Ondanks 

deze kleine afstand reageren veel 
Rotterdammers met verbazing en 
vooral nieuwsgierigheid en enthousi-
asme naar de nieuwe winkel omdat 
de winkel een begrip is in de wijk. 
De dierenspeciaalzaak is zo’n 110 jaar 
geleden als herenkapper gestart door 
overgrootvader van den Hoven, in 
Rotterdam Crooswijk. Zijn zoon Jacq 
van den Hoven en zijn vrouw Suus 
hebben deze winkel overgenomen 
en verkochten ook diverse producten 
zoals toiletartikelen en daarbij ook 

honden. In 1965 opende dochter Ria 
van den Hoven haar hondenkapsalon 
bij de winkel en ook haar man Kees 
Huigen kwam in de winkel werken. 
De nadruk kwam steeds meer op klei-
ne huisdieren en voeders te liggen. 
In 1971 zijn de winkel en honden-
kapsalon naar de 3e Pijnackerstraat 
verhuisd. Intussen hebben dochter 
Susan en haar man Ivo de winkel 
overgenomen en zijn Ria en Kees nog 
op de achtergrond actief. De honden-
kapsalon is lang geleden overgedra-
gen aan nicht Elly van den Hoven en 
zal, evenals de dierenarts dr. Woof, wel 
in de Pijnackerstraat blijven en in de 
nauwe samenwerking verandert niets. 
De opening in de Zwartjanstraat vond 
plaats op 1 mei. Er waren allerlei fees-
telijke aanbiedingen, hapjes en drank-
jes, een foodtrailer met snacks voor de 
hond, een gezondheidscheck met voe-
dingsadvies, een fotowedstrijd, gratis 
vlo/tekenbehandeling en er was een 2 
persoonsdiner cheque te winnen voor 
de baasjes. Het nieuwe adres is Zwart-
janstraat 79-81.

turkse kermis

Dierenspeciaalzaak verhuist
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Na dit geslaagde experiment zijn we 
de Agniesebuurt en het Oude Noor-
den ingetrokken.’ Raymond vertelt 
hoe ze de portieken schilderen, de 
muren sauzen, de deuren en hekjes 
lakken, de bergingen oplappen. Het 
blijft niet bij portieken ook huizen 
van de wijk worden aangepakt. Wil-
bert wijst erop dat de Bouwakademie 
werkt met jongens met een grote af-
stand tot de arbeidsmarkt, zo gemid-
deld 2,5 jaar. Normaal duurt het een 
2 jaar voor ze aan een baan geraken. 
Bij de Bouwakademie is dit na een 
paar maanden. Hun jongens werken 
parttime bij een zestal schildersbe-
drijven. Twee jongens kregen uitein-
delijk een fulltime baan. In juli gaan 
de eerste over naar het bedrijfsleven. 
Zij zitten nu in de laatste fase. In het 
Oude Noorden en de Agniesebuurt 
werken zeven jongens. Werkervaring 
werd bij de Bouwakademie opgedaan 
op diverse bouwplaatsen onder an-
dere in de Maastunnel. Ray leert hen 
de kneepjes van het schildersvak, 
hoe je netjes een wandje kan sau-
zen. Wilbert vertelt dat het moeilijk 
is carrière te maken in de bouw. Ze 
hebben alleen sjouwers nodig of an-
ders gespecialiseerd technisch werk. 
Het schildersvak heeft een compleet 
ander jargon. Het is sneller op te pik-
ken met een roller of een kwast. Als 
je kan sauzen en lakken ben je al een 
salaris waard. Bij de Bouwakademie 
kwam een Syriër die 2,5 jaar in Ne-
derland was, na drie maanden had 
hij een baan. Hier is Wilbert trots op. 

De Bouwakademie levert goed werk 
af en heeft in Havensteder een maat-
schappelijk bewogen opdrachtgever. 
De Bouwakademie is niet afhankelijk 
van fondsen en geeft jongeren een 
perspectief. De Bouwakademie is 
drie jaar geleden opgericht. Wilbert 
heeft nu een belafspraak met de Ge-

meente voor vier arbeidscontracten. 
Als ex jongerenwerker weet hij hoe 
met deze jongens om te gaan. Het 
geeft een kick als ze iets helemaal 
zelfstandig kunnen doen zoals nu ge-
beurt in de Woelwijkstraat. Het loopt 
niet altijd over rozen want de jonge-
ren zitten vaak lang in de uitkering. 

Hun opleiding gebeurt gefaseerd, 
stap voor stap. Het is mooi dat ze 
kwaliteit leveren en tegelijkertijd van 
Havensteder flexibel mogen werken. 
De Bouwakademie werkt kleinscha-
lig. Ricardo Wooning van Haven-
steder had de Bouwakademie bezig 
gezien in de Provenierswijk. Hij zag 
hoe ze door bewoners goed ontvan-
gen werden en hoe ze de portieken 
achter lieten, alles heel netjes. Ricar-
do haalde ze dan ook naar het Oude 
Noorden omdat hij die relatie met de 
bewoners belangrijk vindt. Het werk 
van de jongens slaat ook terug op de 
wijkbeheerders. De jongens leveren 
goed werk af en zijn dan ook am-
bassadeur voor de nieuwkomers die 
gefaseerd instromen. De begeleiders 
Wilbert en Ray weten van wanten. 
Wilbert werkte tien jaar in de jeugd-
hulpverlening tot hij koos voor het 
ondernemerschap. Je moet het ijzer 
smeden als het heet is. Hij vond dat 
hij via de Bouwakademie meer voor 
de jongeren kon doen. Wilbert is blij 

dat hij met Ray een goede leermees-
ter heeft. Via Havensteder krijgen ze 
goede materialen en kunnen werken 
volgens flexibele diensten. Nog nooit 
heeft hij iemand van de jongeren 
moeten wegsturen.  De Bouwakade-
mie heeft een goede naam en groeit 
als een tiet. Ray komt uit het reclame 
schildersbedrijf 41 jaar lang gerund 
door zijn vader. 12 jaar werkte hij met 
zijn vader aan reclameborden en let-
ter zetten, het was Ray’s passie. Met 
simpele dingen kan je echt iets moois 
maken. We moeten lachen want Wil-
bert, Ray en Ricardo lijken wel de 
drie musketiers die van onze wijk iets 
moois maken. Ricardo Wooning van 
Havensteder is de bemiddelaar, hij 
zorgt voor de voortgang en voor de 
contacten met de projectleiders plan-
matig. Wat hij mooi vindt is dat de 
jongens verantwoordelijk zijn voor 
de jongens die na hen komen.

De Bloklandtuin om de hoek 
bij buurtmoestuin Wilgen-
plantsoen is de afgelopen 
weken stevig aangepakt.

De buurtmoestuin is vergroot en het 
hekwerk aan de straat is verdwenen. 
Een reusachtige hoop compostaarde 
is gebruikt voor de aanleg van de 
groentebedden. Er was zoveel dat ook 
de buren ervan konden genieten. Da-
niel Opbroek de wijktuinman houdt 
de openings speech. Hij feliciteert 
de voltallige tuindersclub waaron-
der veel Turkse vrouwen met groene 
vingers en stadslandbouw talent. 
De opening van de vernieuwde tuin 
gebeurde door Garadine, de oudste 
oma van de straat en Benjamin de 

jongste telg. Met een enorme knip-
schaar wordt een tak doorgeknipt en 
staat de ingang wagenwijd open. Wat 
groeit er in mijn tuin? Ui, sla, aard-
appelen en kikkererwten. De land-
bouw club gaat stralend op de foto 
en terecht. Een buurman legt uit hoe 
je humus maakt. We bewegen rich-
ting een zonovergoten tafel met een 
hoorn des overvloeds aan gerechten 
klaargemaakt door de stadstuinders: 
pikante koolbladeren, bulgur, cous-
cous, tomaten, komkommer, drui-
venrolletjes, köfte en alle soorten 
cakes. We kijken naar een Bruegeli-
aans feest en realiseren ons dat groen 
en samenwerken in de tuin heel di-
verse mensen bij elkaar brengt. Het 
buurtgevoel is terug.

Bloklandtuin 
feestelijk heropend

Bouwakademie 
biedt 
perspectief 

We praten met Raymond 
Wolfs professioneel schil-
der en Wilbert den Hertog, 
ex jongerenwerker en 
ondernemer  van de Bouw-
academie. ’We zijn heel 
klein begonnen, vertelt  
Raymond, bij Havenste-
der met een pilot van drie 
portieken in april 2018. 
Het was in de proveniers-
wijk en bewoners waren 
enthousiast omdat het zo 
netjes was. 

Het gevelonderhouds team van Ha-
vensteder maakt per jaar een meer 
jaren onderhouds begroting (MJOB). 
Elk complex komt ongeveer 1 maal per 
zeven jaar aan de beurt. Peter geeft 
aan dat het onderhoud een behoorlij-
ke achterstand heeft opgelopen. In de 

crisistijd waren er vele problemen en 
er was minder geld. Het gevelonder-
houds team van Havensteder werkt 
samen met 6 gevelpartners. De gevel-
partners maken scenario’s. Wat moet 
er nu gebeuren, wat moet er over ze-
ven jaar gebeuren?  Soms moeten er 
hele kozijnen uit en wordt er dubbel 
of soms trippel glas geplaatst. Soms 
kan het houtrot opgelapt worden. 
Voor het gevelonderhoud wordt elk 
jaar een budget uitgetrokken. Geluk-
kig is dit budget stijgende. Als het 
budget wordt overschreden worden 
er complexen verschoven naar het 
jaar daarop. Dit tracht men zoveel 
mogelijk te vermijden. ‘Het is het 
geld van de huurders, zegt Peter, we 
willen dit zo effectief mogelijk beste-
den.’ Paar jaar terug werkten er soms 
drie gevelpartners in één straat. Dat is 
niet zo handig. Volgens Peter wordt 

nu alles beter gestroomlijnd, en er is 
nog meer te verbeteren. We proberen 
nu maar één partij per straat in te zet-
ten, maar dat is gezien de omvang 
niet altijd mogelijk. Gevelonderhoud 
eist de nodige voorbereiding. Nu al is 
men bezig met het maken van de sce-

nario’s voor 2020. Drie weken voor 
de start van het onderhoud krijgen 
bewoners een brief van Havensteder 
welke aannemer er komt en wat ze 
gaan doen en uiteraard ook wat we 
verwachten dat de bewoners kunnen/
moeten doen. Tja ook onze huurders 
hebben wat verplichtingen. Vier pro-
jectleiders Contracten van Havenste-
der houden zich bezig met het stede-
lijke gevelonderhoud. Peter is een van 
deze projectleiders en heeft als speer-
punt de communicatie van de zes 
gelevelpartners richting de huurders. 
Peter vindt dat zeer belangrijk want 
ja het zijn wel onze klanten geeft hij 
aan. Wist je dat in het Oude Noorden 
en de Agniesebuurt 45 complexen in 
2019 worden aangepakt. Bij de gevel-
aanpak worden ook de onderliggende 
bedrijfjes meegenomen, de algemene 
entree en de bergingen. Peter komt 

van PWS dat fuseerde met ComWo-
nen tot Havensteder. Sinds 2002 
werkte hij bij de woningbouwvereni-
ging. Hij memoreert de talrijke inves-
teringen in het smalle Zwaanshals en 
de gigantische funderingsherstellen 
in de wijk. Funderingsherstel vindt 
nog steeds plaats. 

Peter doet met z’n team z’n uiterste 
best om goed onderhoud af te leveren. 
Daarbij is het ontzettend belangrijk te 
luisteren naar de bewoners. Peter con-
stateert dat het wijkteam Noord van oa 

Karin Ormel en de gevelonderhouds 
techneuten steeds meer naar elkaar 
toegroeien. Het wijkteam Noord be-
staat uit mensen die constant door 
de wijk lopen, onderhoudsopzichters, 
wijkbeheerders en woonconsulenten.
Zij krijgen de informatie van bewo-
ners uit de eerste hand. Eenmaal per 
maand komt het techneuten team in 
de wijk zitten, het is een soort spreek-
uur om te weten wat er bij de bewo-
ners leeft. Peter wijst op het verschil 
tussen klachtenonderhoud en plan-
matig onderhoud. Een klacht wordt 

zo veel mogelijk direct verholpen, 
planmatig onderhoud is een totaal 
aanpak en wordt per jaar berekend en 
uitgevoerd. Tenslotte maakt Peter het 
brugje naar de Bouwakademie. De ge-
velpartners worden door Havensteder 
verplicht, een bepaald percentage van 
hun opdracht om leerlingen aan te 
nemen die ze opleiden. Havensteder 
schakelt hiervoor ook de Bouwaca-
demie in die gefaseerd jongeren met 
grote afstand tot de arbeidsmarkt naar 
een baan leiden. 

 techNeuteN LuistereN Naar BeWoNers

oPzooMer-
Mee feest 
Soraya zette de Soetendaal-
seweg op zijn kop. De Op-
zoomer keet werd uitgela-
den door antonio: tafels en 
stoelen, parasols en mooie 
kleedjes. De vrijwilligers 
sloegen aan het versieren. 

De studio van de kinder buikdans-
groep lijkt wel een sprookje van 
duizend en één nacht. Er wordt een 
kleurwedstrijd gehouden met prin-
sessen en olifanten. Dan worden 
alle kinderen verkleed met sari’s en 
kleurrijke armbanden. Ze krijgen 
een puntje op het voorhoofd. Er 
wordt naar harte lust Bollywood dans 
uitgevoerd. Alle kinderen doen mee 
inclusief Dominee Sibbele Meind-
ertsma. De tafels staan vol tropisch 
fruit. Buurvrouwen komen aange-
sneld met Somalische spaghetti en 
Marokkaanse linzensoep. Kersen en 
appeltaart worden aangesneden. Ver-
wonderde buren komen binnenlopen 
en schuiven aan. Het is een grote vro-
lijke mix. Kermis is ook een geseling 
waard. Met zijn allen wordt er opge-
ruimd. Wanneer is het volgende Op-
zoomer feest? Opzoomeren bestaat 
25 jaar. Het Oude Noorden sluit de 
organisatie in haar hart. Een pluim 
voor het liefdevol engagement van 
Soraya. 

acht spelers en muzikanten 
van Ouwe Rotten vrolijkten 
het hele Jan van der ploeg 
huis op. 
Het na-oorlogse Rotterdam werd 
via sketches en tal van overbekende 
liedjes in beeld gebracht: de woning-
nood, het inwonen, de lavette, de 
centrale verwarming, de Jana vloer-
bedekking, de ombouw naar aardgas, 
de eerste migranten en tropisch eten, 
het Surinaamse elan.

‘Ik heb twee motten in mijn oude 
jas!’ Er wordt enthousiast meegezon-
gen en op Surinaamse tonen kan het 
publiek het niet laten de vloer op te 
gaan en er met de spelers een com-
plete show van te maken. We beleef-
den de sfeer van Rutex, de heerlijke 
gebakjes en de geurige koffie en luis-
terden naar de Ramblers. De wereld 
van de opgestroopte mouwen en de 
gezinnen die het groen in trekken 
weten nog altijd te ontroeren.

WeDeroPBouW 
vOl NOstAlGie

We hebben een gesprek met peter Binnendijk, een open 
sympathieke man. Hij gaat over de diverse gevelonder-
houds projecten binnen het bezit van Havensteder wat zo’n 
45.000 woningen beslaat. De problematiek is per complex 
verschillend. 
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Al eerder is er in de Noorderzon aan-
dacht besteed aan Bio Vegan Bistro 
Gare du Nord.
Ikzelf had echter nog niet gegeten in 
deze oude treinwagon die verstopt 
staat op een half vergeten pleintje in 
de Agniesebuurt. Bio is gewenst en 
Vegan is hip, voldoende reden dus 
voor een bezoek. 
Via drie steile treden kom je in de 
“restauratiewagen”, zoals dat vroe-
ger heette. In de lange ruimte bin-
nen zijn 10 formica 4-persoons tafels 

netjes gedekt met goed glaswerk. Het 
geheel ziet er aantrekkelijk uit en ook 
de ontvangst is hartelijk en naturel. 
Omdat je de treinbanken niet kunt 
aanschuiven is de zitpositie aan tafel 
niet ideaal: de afstand tot de tafel is 
net te groot. Dat dwingt tot rechtop 
zitten. Prima voor een keer maar 
helemaal ontspannen is het niet. 

Van de kleine wijnkaart bestellen 
wij een fles chardonnay uit de Lan-
guedoc van € 24,00. Dat is aardige 
wijn met een lichte vanilletoon. Er is 
natuurlijk ook huiswijn, € 4,00 per 
glas, een fles kost € 20,00. Gare du 
Nord werkt met een vast weekmenu: 
4 gangen voor € 32,50, iets anders 
wordt er als diner niet geserveerd. 
Geen keuzestress dus. Om te begin-
nen een klein glas courgettesoep. 
Die is gewoon lekker. Er komt geen 
brood bij. Dan volgt, mooi geser-

veerd in een diep wit bord, een koude 
couscoussalade met bosui, rozijnen, 
geroosterde pijnboompitten en een 
sinaasappeldressing. Dit is een fijn 
gerecht met frisse, schone smaken 
en héél af en toe een pittig pepertje 
voor de spanning. Iets meer dressing 
en iets meer sinaasappel en de salade 
is top! Het hoofdgerecht is Bulgur 

We spreken Ron van Vliet van Volq, 
een bedrijf van stadsmakers in het 
Zomerhofkwartier.  Ron maakt deel 
uit van de ZoHo Citizens, de club 
waarin ondernemers uit deze buurt 
zich verenigd hebben. Eén van de 
speerpunten van de ZoHo Citizens 
is een voet tussen de deur krijgen 
bij Havensteder en de gemeente, nu 
deze ZoHo in de verkoop doen. ZoHo 
Citizens vindt dat ondernemers en 
bewoners mee moeten kunnen pra-
ten over deze verkoop. En dat lukt 
behoorlijk. Ron is er trots op  dat de 
ZOHO speerpunten, principes zijn 
vastgelegd in een handig boekwerk. 
Dit heeft enorm geholpen bij het for-

muleren van de voorwaarden van de 
verkoop, die nu loopt. Hoe meer gere-
aliseerd wordt van die voorwaarden, 
hoe meer punten worden gescoord. 
De kracht van het boekwerk zie je te-
rug in de Nota van Uitgangspunten 
waar projectontwikkelaars hun plan-
nen mee moeten maken. Verspreid 
over het stuk kun je wel zeggen dat 
er alle principes er in staan. We heb-
ben het over duurzaamheid, door de 
Gemeente resilience genoemd.  Deze 
term wordt verbonden met de we-
deropbouw van New Orleans na de 
storm Catharina. In een mum van 
tijd werden met drijfhout woningen 
gebouwd en bedrijfjes gestart. Hoe 
krachtig ben je? Resilience zou je ook 
veerkracht kunnen noemen. Alles 
wat ZOHO Citizens wil, staat in de 
tender richting markt: en voorbeeld 
is betaalbare bedrijfsruimte (voor 
partijen als Time Window en Scrap).  
Dit was een lastige stap voor  Haven-
steder want dit soort dingen beteke-

nen in principe een minder hoge ver-
koopprijs. Ook groen en circulariteit 
zien we terug in de tender. Er komt 
waarschijnlijk ook hoogbouw maar 
alles krijgt een menselijke maat. Een 
goed verhaal komt dus terug in de 
tender richting markt. 

De jury wil kwaliteit
De verkoopprocedure opende in de-
cember. Eind januari is gestart met 
de inschrijvingen. 14 partijen hebben 
gereageerd: ontwikkelaars, beleggers, 
stedenbouwkundigen, groene daken 
specialisten, fondsen, participatie 
bedrijven. Aan de inschrijvers werd 
een eerste document gevraagd met 
een visie en aanpak. 12 concortia pro-
duceerden het document. Na een be-
oordeling bleven er 4 over. Zij krijgen 
een vergoeding voor het noeste werk 
van tekenen, maatvoering, prijscalcu-
latie. Een jury bestaande uit telkens 
3 leden van Havensteder, Gemeente 
en ZOHO ondernemers maakt de se-
lectie. De vervolg spelregels bestaan 
uit twee maal een gespreksronde van 
2 uur met elke kandidaat. De kandi-
daat kan dan vragen stellen en zijn 
oplossingen naar voren brengen. De 
juryleden kan je zien als een soort 
coach. In juni komen de partijen  met 
hun eindvoorstel. De jury kijkt naar 

de kwaliteit, of alle functies erin zit-
ten, of het een mooie mix is, of er 
voldoende betaalbare woningen in 
zitten, hoe de Nico Adriaan Stichting 
wordt omarmd, hoe de sfeer van ex-
periment behouden blijft.  Kunnen 
we spreken van echte resilience, van 

klimaatbestendigheid, van voldoen-
de groen? Is er voldoende inclusi-
viteit? Hoe gaat het consortium om 
met bewoners en werkers? Het bou-
wen gaat een paar jaar duren, wordt 
het een werkbare situatie of een cha-
os?  En uiteraard speelt de prijs die 
men wil betalen voor de gebouwen 
en gronden in ZoHo een rol. Eind 
juni wordt de winnaar bekend en 
starten de contractonderhandelin-
gen. Na de zomer wordt het contract 
getekend en gaat de ontwikkelaar 
aan de slag.

geen makkelijke klus
Ron van Vliet is verbonden aan Volq. 
Volq doet aan stadsontwikkeling en 
zet participatie, het betrekken van 
mensen centraal. Volq was ook actief 
bij het droge voeten project in het 
Agniesebuurt. Het bedrijf laat men-
sen en instanties met elkaar praten. 
Ron geeft nog een kleine nabeschou-
wing. Het zal geen makkelijke klus 

met geroosterde kaneel pompoen, 
spinazie, oesterzwam en een frisse 
yoghurtdressing. De portionering is 
ruim, de cuisson van de bulgur is zo-
als het hoort, gaar en stevig. Ook de 
pompoen met kaneel is lekker. Toch 
zijn we niet helemaal tevreden. Aller-
eerst is de opbouw van het menu niet 
ideaal: couscous en bulgur zijn broer 
en zus en lijken te veel op elkaar om 
in twee opeenvolgende gerechten te 
serveren. Zelfs als de één koud is en 
de ander warm. Het zijn vooral gra-
nen die je eet en te weinig groente. 
Zeker voor een Bio Vegan Bistro. Bo-
vendien krijgt ook de bulgur te wei-
nig dressing mee: vijftien druppels 
yoghurt op het bord rond de bulgur 
staat leuk maar is onvoldoende om 
serieus mee te kunnen doen in het 

spel van smaken. Het dessert, cho-
coladetaart, is geen succes.  Eigenlijk 
is het chocoladepudding op een bo-
dem van gemalen noten. De smaak 
is flauw en de structuur is glibberig. 
Wèl echt vegan, want gebonden met 
agar-agar maar dat maakt ‘m niet lek-
kerder. Jammer. Samenvattend: er 
wordt leuk gekookt in Gare du Nord 

zijn voor de projectontwikkelaar. 
Er moet veel tegelijk gebeuren. Alle 
consortia worstelen hiermee. De ge-
meente wil dat er veel woningen ge-
bouwd worden. Havensteder wil zijn 
sociale woningbouwopgave veilig 

stellen. Iedereen wil het groener en 
dat het enigszins blijft zoals het nu is. 
Uiteindelijk komen  er een paar hon-
derd woningen in het gebied bij. Het 
wordt in elk geval dichter en hoger.

Het communicatiebureau 
De Wijde Blik zorgde voor 
een gelikte informatie-
avond over het toekomstige 
pompenburg dat een schar-
nier functie moet vervullen 
tussen noord, de Stad en 
het Station. nieuw pompen-
burg is een ontwerp van de 
Combinatie pompenburg, 
een cluster van architecten. 

op basis van goede ingrediënten. 
Toch zijn we wat teleurgesteld als we 
€ 89,00 afrekenen: het geheel is net 
iets te karig en te weinig doordacht. 
Met net wat meer aandacht en vari-
atie in de keuken is dit een fijn adres. 
De plek en de bediening zijn nu al 
dik in orde en ‘s zomers is er een 

mooi terras waar je heerlijk kunt bor-
relen. Dat laatste gaan we zeker doen. 

gare du nord: Anthoniestraat 2
3032 CP Rotterdam, T: 010-3106288, 
E: info@restaurantgaredunord.nl
Open woensdag t/m zondag vanaf 
12.00 uur. Alleen pinbetalingen.

Uit eteN 
iN De wiJK
Door guus van Otterloo

ZOHO principes worden 
leidraad voor de markt

Op dinsdag 22 maart 2019 
organiseerde Wijk TV 
een participatieavond als 
afronding van de zesdelige 
televisieserie ‘Samen Leven 
gaat door!’ Over mensen die 
hun stad vooruit helpen! 
Met hulp van diverse mentoren en 
organisaties, heeft Wijk TV thema’s 
rondom wonen, vrijwilligerswerk, 
armoede en burgerinitiatieven on-
derzocht, in beeld gebracht en ge-
holpen met zaken waar zij tegenaan 
liepen. De resultaten van dit proces 
werden gepresenteerd met korte vi-
deo impressies afgewisseld met korte 
nagesprekken met de geïnteresseer-
den die zich aangemeld hadden om 
mee te denken over de toekomst 
van de stad. Gespreksleider Ron 
van de Rhee bekend van Radio en 
Teevee wist de juiste toon te vinden. 
Wethouder Barbara Kathmann, ver-
antwoordelijk voor de portefeuilles 

Economie, Wijken en kleine kernen, 
was aanwezig om te luisteren naar de 
‘problemen’ waar de verschillende 
organisaties tegen aan lopen bij het 
realiseren van hun projecten. Gedis-
cussieerd werd over hoe de gemeente 
initiatieven van bewoners beter kan 
ondersteunen. Barbara Kathmann 
toonde zich zeer betrokken op gebie-
den als vrijwilligerswerk, het voor je 
woonrechten opkomen, ondervon-
den beperkingen door regelgeving, 
de schuldenproblematiek van jonge-
ren, aanpak van misstanden in wo-
ningonderhoud. Over een jaar wordt 
weer een bijeenkomst georganiseerd, 
waarin de aanwezigen vertellen hoe 
het nu gesteld is met hun initiatieven 
en waarin het gemeentelijk beleid ge-
toetst zal worden op besproken ont-
wikkelvragen. Alle afleveringen van 
Samen Leven gaat door zijn online 
te bekijken via: www.wijk-tv.nl/site/
category/samen-leven-gaat-door/

ParticiPatieavoND 
‘sAmeN leveN 
GAAt DOOR’

Zondag 24 maart opende 
het bekende Rotterdamse 
restaurant mangiare haar 
deuren aan de Zaagmolen-
kade in het Rotterdamse 
Oude noorden.
In samenwerking met het kunste-
naarscollectief AAAfresh123 is een 
gedeelte van de galerie omgetoverd 
tot restaurant, waar je nu tussen gro-
te schilderijen van de galerie Italiaans 
kan lunchen en dineren onder het ge-
not van goede jazz muziek. De naam 
GaleriAAAbyMangiare is een mix 
tussen de naam van AAAFresh123 
en de Italiaanse keuken van Mangi-
are. Sinds 2013 werken kunstenaars 
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en 

Roderik Faasen in hun zelfgebouwde 
galerie en naastliggende studio. Ze 
noemen het een creatieve huiskamer 
van de stad, waar ze bezig zijn met 
zogeheten ‘kwasterie’. Met de ope-
ning van GaleriaAAAbyMangiare is 
hieraan de gastronomie van Mangi-
are toegevoegd. De toegestroomde 
belangstellenden konden genieten 
van prosecco, gin tonic, campari en 
Italiaanse wijnen en ook een voor-
proefje nemen van Italiaanse hartige 
lekkernijen, terwijl Jules Deelder zijn 
bijzondere collectie jazz LP’s ten ge-
hore bracht.
Info: https://www.facebook.com/
GaleriAAAbyMangiare/ en https://
www.facebook.com/AAAFRESH123/

lunchen en dineren 
tussen kunst

De bekende wijnhandelaar en fijnproever guus van 
Otterloo is gastredacteur van de noorderzon. Zes maal 
bezoekt hij een restaurant in de wijk en geeft zijn eer-
lijke opinie, ter lering en vermaak. 
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De wijk tour werd ingeleid door Sabi-
ne van het Kinderparadijs en Btisam, 
directeur van SOL. Zij gaven een kor-
te uiteenzetting over de Wijkwaarden 
in Noord met name autonomie, res-
pect, creativiteit en positiviteit. Deze 
waarden behoren tot de basishou-
ding van de begeleiders in de wijk. 
De wij tour geeft een beeld van eigen 
kracht en verantwoordelijkheid, van 
zich verplaatsen in de ander, van ver-
trouwen op je intuïtie, focussen op 
groei, zorg voor de omgeving, stimu-
leren van fantasie, humor en samen-
werken. 
De groep gezondheid bracht een be-
zoek aan het Nieuwe Spoor van de 
Stichting Pameijer, die zorgen voor 
een zinnige dagbesteding en maaltij-
den voor de buurt. De HRC Diëtisten 
geven laagdrempelige zorg. De On-
wijze Moeders die een plek hebben in 
Het Klooster en ondersteund worden 
door de Hildegardisschool werken 

De sfeer zit er goed in en het heer-
lijke eten brengt mensen bij elkaar. 
Inge heeft er een feest van gemaakt 
en de vrijwilligers zetten hun beste 
beentje voor. Verrassing wordt dan 
nog de daar op volgende Jan van 
der Ploeg band met een Antilliaans 
en Hollands repertorium. De meest 
kleurrijke en acrobatische dans-
kunsten worden te berde gebracht. 
Vrolijkheid is er alom! Het gaat van 
‘Hiep,hiep,hiep’ tot ‘Heb je even 
voor mij. Maak wat tijd voor me vrij.’ 
Het is mooi en ontroerend dat lead-
zanger Sylvio uit het huis met zijn 
vrienden zo een warmte kan geven. 
Hoezo eenzaam?

een ongekende Paas high tea

eten in het 
Klooster
Buurtbewoonster Bernadet-
te kan heerlijk Surinaams 
koken. eenmaal per maand, 
telkens de laatste woens-
dag, maakt ze in het Kloos-
ter een speciale buurtmaal-
tijd voor de prijs van €3-, 
We smulden van de lekkere kip, de 
pikante groente, de macaroni, de sla, 
de tomaat en de eigengemaakte sam-
bal. De sfeer is heel gezellig, de Suri-
naamse vrouwen, de toneelspelers, de 
gastvrouwen van het Klooster allerlei, 
jongelui en buurtmensen. De Abdis 
zaal stroomt vol. Eten brengt mensen 
bij elkaar en dat is ook het inzet van 
het Klooster. Bernadette weet ook de 
nodige hulptroepen te krijgen, en-
thousiaste bewoners voor hun buurt. 
Kom je ook eens proeven?

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

Het 
Krachthuis
Het Krachthuis is een gezel-
lige huiskamer in het Huis 
van de Wijk de Banier waar 
ouderen uit de wijk sa-
menkomen en waar ze zich 
thuis kunnen voelen. 
U kunt ervoor kiezen om mee te 
doen aan een activiteit die u aange-
boden wordt of om iets voor u zelf 
te doen, de keuze is aan u! We star-
ten elke woensdag rond 10:00 uur 
gezellig met een kop koffie of thee. 
We eten gezamenlijk een warme 
lunch. Voor en na de lunch kunt u 
meedoen aan een activiteit naar keu-
ze of iets voor uzelf. Meedoen aan 
het Krachthuis kost €2,50 per keer 
voor de kosten van koffie/thee en de 
lunch. Mogen we u uitnodigen om 
mee te doen? Maak dan een afspraak 
voor een huisbezoek. Ons telefoon-
nummer is: 010-2448240

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

Pannen-
koeken-
dagen
DamnedaCT! Rotterdam in 
actie! Laat je talent zien op 
straat en doe mee met de 
open ateliers! Bewoners en 
kunstenaars nodigen jong 
en oud uit om vier dagen 
samen kunst te maken en 
te paraderen door het oude 
noorden...en natuurlijk ook: 
samen pannenkoeken eten. 
Hoe kijk jij naar je buurt en hoe 
kijken wij naar elkaar? We maken 
maskers, kostuums, installaties, 
portretten. Doe gewoon mee en 
ontdek je eigen creativiteit. Open-
lucht atelier Pijnackerplein + Johan 
Idaplein: woensdag 29 mei: v.a. 12u, 
Pannenkoeken, workshops, atelier – 
De Weerhaan + Van Der Ploeg Huis: 
donderdag 30 mei: v.a.12u, Open-
lucht atelier Pijnackerplein + Johan 
Idaplein: vrijdag 31 mei: v.a. 12u. Op 
zaterdag 1 juni start om 13uur een 

aan emancipatie. De Wijkagenten wa-
ren aanspreekbaar in het Klooster. 
De groep jeugd had contacten met 
het maatschappelijk werk, de jeugd 
makelaar van SOL en de Stichting 
Groen Goed die met jongeren zorgt 
voor onderhoud van kleinschalige 
groenvoorzieningen. 
De groep welzijn luisterde naar de 
Unie van Vrijwilligers die regelmatig 
huisbezoeken brengen aan eenzame 
ouders. De Paraplu op de Noord-
singel is een laagdrempelig inloop-
huis voor moeders uit de buurt, ze 
ontmoeten er elkaar, eten samen en 
doen aan creativiteit. De Atletiek en 
Sport Support ondersteund vrijwilli-
gers die wat willen organiseren in de 
sportieve sfeer. 
De groep hulpverlening en opvoe-
dingsondersteuning leerde wat over 
het Schoolmaatschappelijk werk, 
Home Start van Humanitas en Twin-
keltje in het Klooster, die moeders 

ondersteunen bij de opvoeding, over 
Praktijk Elon die spelenderwijs kin-
deren met leermoeilijkheden onder-
steunt. 
Het thema kunst, gezin en jongeren 
bracht wandelaars in contact met 
Studio de Bakkerij, verantwoordelijk 

voor tal van culturele programma’s 
voor jong en oud. De Stichting Nieuw 
Thuis Rotterdam wordt gesteund 
door de Verre Bergen met het oog op 
huisvesting voor Vluchtelingen. Ze 
maakten ook kennis met de jongeren 
makelaar. De groep ouderen kwam 

langs de Waerschut met senioren ac-
tiviteiten en Geheugenpaleis. Ook de 
Nieuwe Provenier werd bezocht. De 
Piet Roovers Stichting zet haar plan-
nen binnen het Jan van der Ploeg 
Huis uiteen, een mix van bewoners 
en kunstenaars. 

KeN Uw wiJK

een drukte van jewelste als 
wethouder Wiebinga als 
loco burgemeester het am-
mersooiseplein op komt. 

Drie veegwagens, een grote en twee 
kleine worden met kinderen be-
mand. Energie wordt nog even ge-
normaliseerd door het springkussen. 
Voorlichting wordt er ook gegeven 

over de Rotterdamse bodemgesteld-
heid en vooral over hoe je droge 
voeten houdt. Kinderen spelen het 
computer afval Spel, waarin ze le-

ren waarom je en hoe je afval moet 
scheiden. Zakken vol gemengd afval 
worden uitgestrooid over het plein en 
de kinderen gaan samen met de wet-
houder aan de slag met het afval ge-
scheiden op te ruimen in containers. 
Daniel Opbroek staat er met zijn 
bakfiets vol planten. Hij leert je hoe 
je een geveltuin kan inrichten. Hij 
maakt publiciteit voor de komende 

grote geveltuinendag op 11 mei. Voor 
een schone en groene Agniesebuurt!

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

supporters 
van schoon
Op het pijnackerplein is 
afgelopen maand een cam-
pagne gehouden van Rot-
terdam Schoon, onderdeel 
van nederland Schoon om 
Rotterdam schoon op de 
kaart te zetten. 

Op veel plaatsen in Noord staan in-
middels afvalcontainers voor plas-
tic flesjes en restafval, geadopteerd 
door winkeliers, instellingen en 
ondernemers. Bij de muziektent op 
het Pijnackerplein zijn organisato-
ren en medewerkers bijeen voor de 
aftrap van de campagne samen met 
Wethouder Wiebenga en spelers van 
Feijenoord. Een groepje kinderen in 
gele hesjes met de tekst ‘ik ben sup-
porters van schoon’ is aanwezig om 
de omgeving zwerfafval vrij te ma-
ken Vanop de muziektent wordt een 
speech gegeven om de cleaners moed 
in te spreken. Voetbalclub Feijenoord 
staat achter ‘Supporter van Schoon’. 
Twee basisspelers spreken hun onge-
noegen uit over de vervuiling, slecht 
voor het groen en voor de dieren. 
We gaan van onze wijken toch geen 
vuilnisbelt maken? We kunnen niet 

alles aan de Roteb mensen overlaten. 
Het is net schoon en alles wordt weer 
op de grond gepletterd. Er komt be-
weging in. Iedereen krijgt een grote 
groene vuilniszak. Als alles vol is 
wordt het tijd voor entertainment 
met Feijenoord. Het plein is her-
schapen in een voetbalgebeuren met 
pannakooi en wel drie mini voetbal-
velden. De spelers jongleren met de 
bal. De actievoerders rekenen erop 
dat voorbeelden trekken. Jammer dat 
de buurt zo weinig betrokken werd 
bij deze actie van bovenaf. Enige mo-

bilisatie zou op zijn plaats geweest 
zijn. Door de buurt rijdt een recla-
mewagen. ‘Peuken blijven twee tot 12 
jaar liggen, blikjes 50 jaar en plastic 
oneindig.’ Inmiddels staan Ook in de 
Agniesebuurt wordt schoongemaakt 
door jongeren onder impuls van La-
tifa Montassir van SOL. Een rondje 
Zomerhofstraat, Vijverhofstraat en 
Teilingerstraat levert al twee reuze 
zakken blikken en papier op. Wan-
neer gaat ons kwartje vallen?

schoon ammersooiseplein

Voor belangstellenden en nieuwe werkers uit noord werd 
een wijkwandeling langs diverse instellingen georgani-
seerd. De wandeling bestond uit diverse routes telkens 
rond een ander thema. Het thema gezondheid en veilig-
heid, het thema jeugd en groen, het thema welzijn en sport, 
het thema kunst, gezin en jongeren en het thema dagbe-
steding en zorg, het thema hulpverlening en opvoeding 
ondersteuning.

parade vanaf het Pijnackerplein, die 
eindigt met een gemaskerd open-
lucht bal! Deelname is gratis, ie-
dereen welkom! Contact opnemen? 
damnedact@gmail.com

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

Bon voyage 
zonder 
mobiel
Het is aardig druk op paas-
dag in Jan van der ploeg. 
in de kantine is een grote 
ouderwetse camping tent 

opgebouwd die wat ruikt 
naar de mottenballen. 
Onderwater Producties voert Bon 
Voyage op met drie acteurs waaron-
der een talentrijke muzikant. Een 
soort ménage a trois, twee mannen 
en een vrouw trekken zich terug 
in de Franse natuur. Geen laptops, 

geen mobiele telefoons, even afkic-
ken. De drie vertonen ontwennings-
verschijnselen, trillende armen van 
het gamen, kaboutertjes die voor 
hun ogen dwalen. Plots klinkt er 
toch gerinkel. Afke’s moeder belt, 
Afke heeft zich niet aan de afspraak 
gehouden. Al huilend moet ze de te-
lefoon in een waterbad gooien. Het 
publiek heeft het hartstikke naar 
zijn zin. Vooral zijn ze gecharmeerd 
door de tientallen bekende Franse 
liedjes die iedereen kan mee neuri-
en. Mooi zijn de verkleedpartijen die 
de Franse Chansoniers oproepen. 
Na het ontspannende stuk met een 
wijze les (ontmoeten we elkaar nog 
in het echt?) volgt een heerlijke Su-

rinaamse maaltijd van Bernadette. 
Om je duimen en vingers af te lik-
ken. Je kan nog napraten met de ar-
tiesten en nog even onder de bran-
dende zon in Frankrijk (La Douce 
France) vertoeven.

Zestig deelnemers kende 
de paas high tea in het 
Jan van der ploeghuis. 
alle soorten broodjes, ge-
bakjes, bijzonder gevari-
eerd beleg, bessen confi-
ture, petits fours, om 
van te smullen. 
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mijn moeder Yvonne was 
een echte dame met hoed 
op. als jong meisje heeft ze 
het niet makkelijk gehad. 

Haar moeder stierf aan tbc toen ze 
vijf jaar was. Haar vader was café-
baas, kapper, klompenmaker en 
boogschutter. Alleen kon hij de boel 
niet rooien. Hij hertrouwde met de 
donkere Maria die razend jaloers was 
op oogappel Yvonne. Yvonne kwam 
in de kapperszaak waar ze krullen 
zette met een heet ijzer. Zo kon ze 
haar middelbare school niet afma-
ken. Ze werd graatmager. Al snel 
ging ze het huis uit toen ze mijn va-
der Leon leerde kennen, een zwarte 
krullenbol die regelmatig als wielren-
ner kermiskoersen won. Mijn moe-
der gaf hem dan dikke zoenen. Was 
zij niet gekroond als schoonheids-
koningin van het Zoete Waasland? 
Yvonne blijkt als kapster een natuur-
talent te zijn en gaat als laureaat van 

de arbeid  naar New York wat in de 
50-er  jaren bijzonder was. Alle hoer-
tjes van de Antwerpse Steenweg wor-
den haar klanten. Het was de tijd van 
de hoge kapsels die als taarten op het 
hoofd pronkten. Mijn moeder is de 
beste maatschappelijk werkster. Ze 
empowert de escort meiden. ‘Je moet 
je niet zo laten doen Jannineke!‘. Met 
rode oortjes luister ik naar de verha-
len terwijl ik in de deurpost van de 
salon op en neer klim. ‘Al mijn kinde-
ren moeten universiteit doen‘ en zo 
ging het ook. We kregen van haar een 
bijzonder liberale opvoeding wat leid-
de tot een grote diversiteit bij de kin-
deren: een opbouwwerker, een kun-
stenaar, een professor Filosofie aan 
de universiteit van Jeruzalem en een 
europarlementariër. Als je ziet hoe 
mijn ouders van niets tot iets kwa-
men vallen de appels niet ver van de 
boom. ‘We begonnen met een ijzeren 
bed en een tweepersoons zilveren be-
stek‘ placht mijn moeder te zeggen. 

Kaartverkoop 
groot Letterfestival 
van start  
Op zondag 12 mei viert Rot-
terdam-noord feest. Die dag 
komen schrijvers, muzikan-
ten, verhalenvertellers, vrij-
willigers en wijkbewoners 
samen op het groot Letter-
festival. 
Twee bijzondere locaties, het Jan van 
der Ploeghuis (woonhuis voor oude-
ren) en het Klooster Oude Noorden 
(huis van de wijk), veranderen voor 
één dag in festivallocaties met ver-
halen, muziek, workshops, kinder-
programma’s en eten. Speciaal voor 
Moederdag krijgen alle moeders en 
kinderen op het Groot Letterfestival 
een gratis stukje taart. Kaarten zijn te 
koop bij het Klooster Oude Noorden, 
Boekhandel v/h Van Gennep en op 
www.grootletterfestival.nl. 

gratis stukje taart 
voor alle moeders en 
kinderen
Het groot Letterfestival wil 
iedereen een onvergetelijke 
moederdag geven. Daarom is 
er gratis taart voor alle moe-
ders en kinderen en zet de 

Ze heeft gewerkt tot haar 80e. ‘Prach-
tig, allemachtig, tachtig‘ schreef mijn 
broer onder zijn schilderij van moe-
der. ‘Ik kan de klantjes toch niet in 
de steek laten‘. Op haar 90e wordt 
ze dement. Ze wordt heel boos als ze 
de controle verliest en gaat tenslotte 
niet meer eten. Ik herinner me nog 
hoe we in het verzorgingshuis haar 
bijna niet meer herkenden en de 
liedjes van vroeger zongen. Van een 
middenstands vrouw werd ze in na-
volging van mijn zus een rooie rakker 
die de armoede in de arbeidersbuurt 
beschreef. Het verhaal van het baby-
lijkje in de beerput achter in de tuin 
van de buren is me altijd bijgebleven. 
Het engagement van mijn moeder, 
een krachtige, grote en mooie vrouw, 
heeft ons, de vier kinderen, geïnspi-
reerd en onze tolerante kijk op de we-
reld gevormd.    

Ed de Meijer

vier moederdag 
bij Rotterdamse 
ouderen thuis 

Literaire Tattooshop gratis 
tijdelijke mama-tatoeages. 
Lévi Weemoedt, Özcan Akyol, Gerda 
Havertong, Christine Otten en Dich-
ter des Vaderlands Tsead Bruinja 
staan op het podium. Ook zijn er bij-
zondere festivalprogramma’s waarin 
je verhalen van ouderen hoort. Vraag 
tips voor liefde, leven en loopbaan 
bij Q&A with the Grey of luister bij 
Grijze Goesting naar verhalen over 
intimiteit op latere leeftijd. Daarnaast 
is er muziek, lekker eten en een 
kleurrijk kinderprogramma om van 
te genieten. 

Locatie: Jan van der Ploeghuis en Het 
Klooster Oude Noorden, Rotterdam
12 mei: 14.00 uur tot 20.30 uur.  
Kaarten: regulier 8 euro / 65+ 2 euro 
/ kinderen (t/m 12 jaar) gratis. Face-
book event: https://www.facebook.
com/events/604942219952827/ 
Website: www.grootletterfestival.nl 

Het Groot Letterfestival wordt mede 
mogelijk gemaakt dankzij bijdragen 
van de gemeente Rotterdam, Sint 
Laurensfonds, LIRA Fonds, RCOAK, 
Fonds Sluyterman van Loo, Volks-
kracht en het Nederlands Letteren-
fonds. 

miJN mOeDeR, 
een sterke vrouw

Foto: Vicent van den Hoogen


