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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Zeker 500 mensen bezoeken het 
Groot Letterfestival in het Klooster 
en het Jan van der Ploeghuis. Het pu-
bliek komt uit de wijk maar ook uit 
de hele regio. Het Jan van der Ploeg-
huis herbergt het hoofdpodium in het 
Atrium waar 150 stoelen staan en een 
10-tal statafels, feestelijk uitgedost. 
De kantine krijgt ronde Turkse tafels 
en bijpassende stoeltjes. Van Gennep 
is aanwezig met boeken die het werk 
bevatten van de aanwezige dichters en 
literatoren. Moeders krijgen speciale 
aandacht. Gerda Havertong is de pre-

liefde en samenhorigheid. Christine 
Otten laat de stamtafel in het van der 
Ploeghuis aan het woord, een Rotter-
damse kraker. Is geluk heel gewoon? 
Het verhaal van Silvio de reizende mu-
zikant wordt ook doorspekt met zijn 
liedjes, een golden boy. Soraya zorgt 
ondertussen met buikdans voor de 
verbinding met het Klooster. 
In het Klooster speelt de theaterzaal 
een belangrijke rol. Hellen haast zich 
naar de Stille Heldinnen Disco, een 
uniek gebeuren. De hele dag door 
draait de literaire tattooshop die ons 

sentatrice met veel verve. Levi Wee-
moedt maakt Rotterdamse poëzie met 
grote gebaren. Ozgan Akyol neemt je 
mee in zijn wereld vol onverwachte 
ontmoetingen, die toch herkenbaar 
zijn. De dichter des Vaderlands  Tsead 
Brunija is te beluisteren in een bewo-
nershuis. De winnaars de schrijfwed-
strijd ontroeren. Verrassing van de dag 
zijn de verhalenvertellers uit Noord. 
Onder leiding van schrijfster Elske 
zijn het prima leerlingen geworden 
die verhalen vertellen met veel zintuig-
lijke elementen. Je kan het stokbrood 

met ei in je mond voelen smelten. Is 
het lekker of een liefdesverklaring? Je 
voelt de hitte van het smeltende asfalt 
op de luchthaven van Kinshasa. Je zit 
in de vrachtwagen die als een monster 
uit een enorme kuil kruipt terwijl in de 
laadbak bewoners als mieren bakken 
in de zon. De verhalen hebben inti-
miteit, schoonheid en tragiek. Het van 
der Ploeghuis is goed vertegenwoor-
digd. Het levensverhaal van de zussen 
Inge en Astrid slaat in als een bom. 
In vier huiskamers worden theatrale 
performances opgevoerd rond buurt, 

lijfelijk verbindt met het thema moe-
der. Met stoepkrijt wordt de liefde van 
de kinderen voor hun moeder uitge-
zonden. Diverse buurtkeukens weten 
ternauwernood de drukte te cancelen. 
Als de gipsy band speelt gaat iedereen 
los. De organisatie van Noortje, Ma-
riska en Jens loopt op rolletjes, relaxed. 
De hele opzet wordt gedragen door 
vrijwilligers met hart voor al onze moe-
ders. We hopen op een volgende editie 
op Moederdag, die even als nu gewor-
teld is in de mensen waar het omgaat.
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Bedenk dat er een kleine 23 miljard 
in het digitale kanaal omgaat in Ne-
derland. Reken dat eens om naar 
vierkante meters winkelvloer. Zet 
dat naast 6 miljoen meter leegstand 
bedrijfsruimte alleen al in Rotter-
dam…..dan aan het einde van deze re-
kensom snapt iedereen waarom Re-
tail het zo moeilijk heeft. Er zijn 70 
winkelgebieden in Rotterdam, met 
leegstand. Terugschroeven naar min-
der zou handiger zijn. En doe dan 1% 
van het budget van Rotterdam – dat 
is 1% van 3,5 miljard – naar de Retail 
toe. Als investering. Dat zou werken 
om die winkelstraten tot bloei te laten 
komen.

Samenwerken is de kracht!
Mede / door bovenstaande ontwik-
kelingen is het een goede zet ge-
weest om als Noorderboulevard 
een  Bedrijven InvesteringsZone1 te 
worden! Wow! Dan ben je verenigd. 
Uiteindelijk betalen een kleine 200 
individuele  ondernemers via de Be-
lastingdienst hun jaarlijkse contribu-
tie aan het gemeenschappelijke doel: 
een schoon EN heel EN veilig win-
kelgebied. Een prima prestatie om 
alle winkelbelangen te kanaliseren 
en te sturen. Want alleen ben je een 
druppel in de oceaan. Ook niet een-
voudig om 200 multi culti kikkers in 
een kruiwagen te houden! Gelukkig 
heeft iedereen baat bij meer traffic, 
meer shoppers, passanten, kopers 
en koopkracht. Het fijne van de BIZ 
is dat het een resultaat is van het be-
stuur van de Winkeliersvereniging 
Noorderboulevard. Dat zijn de men-
sen achter de winkels als de voorma-

COLumN

lige Parfumerie Raats / nu ICI Paris, 
Café Postiljon, Chateautjes, Kismet 
Notenbar, McDonalds, Bram Ladage 
en Khadija Mode die het samen voor 
elkaar te krijgen om vanuit visie en 
daadkracht het Grotere Geheel van 
de winkelboulevard te (laten) zien. 
Waar zie je dat nu precies aan? Aan 
het zogenaamde ONZICHTBARE: 
prullenbakken, fietsnieten, planten-
bakken, laadzones, boomspiegels, 
Heel Holland Schoon en bovenal dat 
fantastische lichtplan! Hoe het al-
oude idee van Lichtjesstraat – zoals 
het vroeger bekend stond!! – in 2019 
opnieuw wordt vormgegeven met ei-
gentijdse symbolen. Het is een feest! 
Ga eens flaneren s’ avonds door de 
Noordmolenstraat en Zwartjanstraat! 
In 2020 komt er ook een online va-
riant van de winkelstraat: kan je via 
www.ontdeknoord.nl alle winkels 
ook online zien. Doorklikken! En dan 
weet je op afstand wat er te halen valt!

Fast backwards & forwards 
Als kind woonde ik in de Bergstraat, 
later op de Noordsingel, ken daarmee 
de oude situatie nog. Het was een 
mooie winkelstraat met de Gruyter 
en luxe taartjeswinkels. Maar lang-
zaam werd het anders, kwamen er 
andere en goedkopere winkelformu-
les. Door de crisis ook veel leegstand. 
Het zag er wat verpauperd uit. Pas 
veel later begon ik de bedrijfsmatige 
veranderingen te snappen. Kijk, de 
Lijnbaan werd aangelegd. Winkel-
centrum Alexander werd ontwik-
keld. De loop ging naar de Stad, het 
buitengebied. Maar de huren bleven 
op het luxe niveau. En dan is het om-

zettechnisch slecht uit te houden: 
hoge huur plus weinig omzet geeft 
leegstand. De buurt en de huren in 
gebied van 60.000 omwonenden 
veranderden. Lange tijd hebben on-
dernemers het heel lastig gehad. Nu 
is het aan het kenteren! Tegenwoor-
dig heeft de Noordmolenstraat meer 
een Mediterraan karakter, een soort 
kasba met gelijksoortig modeaan-
bod, veel snelle hap tentjes, de Grote 
Marokko XL. De Striedershop met 
zijn prachtige cowboylaarzen is ver-
huisd naar Bergschenhoek, helaas. 
En dan die rare verkeersbobbel naar 
de Zwartjanstraat, waarna ineens het 
winkelaanbod verandert. Meer grote 
landelijke winkelformules, meer op-
ticiens, andere eettentjes, een diver-
ser aanbod van winkels. Zo laat de 
aanwezigheid van de Ria van Hooven 
dierenshop zien dat het verdwijnen 
uit de Pijnackerstraat ruimte heeft 
gemaakt voor een nieuw huizenblok. 
Dié nieuwe mensen gaan straks op de 
nieuwe Jumbo supermarkt uitkijken! 
Hoe weet ik dit allemaal? Denk niet 

dat een lopende winkelstraat mak-
kelijk voor elkaar te krijgen is…. We 
begonnen met de Denktank Noor-
derboulevard in 2012, na het Gratis 
Crisisfeest. Met een paar fantastische 
mensen2  is er beweging in gang ge-
zet. Nah, 7 jaar geleden was er altijd 
het agendapunt supermarkt tussen 
de 2e en 3e Pijnackerstraat. Nu gaat 
t hoogst waarschijnlijk in 2020 nou 
eindelijk eens gebeuren!! Mijn ge-
duld is op de proef gesteld in deze! 
Dat geeft meer aanloop in de straat. 

Ere die ere toekomt 
voor al die positieve 
veranderingen!
De echte gangmaker is de Noord-
singel! Het is aan Robin Dijkgraaf3 
te danken die beweging brengt. Hij 
pakte de oude Gevangenis op, maakt 
er wat moois van en ondanks alle 
tegenslagen4 staat daar straks een 
oud gebouw in nieuwe glorie met de 
Tuin van Noord5! Met meer dan 120 
families die huizen kopen en huren. 
Straks komt er een doorbraak dat de 

fietser via Zwartjanstraat op num-
mer 68 of 70 door de Tuin van Noord 
naar de Noordsingel kan fietsen! En 
andersom dus ook! Door een groen 
gebied met allemaal bomen! Ook de 
oude Correctpanden maken plaats 
voor 80 tot 100 koop- en huur-appar-
tementen. Naast alle andere woon-
projecten6 zit Rotterdam Noord in 
de lift! Yeah. Zo aantrekkelijk dat de 
huren gaan stijgen en Amsterdam-
mers naar Rotterdam gaan komen. 
En het winkelaanbod zal vanzelf gaan 
veranderen naar pure brede range 
multi culti! Straks de Rotterdamse 9 
straatjes! Whooo… en uit je dak……
dan gaat Feijenoord nog om die 3 jaar 
winnen!

Voetnoten: 
1https://www.zoetermeer.nl/on-
dernemers/bedrijven-investerings-
zone-biz_47963/item/wat-is-een-
biz_103618.html
2Henk Raats, Luuk de Boer, Robin 
von Weiler, Annemiek van Ravens, 
Simone van de Berg, Robin Dijkgraaf 
en Anja Berkelaar. Later is Looije Pro-
perties erbij gekomen. De denktank 
is per 11/7/19 opgeheven. 
3https://nl.linkedin.com/in/robin-
dijkgraaf
4https://www.rotterdam.nl/wo-
nen-leven/noord/Gebiedsplan-
Noord-2017-2018_.pdf 
5 https://www.tuinvannoord.nl/ 
6https://nieuws.top010.nl/nieuw-
bouw-in-rotterdam/nieuwbouw-rot-
terdam-noord-kralingen

De negende editie van het 
Rotterdam Bluegrass Festi-
val, dat afgelopen weekend 
plaatsvond had een record 
aantal bezoekers. Er kwa-
men ruim 16.000 mensen 
naar het driedaagse gratis 
festival op Het pijnacker-
plein in het Oude noorden 
van Rotterdam. 

De internationale line-up, met headli-
ners The Hackensaw Boys (VS), Tim 
Knol & Bluegrass Boogiemen (NL) 
en The Po’ Ramblin’ Boys (VS) was 
goed voor drie dagen feest waarbij ook 
de wijk betrokken werd.  Op vrijdag 
begon het festival met een openings-
concert door de kinderen van basis-
scholen Quadratum, de Hildegardis-
school en de Prinses Julianaschool in 
Rotterdam-Noord die in de maanden 
voor het festival bluegrass-les hebben 
gekregen. Deze opening werd als al-
tijd goed bezocht door de bewoners 
van de wijk, die met hun betrokken-
heid essentieel zijn voor de uitsteken-
de sfeer van het festival. Daarna liep 
het publiek die avond warm voor zes 
bluegrass- en crossoverbands waar-
onder blues-troubadour Jerron ‘Blind 
Boy’ Paxton (VS) en de avond sloot 
af met een spetterend optreden door 
bluegrass-ambassadeurs van eigen 
bodem, Tim Knol en Blue Grass Boo-
giemen.  Het festival ging zaterdag 
van start met de muzikale opening 
van een nieuw onderdeel, de Jam Area 
door headliners de Po’ Ramblin’ Boys 
en de Belgische band Fristap die sa-
men met het publiek de instrumenten 
oppakten en echte bluegrass-saamho-
righeid creeërden. Deze ‘pickin plek’ 
waar bezoekers met elkaar en met de 

artiesten kunnen jammen bleek een 
schot in de roos voor muzikanten en 
publiek. Zaterdag waren er nog meer 
bands van over de hele wereld te zien, 
waaronder de Zwitserse Dead Bro-
thers en eenmansband en terugke-
rende gast, de Texaan Scott H. Biram 
(VS) die het publiek omver speelde. 
De avond werd afgesloten door twee 
topacts waarbij het publiek massaal 

met de voeten van de vloer ging: The 
Po’ Ramblin’ Boys en The Hackensaw 
Boys. De stralend mooie zondag werd 
geopend door de strijkers van het Idu-
mea Quartet (INT). De tropische dag 
hield het publiek niet tegen om in 
groten getale te komen luisteren naar 
multi-instrumentalist Chance McCoy 
(VS). Tami Neilson (NZ) blies ieder-
een omver met haar geweldige stem 

en The Reverend Peyton’s Big Damn 
Band (VS) sloot het festival feestelijk 
af waardoor het publiek blij en geluk-
kig naar huis kon. Naast fantastische 
muziek was er nog veel meer te horen, 
zien en doen: een aantal muzikanten 
gaven workshops, er waren perfor-
mances van kunstenaars en kinder-
workshops waar geknutseld werd en 
op zondag zelfs gemusiceerd tijdens 

de populaire Papa Leba’s Mumbo 
Jumbo Jam. Het festival was kortom 
weer een belevenis voor een publiek 
van alle leeftijden dat uit binnen- en 
buitenland kwam om dit jaarlijkse 
feestje mee te vieren! 
(Bericht van Rotterdam Bluegrass Fes-
tival organisatie)

Cultuurmix 
in het 
Klooster
De cultuurscouts organi-
seerden in het Klooster een 
succesvolle cultuurmix, bij-
gewoond door tal van jonge 
kunstenaars en creatieve 
ondernemers. Er werden 
drie workshops gegeven: 
pitchen, story telling en 
presenteren. 

Bij het pitchen werden er enkele zin-
nige tips gegeven. Vertel wie je bent 
en wat je te bieden hebt.’ Ik geef je 
een oplossing.’ Wat voeg je toe? Welk 
voordeel heeft het publiek om je te 
engageren? Wat zoek je? De storytel-
ling brengt je creatief bedrijf voor 
het voetlicht. Wat is het? Wat kan je 
ermee? Wat levert het op? Hoe maak 
je gewone dingen bijzonder? Wat 
vindt men bij jou wat je nergens an-
ders vindt? Daarmee kan je je jezelf 
profileren. Een creatieveling maakt 
broeken van gordijnen en tassen van 
paraplu’s. Wellicht vinden haar cre-
aties een plekje in de Maak Zaak in 
Hillegersberg. 

Het Kapelletje is een historisch punt 
waar het echt thuiskomen is. Hun 
topic is de repetitieruimte Het Fun-
dament en de regelmatige festivals. 
Belangrijk in je story zijn citaten, 
je persoonlijk verhaal en aarzel ook 
niet je fouten toe te geven. 
Ik spreek met een Crooswijkse mu-
zikant over zijn workshop presente-
ren.‘ Ik leerde mezelf serieus nemen 
en doe echt wat aan research voor 
mijn presentatie.’ Heerlijk die crea-
tievelingen.

naar aanleiding van de 
geveltuinen dag trekken 
we de agniesebuurt in. We 
ontmoeten in de Teilin-
gerstraat Daniel Opbroek, 
de wijk tuinman, met zijn 
bakfiets. Er staan wel 350 
plantjes op de straat en in 
de bakfiets. 

Uit diverse straten komen bewoners 
aangesneld om zelf hun geveltuin 
aan te pakken. Zo komt Shirley Pro-

fijt met haar buren langs voor het 
groene werk in de Wateringhe straat. 
Ook een bewoonster bij de Francis-
cus tuin is van de partij. Havenste-
der en SOL moedigen bewoners aan. 
We zien ook bewoners van het Hofje 
Zorg en Liefde. 
Daniel vertelt goed nieuws. Iedere 
woensdag in de even weken gaan de 
geveltuinen in de Agniesebuurt een 
opknapbeurt krijgen. Daniel trekt 
deze werkzaamheden samen met 
iedereen die het leuk en belangrijk 
vindt om mee te doen. Er wordt ge-
plant, gesnoeid en water gegeven. 
Even iets drinken en dan gaan ze de 
straat op. Daniel zorgt voor gereed-
schap, aarde, plantjes en een han-
dige bakfiets. De buurt wordt verbe-
terd en wie meedoet leert veel over 
groen en natuur. 
De werkzaamheden zijn tussen 
14.00 uur en 17.00 uur. Bewoners 
verzamelen zich bij de binnentuin 
van Oogst met mij mee, Vijverhof-
straat 135. Contact? danielopbroek@
hotmail.com

BIZ NB! 
Business in de 
noorderboulevard! 

9e editie BLueGrAss FestivAL 
KeNt reCord aaNtal BeZoeKers

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

de GeVeltuinen daG

Kitty heeft er hard aan ge-
trokken. Het binnenterrein 
Zaagmolenkade staat vol 
tafeltjes en stoeltjes. Op een 
grote tafel aan de zijkant 
staat alles opgesteld. 

In de hoek pruttelt een barbecue met 
een meesterchef aan het roer. Een 
dj zet de toon in en dan komt Louis 
Windzak met de Blues. De stemming 
zit er aardig in. Er wordt gedanst en 
meegezongen met Mississippi. Waar 
is de tijd gebleven? Iedereen is fleu-

rig gekleed. Passanten blijven stom-
verbaasd kijken naar het gebeuren. 
Zijn ze een beetje jaloers?  De buurt-
conciërge is een fan van Louis en laat 
dit ook merken. Louis wordt afge-
wisseld met een vriend die ook een 
aardig stemgeluid heeft. De kinderen 
dartelen in het rond en maken hele 
knutselwerkjes. Het is een op en top 
familiefeest met op de achtergrond 
de zinderende Blues. Niemand wilt 
naar huis. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Een ongelofelijk mooi en 
succesvol initiatief treffen 
we aan in de Vijverhofstraat 
waar vroeger Marché 010 
was gevestigd. Het is er 
overvol met jonge mensen, 
25 plussers die op diverse 
jeu de boules banen op re-
laxte manier een spannend 
spel spelen. 

Ik praat met Martin Dekker bedrijfs-
leider en zijn collega Christian. Het 
concept komt uit Amsterdam. De 
jeugd wil meer dan de hele avond 
bier drinkend aan de bar hangen. 
Via de jeu de boules hebben ze spe-
lenderwijs met elkaar contact, ook 
met andere teams die naast hen spe-
len. Naast Amsterdam en Rotterdam 
opent zijn organisatie ook banen in 
Utrecht. Voor de organisatie werken 
vier man. Het is een leuk concept. 
‘We wilden inspelen op de transfor-
matie van de Hofbogen en iets aan-
trekkelijks en betaalbaar neerzetten.’ 
De talrijke 25 plussers en de bedrijfs-
uitjes zijn het bewijs dat het aanslaat. 
We maken een rondje door de zaal. 

Veel banen, mooie banken, een an-
tiek ingerichte huiskamer, bars met 
ronkende namen als ‘Club Pétan-
que’, ‘Swinkels’ bier. Frites en heer-
lijke hapjes zijn overal te verkrijgen. 
Ook de Gele Kanarie is aanwezig. Er 
wordt gebruik gemaakt van hun ho-
reca expertise. Opvallend is de mooie 
mix van jongens en meiden. ‘Er ko-

men meer yuppen in de stad, consta-
teert Martin. ‘Maar het is belangrijk 
dat ze blijven integreren in de stad. 
Iedereen is welkom!’ Jeu de Boules 
is een absolute aanrader voor wie iets 
relaxed en toch actief wil.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jeu de Boules 
in voormalig Marché 010

Blues en Barbecue
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Ze bewonderde de transformatie 
van het Klooster en de grote bana-
nenboom in het Jan van der Ploeg-
huis. Ze ging een praatje maken 
met enkele senioren aan de tafel. 
Vandaar ging het naar het groene 
Johan Idaplein waar ze sprak met 
enkele moeders, die trots vertelden 
over hun school. In de opbouw van 

de Kloosterbuurt zit behoorlijk wat 
Europees geld. Ze passeerde de gro-
te muurschildering van Coen Mou-
lijn en was ook niet te spreken over 
de hoge huren van de in aanbouw 
zijnde nieuwbouw Bloklandstraat. 
Dit is niet bouwen voor de midden-
groepen. Ze was bezorgd over afkal-
ving van de sociale woningbouw. Ze 

eUroparleMeNtarIër op BeZoeK  
iN Het Oude NOOrdeN

OnVerGetelijke nOOrd VierdaaGse

|ingezonden bericht 
top van noord|

Wat twee jaar geleden met 
veel enthousiasme en lof 
werd geopend is nu een 
aflopende zaak. Onderne-
mer ali, welbekend van dé 
fietsenmaker van de Soe-
tendaalseweg, heeft er geen 
vertrouwen meer in. 

Door aansporing van de gemeente, 
bewoners en andere factoren durfde 
hij het aan een fietsenstalling in en 
voor de wijk te openen. Vooraf is er 
onderzoek gedaan om de behoefte te 
toetsen. Je begint niet zo maar aan 
een zo’n groot project. 
Naast een veilige en schone stalling 
voor je fiets zijn er kluisjes, oplaadsta-
tions voor de elektrische fiets en een 
pomp met reparatie tool ineen. Van 
binnen is het een waar kunstwerk en 
staaltje ambacht. Het eerste jaar is 
er financiële steun toegezegd (waar 
de gemeente wat steken heeft laten 
vallen en verantwoordelijkheden van 
zich afschuift), en daarna zou het 
op eigen krachten open moeten blij-

ven. Helaas blijkt het niet rendabel 
en gaat de stekker er per begin juni 
2019 uit. Een samenloop van het niet 
nakomen van afspraken vanuit de 
Gemeente en het uitblijven van vol-
doende bewoners die gebruik maken 
van de fietsstalling. Ali is vooral erg 
teleurgesteld en wil en kan er verder 
geen energie meer in steken. Het is 
ongelooflijk schrijnend dat een en-
thousiaste medebewoner en onder-
nemer uit de wijk zijn droom en in-

vestering ziet vervagen. Als jullie, als 
bewoners willen dat de stalling open 
blijft, zullen jullie zelf met een plan 
moeten komen. Bij Ali is de koek op.  
Donderdag 6 juni is er een wijk-
avond. Deze gaat over het vuurwerk-
beleid. Misschien dat bewoners die 
de buurtfietsenstalling willen behou-
den met een concreet voorstel kun-
nen komen…    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het is bijzonder gezellig 
in het buurthuisje op het 
noordplein, ook wel de Villa 
genoemd. Een grote kin-
dertafel en allerlei tafel-
tjes waarop heerlijkheden 
worden geserveerd door de 
moeders. 
Het is Iftar, even verbreken van 
het vasten. De kleine Mohammed 
brengt het heel simpel onder woor-
den. Het is goed voor de gezondheid 

en je leert ook wat honger is. Veel 
mensen hebben onvoldoende te 
eten. Een geurige soep, melk en da-
dels, zoetigheden, kip, veel groenten 
en rijst. Er wordt aardig wat afgebab-
beld. De aanwezigen zijn een com-
plete doorsnee van de Rottekwartier 
bevolking. Het is mooi dat de hele 
gemeenschap erbij betrokken wordt. 
Iedereen heeft zo zijn gezelligheids 
moment, het is mooi dat deze warm-
te gedeeld wordt. 

Europarlementariër Kati piri van de pvda bracht een bezoek 
aan het Oude noorden op aanvraag van enkele jong Socia-
listen uit noord. 

In het Tak van Poortvliet park zetten 
acrobaten de boel op stelten. Ze doen 
onmogelijke toeren met ringen en 
diabolo’s. Beide topnummers krin-
gelen door elkaar heen. Een super le-
nig duo imiteert spelende kinderen. 
Ze lijken wel van elastiek. Vier jaar 
lang hebben deze acrobaten dagelijks 
getraind om dit niveau te bereiken. 
Dat hebben we nog nooit gezien. De 
sfeer wordt gezet door een groepje 
muzikanten onder leiding van Dick 
Ronteltap met tenorsax, trommel, 
djembe en cymbaal. 
De  jeugdige wandelaars en hun ou-
ders vormen een kleurrijke stoet. Ook 
veel kinderwagens vinden de aanslui-
ting. Ze hebben het allemaal ontzet-
tend naar hun zin. De aankomst bij 
de Bergsingelkerk is hartverwar-
mend. Raymond van den Broeke die 
het als vrijwilliger-trekker voor het 
zesde jaar met zijn team organiseert 
werd in de bloemen gezet. 
Er werd verzekerd dat de Noord vier-
daagse volgend jaar weer doorgaat. 
Er is zelfs een datum geprikt. Ook 
Corry Katijn al 13 jaar boegbeeld van 

de Margriet werd op het podium ge-
hesen. Ze presteert het telkens 300 
kinderen op de been te krijgen. Tal 
van scholen passeren de revue: de 
Fontein, de Wereld, Dominicus,het 

Buurtfietsenstalling verdwijnt  Iftar in Noordplein 12

kan niet op. Ook de EHBO krijgt een 
pluim. Hannie van de Bergsingelkerk 
is als 83 jarige de vaste cleaner van 
de toiletunit, van groot belang voor 
de wandelaars. Ook zij wordt niet 

vergeten. Een 800 kinderen namen 
deel aan het familie evenement, dat 
een levendig beeld geeft van kleur-
rijk Noord. Ouders overhandigen een 
grote doos ‘Merci’ aan de organisato-

ren. Al de deelnemende groepen zijn 
winnaars en ieder krijgt zijn verdien-
de medaille.

We delen de margrieten uit 
van Opfleuren. Dit is al het 
vijfde jaar dat dit bedrijf 
een massa bloemen schenkt 
en bij ieder kind een grote 
glimlach ontlokt. 

arriveert in het Kinderparadijs, een 
oase, waar ze een aantal moeders 
ontmoet tussen de spelende kinde-
ren. Het Wilgenplantsoen is voor 
haar een voorbeeld. Ze maakt verder 
kennis met de bewoners werkgroep 
bij de buurttuin Bloklandstraat. Ver-

groening en stadslandbouw zijn be-
langrijk. Ze is enthousiast over het 
smalle Zwaanshals vol jonge onder-
nemers en mogelijk gemaakt door 
de inzet van de woningbouwcorpo-
ratie. In de Zwartjanstraat voelt ze 
de levendigheid en loopt bij enkele 

ondernemers binnen waaronder het 
aantrekkelijke Kismet met de exo-
tische noten. Kati Piri voelde zich 
thuis in het Oude Noorden.

in een stampvolle Banier 
ontmoeten we tal van 
eigenaren en vertegenwoor-
digers van Havensteder. Ze 
zijn benieuwd naar moge-
lijke oplossingen voor de 
waterproblematiek in de 
buurt, waar experts zich nu 
over gebogen hebben. 

De tafel van experts gaat uit van het 
behoud van de waarde van het vast-
goed. Daarvoor moet er een optimale 
oplossing gezocht worden voor de 
huizen op houten palen en de wo-
ningen met kelders, souterrains en 
verzakte tuinen. De experts tafel kiest 
voor het scheiden van het afvalwater 
van de huizen en het hemelwater. De 
gemeente is verantwoordelijk voor 
het vergroenen van de buitenruimte 
en het aanbrengen van waterbergin-
gen. Havensteder en de eigenaren 
zijn verantwoordelijk voor het op-
hogen van de tuinen en het isoleren 

van de kelders. Het stuk van de Ag-
niesebuurt tussen Noordsingel en 
Hofbogen, de oostkant, is kwetsbaar 
met zijn souterrains en lage tuinen. 
Hier kan je het grondwaterpeil niet 
verhogen, wat gunstig zou zijn voor 
de houten palen die nu droog staan. 
Aan de westkant richting Schiekade 
kan dat wel. De inzet is het verhogen 
met 20 centimeter van het grondwa-
terpeil ten gunste van de huizen op 
houten palen. De eigenaren met kel-
ders, souterrains en verzakte tuinen 
hebben dan 10 tot 15 jaar de tijd om 
kelders te isoleren en tuinen op te 
hogen en dat bloksgewijs. De bedoe-
ling is op termijn de oorspronkelijke 
grondwaterstand te herstellen.Het 
verhogen van het grondwaterpeil zal 
nauwlettend gemonitord worden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groene 
vingers
Mevrouw Salhi is best 
trots op haar 50 strekkende 
meter geveltuin, om haar 
woning, bij de buren en 
aan de overzijde. De hoek 
Schommelstraat -  graaf 
Florisstraat is compleet 
van aanschijn veranderd. 

‘Ik hou van mooi groen en het geeft 
ook gezelligheid, we vormen een ge-
meenschap met de buren.’ Mevrouw 
Salhi denkt dat ze aan de overkant 
stiekem een beetje jaloers zijn. Ze is 
klein begonnen en breidde geleide-
lijk uit. de tuintjes staan niet alleen 
vol bloemen, ze zijn ook eetbaar met 
druif, aardbeien en komkommers. 
Natuurlijk moeten we een op en 
top biologische aardbei proeven, ge-
kweekt op het balkon wat de zweem 
heeft van een Italiaanse warande. 
Hoe weinig mensen heel veel kun-
nen bereiken. Het is een opsteker 
voor het Oude Noorden.

Het is erg gezellig in de 
Vijverhofstraat bij het Dans-
kantoor dat haar vijf jarig 
bestaan viert. 

Het is een echt straatfeest met 
schminken (tijgers en sprookjesfi-
guren), tekenen, een luchtkussen 
en een berg kussens om te chillen. 

Hele families zitten aan grote bier-
tafels. Nasi en huzarensla worden 
geserveerd aan super democrati-
sche prijzen. Veel jonge koppels 
met kids maken er een hippe boel 
van. We wonen een workshop dans 
bij met acht-jarige kinderen. Alles 
wordt snel geleerd. Op de hurken, 
beurtelings recht veren met armen 

gekruist voor de borst, armen draai-
en, schudden met de schouders en 
eronder door. De moeders nemen 
alles op voor de familie. Eens het 
lesje geleerd wordt er in de straat 
opgetreden. Popcorn is populair bij 
de kinderen, samen met de waterijs-
jes. We speken enkele moeders. ‘Dit 
is echt een sociaal project. De buurt 
wordt erbij betrokken.’ We ontmoe-
ten een cultuurscout. ‘Dit is echt een 
ontmoetingsfeest tussen cultuur en 
buurt.’ Trekker van het project is 
Melanie die stralend met ieder een 
praatje maakt. Knap werk!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

expertise tafel zoekt 
optimale oplossing

danskantoor 5 jaar
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Kim Hoorweg zit in kleer-
makerszit op een stoeltje 
onder de druivenlaar van 
Tosca. Een heel straatje van 
sympathisanten geniet van 
haar bijzonder jazzy optre-
den. Ze wordt geflankeerd 
door super gitarist anton 
goudsmit die het jazz 
ritme koppelt aan spaanse 
furies. 

Kim start met repertoire van Nancy 
Wilson en vertelt ondertussen over 
haar afkomst in het Oude Norden, 
1e Pijnackerstraat 121b. Er staat een 
piano in de vitrine en pa is jazzmu-
zikant. Aaanvankelijk hier niet veel 
aan, maar geleidelijk ging ze het 
waarderen. Denk aan die paplepel. 
Kim is een zondagskind, op 14 jarige 
leeftijd werd ze al gespot door een be-
kend amerikaans jazz label en stond 
ze prompt op NoordSeaJazz. Ze zingt 
een liedje waar ze het heeft over de 
snelle verantwoordelijk en dat stukje 
gemis van ravotten in de kindertijd. 
Ze zingt een zingt een liedje rond-
hangen en zoenen. Ze gaat over naar 
een liedje van Naomi Donker: ‘Ieder-
een kan het verschil maken’. Ze laat 
zich inspireren door Woody Allen en 
maakt een nieuwe cd: ‘Untouchable’ 
vol  Franse liedjes. De cd is genomi-
neerd voor een Edison. We zwijme-
len er van weg. Ondertussen speelt 
Anton alsof een hele band aanwezig 
is. Het concert werd gegeven om de 

aandacht te trekken voor de opening 
van Rumba in de Benthuizerstrat, de 
zaak van broer Thom. 
Thom en zijn vrienden Florence van 
cocktailbar RoseRouge een exquise 
koffiezaak van het merk ‘Manhat-

ten’ gebrand door een uitgeweken 
Australier in Rotterdam. Tom toont 
trots zijn ‘certificate of exellence’. 
Ze kiezen voor de combinatiemet 
vintage kleding, tassen meubilair 
en sieraden. Een oranje blouse met 

vlinders een knalrode uitslaande tie-
nerjurk en plissé broekrokje, puntige 
schoentjes op hoge hakken. Thom’s 
vriedin Florence heeft er plezier in. 
We komen vast terug voor de cherry 
cheese cake en de bananencake met 

alle soorten koffies van eerlijk ver-
handelde koffiebonen. De melk komt 
van de boer en het vlees voor ontbijt 
en brunch van de Groene weg.

alviar lima opende in de 
gerard Scholtenstraat recht-
over café de Bel een gloed-
nieuwe sportschool met de 
naam superprp Sportcentre 
010. De start was januari 
2019 en de school kent al 
een jeugdteam van 10 leden 
en een vlwassenenteam v. 
alviar weet van wanten. 
Hij heeft gevochten op hoog niveau 
en wil nu doorgeven wat hij geleerd 
heeft. Kickboksen is goed voor jean 
wel 20. Alviar leert de knepen van 
het ondernemersvak.Dat valt niet 
altijd mee, maar hij doet het in zijn 
eigen tempo. De school specialiseert 

Het is de laatste uitgave van 
Route du nord, maar dan 
ook een heel speciale. 
Diverse kunstenaars, muzikanten, dj 
DNA, dansers en visual specialisten 
maken samen een levend kunstwerk 
dat het publiek echt overdonderde. 
De band is experimenteel en bestaat 
uit basgitaar (super talent Bruno), vi-
ool, drumstel, piano en tabla. De vi-
suals doen denken aan de oude vloei-
stof dia’s. Bij wijlen zie je de hartslag 
van de muzikanten. De visuals zijn 
als een toverlantaarn. Traliewerken 
wisselen zich af met sterren. Trekker 
Eddy Kaijser bedankt Havensteder 
en stichting Caesar. De danseressen 
klimmen in een soort leeggeblazen 
luchtkussen. Het kussen heeft het 
skelet van een rog en is bijzonder 
flexibel. De danseressen stuwen het 

Kim en thom Hoorweg hebben een feestje

Begin 2019 heeft Stichting 
SOl (Samen Ondernemend 
leren) het beheer van Huis 
van de Wijk de Banier over-
genomen. Voorheen stond 
het buurthuis bekend als de 
nieuwe Banier.

Half april is hier ook de nieuwe so-
ciaal beheerder gestart: Arnoud van 
der Zijden. Hij richt zich in het in 
het begin op voortzetting van goed 
lopende activiteiten zoals taallessen, 
buurtmaaltijden, handwerken en 
danslessen. 
Inmiddels is er van alles bij geko-
men, zoals muzieklessen, kick-
boksen, huiswerkbegeleiding, 
ouderengroep, Bingo en de Antilli-
aanse variant hiervan ‘Bon Ku Ne’. 
En nieuwe plannen en ideeën staan 
in de steigers, mede naar aanleiding 
van de buurtbijeenkomst over de 
Banier op 22 mei jl. Op deze avond 
dachten ruim 40 buurtbewoners 
mee over het reilen en zeilen van de 
Banier. De bijeenkomst vond plaats 
tijdens de Ramadan en werd afge-
sloten met een gezamenlijke Iftar 
maaltijd. 

Arnoud staat graag iedereen te 
woord met een plan of idee en werkt 
nauw samen met de participatie- en 
jeugdmakelaars van SOL, die initia-
tiefnemers van jong tot oud verder 
kunnen helpen. En voor bewoners 
die mee willen helpen is er van al-
les te doen. Zo komt SOL graag in 
contact met mensen die regelma-
tig beschikbaar zijn als gastvrouw/ 
-heer, die mee willen helpen met de 
organisatie of met verbetering van 
de bibliotheek.
Als vervolg op de buurtbijeenkomst 
start binnenkort een gebruikers-
overleg.

Arnoud: ‘Ik hoop dat iedereen zich 
welkom voelt in de Banier. Het suc-
ces staat of valt met ieders bijdrage. 
Samen maken we er iets van.’

Kijk voor activiteiten in de Banier op 
www.solnoord.nl of kom langs in de 
Banier (Banierstraat 1). Je vindt hier 
ook het programmaboekje met zo-
meractiviteiten. 
Wil je meedenken en meehelpen als 
vrijwilliger? Neem contact op met 
SOL via 010-2448240 of mail naar 
debanier@solnetwerk.nl.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

girls Empowerment
Met coaching van Dejaneira 
brachten een zestal jonge 
meiden op het podium hun 
zorgen, strijd en ambities 
onder woorden. alle zes zijn 
ze lid van hetzelfde voetbal-
team, maar onderling heel 
verschillend. 

Op grote borden hebben ze gekalkt 
wat hen bezig houdt. ‘Dans met je 
angsten en spreek met je zorgen‘. 
Hoe zwaar het soms lijkt, het wordt 
altijd weer morgen‘. ‘Its your story.‘ 
‘Kies de hard way‘. ‘I study to un-

derstand not to memorize‘. Deze 
slogans tillen een tipje van de sluier 
op. De meiden willen proactief zijn 
en houden van vrijheid. Een meisje 
wil gelukkig zijn, reizen en later 
docent worden. Op het podium 
komen heel persoonlijke verhalen. 
Het decor bestaat uit beschilderde 
piepschuim hartjes. Dejaneira be-
geleidt de meiden en licht hen voor 
betreffende carrière planning. Elk 
van de meiden heeft haar eigen ver-
haal en tegelijkertijd leren ze van 
elkaar en inspireren ze elkaar. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

welkom in Huis van de wijk
de BANier

De Dakendagen waren weer 
druk bezocht. We beklim-
men het hoofdpodium in 
het luchtpark op het voor-
malige Station Hofplein. De 
sinds 2 jaar aangelegde dak-
tuin met bloemen en vruch-
ten is volwassen geworden 
en bijzonder kleurrijk. 

We slenteren langs appelboompjes, 
abrikozen en kweeperen. We kijken 
onze ogen uit op het slangenkruid 
en het 5 delig kaasjeskruid. Dj’ s 
staan klaar met grote draaitafels. 
Op het dak van Station Hofplein 
spelen artiesten en wordt de in-
tro gehouden van de Rotterdamse 
Dakendagen. Léon van Geest, pro-
grammadirecteur van de Daken-
dagen somt de ongewone evene-

menten van het dak gebeuren op: 
zoals slapen op het dak, spelen met 
Wunderbar, Roffa Mon Amour. Op 
het dak van het perron klinkt ‘The 
Roof’ van Carole King. Sensatie 
van de avond is het optreden van 
Banana Sylvana een multiculturele 
jongerenband. De muzikanten zijn 
populair en weten de sfeer erin te 
brengen. Het hele grasveld lijkt op 
een idyllisch schilderij. Er wordt 
gezellig gekeuveld in een natuur 
pallet dat de concurrentie aankan 
met New York en de Parijse prome-
nade plantée.

De Rainbar
De prijs voor de originaliteit krijgt 
de Rainbar, het kindje van 3 water-
schappen. Je krijgt een geel regen-
jack aan en klimt een houten huisje 

naar binnen, waar je getrakteerd 
wordt op een fikse regenbui. Als 
compensatie krijg je een flesje jong 
bokbier geproduceerd met regen-
water. De mensen plempen hun 
tuinen vol met stenen in plaats van 
bomen en planten. Hoe kan regen-
water dan langzaam wegtrekken? 
Heb je een balkon? Plaats dan een 
regenton. Banana Sylvana wordt 
afgewisseld met een Balkan band 
met enorme schuiftrompetten en 
een moordend ritme. We praten 
met Heliport bewoners over de in-
richting van het Hofbogenpark  De 
bezoekers gaan uitzonderlijk nog 
laat door en hebben geen bood-
schap aan ‘Kom van dat dak af!’

Het dAk Op

sACre du NOrd

opwaarts en het lijkt wel een reuze 
schelpdier of wordt het een zijde-
rups? Tabla en basgitaar maken het 
met hun doffe tonen spannend. De 
twee  dames zorgen voor een won-
derlijke performance. De act ein-
digt als een afgeschud slangenvel. 
De tweede act wordt wervelend. De 
muziek gaat staccato. Dan volgt een 
uitbarsting, de visuals spatten uit-
een. Vervolgens wordt het een vrolijk 
feestje met de diepe basklanken als 
begeleiding. De vormen wisselen 
elkaar af, een draak, een vlinder die 
uit zijn cocon komt. De visuals tonen 
beelden met raadselachtige elemen-
ten. De muziek is een lokroep en de 
visual vormt een spinnenweb. Een 
warm applaus werd gegeven voor dit 
experimentele hoogstandje.

team rico Verhoeven 

zich in kickboksen. Het Oude Noor-
den met zijn straatcultuur is hier 
het perfecte gebied voor. Daarom 
is Lima’s keuze hierop gevallen. 
We nemen een kijkje in de3 sport-
ruimte met verende gummivloer en 
overal bokszakken aan de wand. Er 
is ook een kleine ring, loopbanden 
en fietsen. Er zijn rekken voor het 
strekken. Twee kleedkamers staan 
de sporters ter beschikking. Alle-
maal erg professioneel. Alviar weet 
van wanten. Hij heeft gevochten op 
hoog niveau en wilnu doorgeven wat 
hij geleerd heeft. Kickboksen is goed 
voor je condtie. Hetr vereist ook een 
gezonde levensstijl. Het kickboksen 

is erg in trek bij de jeugd. Het is het 
zinvolle alternatief voor het hangen 
in de straat. Je leert er ook luisteren 
en aandacht hebben voor de ander. 
Superpro is heel amnders dan een 
gymzaaltje. Lima promoot profes-
sionaliteit. Kinderen uit families 
met kleine beurs worden bemid-
deld richting jeugdsportfonds. Lima 
is er btrots op dat hij behooort tot 
het team Rico Verhoeven Dat opent 
deuren. Zijn verhaal is duidelijk. Ik 
geef jongeren een pad om te volgen. 
Als ze goed trainen is alles mogelijk. 
Kijk naar Rico! Kontakt opnemen: 
alviarlima1978@gmail.com. 
06-52306356 
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Kinderparadijs, Shweta Basgiet 
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(stagaire), gemeente Rotterdam
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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 33a
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

Huis van de Wijk 
De Nieuwe Banier
Banierstraat 1 
3032 PA Rotterdam
Tel. 010 846 03 41 

SOL (Samen Ondernemend 
Leren)
hoofduitvoerder 
Welzijnsopdracht in Noord
Schommelstraat 69, 
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

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

Japanse kunstenaars maakten van 
witte plastic zakken aardige tunie-
ken vol wonderlijke tekens. In het 
overdekte atrium van Jan van der 
Ploeg werden van vuilniszakken een 
reusachtige opblaas stoel en een dito 

monster gemaakt. De bouwsels wa-
ren wel twee etages hoog. Naast de 
concentratie kon gesprongen worden 
op een luchtkussen of gehiphopped 
met Randy. Uit het niets verschijnen 
in asbest werende pakken en gas-

Agenda
 

INFROMATIEMARKT 
BOuWONTWIKKELINGEN
Donderdag, 11 juli 17:00 - 19:00 uur

in het Klooster

ROTTERDAM WORLD MuSIC 
FuSION 
Vrijdag, 12 juli 18:00 - 22:00 uur

Zaterdag,13 juli 20:00 - 22:00 uur

in het Klooster

ZWAANSHALS LEEFT 
Zaterdag ,13 juli 13:00 - 17:00 uur

op het Zwaanshals

JuLES DEELDER + POP-uP DANCE
Maandag, 14 juli 15:00 - 16:30 uur

Jan van der Ploeghuis

BuuRTFEEST KLIMOP
Woensdag, 17 juli 13:00 - 16:00 uur

Klimopplein Erasmusstraat

GALLERy CRAWL
Zaterdag, 31 augustus 13:00 - 17:00 uur

Agenda SOL in Rotterdam Noord: 

www.solnoord.nl/activiteiten

Agenda Klooster: 

www.kloosteroudenoorden.nl/activiteiten/

Agenda Nieuwe Banier: 

denieuwebanier.nl/agenda-activiteiten/

Kinderfeest Kloosterbuurt
Het atrium van Jan van der Ploeg 
ziet er schitterend uit. Het is er al-
lemaal, een poffertjeskraam, pop-
corn, een luchtkussen. Het hoogte-
punt van de middag is het optreden 

van clown Ruud als bokser en later 
als ballonnen knakker. Ruud komt 
binnen met een zwabber die over 
het publiek heen gaat. De kinderen, 
zeker een honderdtal met hun moe-
ders en vaders, gillen het uit. De kin-
deren genieten van het brabbeltaal-

tje van de clown. Dan is het de beurt 
aan de breakdancers en de hiphop-
pers. Het is fantastisch te zien hoe 
groot en klein meedanst en geniet. 
De kinderen geven zelfs individuele 
presentaties weg.

Flashmob door 
de Kloosterbuurt
Het halve Johan IdaPlein staat vol 
tafels met kleding en rekwisieten. 
Er wordt gepast en gemeten. Als de 
Surinaamse Muzikanten met trom-
mel en saxofoon arriveren wordt één 

Tijdens de Cadeautjes Express ma-
ken kinderen in een workshop van 
vijf lessen telkens  cadeautjes voor de 
wijk. Dat kan een gedicht voor op de 
muur zijn, een hok voor een zwerf-
kat of een kunstwerk voor in de wijk. 
Maar dit keer pakt het Kinderparadijs 
het groot aan! De afgelopen ronde 
maakten kinderen bijzondere dieren 
geïnspireerd op de Rotterdamse kun-
stenaar Kees Timmer. Het merendeel 
van deze dieren komt in de wijk te 
hangen op het Wilgenplantsoen, bij 
kinderen beter bekend als het Bellen-
boompleintje. Ze komen in de grote 
bronzen boom bij elkaar te hangen, 
als Vergadering der Dieren 2.0. En 
waar kennen we dat van? Precies! De 
dieren door kinderen die tijdens het 
KIWI-project gemaakt zijn en door 
het Oude Noorden hangen. Daarom 
heet de Woelwijkstraat nu ook de Ki-
wikauwerdreef en hangt er onder het 
bordje “Benthuizerstraat” nu in het 
groen “Bloembaarspad”.  KIWI staat 
voor Kindvriendelijke Wijk, vandaar 
de participatie van kinderen zelf! 
Door kunstwerken onderdeel van het 
straatbeeld te maken, ervaren kinde-
ren dat ze invloed hebben op en zelf 

kunnen bijdragen aan een prettigere, 
mooiere wijk. Maakkracht noemen 
we dat bij het Kinderparadijs. 
Er zijn deze ronde verschillende die-
ren gemaakt, maar eentje is er wel 
heel bijzonder; een prachtig gekleur-
de hond. Hij is gemaakt door 3 ver-
schillende kinderen, de één tekende 
de hond uit, de meester hielp met de 
decoupeerzaag en weer een ander 
kind gaf er de prachtige kleuren aan. 
En deze hond is zo bijzonder! Die 
gaat als VID (Very Important Dog) 
met een privévliegtuig de hele wereld 
rond! 
Zo was hij al in Barcelona, kreeg hij 
onderweg in het vliegtuig een kopje 
thee aangeboden en vloog hij van 
Helsinki naar Italië. De kinderkunst-
hond gaat de hele wereld rond. Ook is 
hij op een regenachtige dag gesigna-
leerd in de handen van een taxichauf-
feur van een Engelse taxi in Londen 
en zelf in Cuba is hij gespot!
Nog een paar weken en dan is de 
hond weer terug in Nederland! Wil 
je zijn laatste avonturen volgen, be-
kijk dan gauw de facebookpagina van 
Kinderparadijs Meidoorn (locatie) en 
like de pagina dan gelijk even!

kinderkunsthond 
de wereld rond

ieder opgesteld en is het vertrekken 
geblazen. Ze gaan de hele Klooster-
buurt rond, krijgen heel wat beziens 
en applaus. Sommige kinderen 
lijken met hun plissé stoffen wel 
kleurrijke fladderende vogels. Wat is 
het leuk zo verkleed door de buurt 
te trekken!

gigantische knutselmiddag
De buikdansgroep van Soraya Sultan 
organiseerde een gigantische knut-
selmiddag. Alles werd aan elkaar 
gelijmd tot microfoons, ruimtesche-
pen en poppenhuizen. Dan werd de 
tijd voor beweging, onder impuls 
van jonge breakdancers en hiphop-
pers maakten de kinderen hun ei-
gen show. Deze werd met veel verve 

gepresenteerd. En dan opruimen, 
het was niet van de poes. Zeker 70 
kinderen genoten van dit fix en plak-
werk met wonderlijke uitkomsten. 

in BeweGinG

damNedact 
meets 
soraya

maskers gehulde trommelaars met 
een kar vol vaten die een doordrin-
gend ritmisch geluid maken onder 
de kletterende stokken van het gezel-
schap. De stoet wordt gevormd door 
alle verklede kinderen. Special guest 
is een Congolees performer die wel 
een heel bijzonder pak aan heeft met 
honderden recyclet vlaggetjes van alle 
kleuren, waar de Gilles uit het Belgi-
sche carnaval bij verbleken. Als een 
kronkelende slang trekt de hele groep 
door de wijk van Johan Idaplein over 

Meester Willem, Ruivenplantsoen, 
Soetendaalseweg  en Bergweg. Ook 
een bekend schilder loopt met  een 
groot Lumumba schilderij. 

Welcome in paradise
Terug in van der Ploeg wacht een 
heerlijke high tea voor kinderen en 
de talrijk opgekomen moeders, die 
het ook erg naar hun zin hadden. De 
kantine heeft een paleisachtige uit-
straling. Onze schilder kalkte op een 
wit bord: Welkom op de High Tea in 

Paradise. Het was een verademing 
en van een niveau dat we vaak ontbe-
ren. Werken aan het ontwikkelen van 
kindertalent is een creatief en ver-
beelding stimulerend proces. Trek-
ker Louis van der Waal en vriendin 
Charline hebben hier een bijzondere 
bijdrage geleverd. De combinatie met 
Soraya met esthetische smaak en ver-
bindingster alent leidde tot een onge-
zien gebeuren waar ook de senioren 
van Jan van der Ploeg met volle teu-
gen van kunnen genieten.

Diverse kunstenaars van Damnedact werkten samen met 
Soraya Sultan om de kinderen en hun ouders een levendige 
en artistieke middag te bezorgen. Masker makers inspi-
reerden de kinderen die er echte plaatjes van maakten. 
Met stoere kleding erbij, schouderstukken en lint waren ze 
klaar voor een optocht door de wijk. 
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Het is een spannend moment want 
bijna gelijktijdig wordt de nieuwe 
eigenaar van de Hofbogen bekend 
gemaakt.  Hij is uitverkoren door 
de Gemeente en Woningbouwcor-
poraties omwille van zijn visie. Het 
dak van de Hofbogen is 1,9 kilome-
ter lang.  De Gemeente behoudt het 
recht van opstal. Dit betekent dat er 
een park komt met vrije doorgang.  
Op een beperkt aantal plekken ko-
men commerciële terrassen maar 
ook deze dienen de doorgang niet te 
blokkeren. 

Een sociaal park 
met geschiedenis
Daniel Opbroek bepleit het groen. 
Groen verbindt en is gezond. Het dak 
krijgt een rijke ecologische functie. 
Rond Station Hofplein kan het druk-
ker worden om richting Gordelweg 
weer te kiezen voor de luwte. Jack 

Rinks maakt duidelijk dat er op een 
aantal locaties terrassen komen. Ze 
laten het wandelpad ongemoeid. Je 
kan doorlopen van Hofplein tot Noor-
derkanaal. Het dak is door en voor de 
mensen uit de wijk. Het is vrij smal 
wat ook het gebruik bepaalt. Jack be-
pleit één systeem hekwerk. Marjan 
zet in op leefbaarheid. Er komen twee 
toegangen richting dak. Ze beschik-
ken ook over een lift. Belangrijk is het 

vaststellen van de openingstijden. De 
adviesgroep kiest voor zonsopgang en 
zonsondergang. De ervaring leert dat 
buurtbewoners vooral in de avond-
uren van het dak gebruikmaken, na 
hun werk. Wendolien Lans oogst veel 
bijval voor haar plan voor een digitaal 
buitenmuseum met ook foto’s en 
spoorweg attributen. De komst van 
de oorspronkelijke treinwagen wordt 
verwelkomd. Piet Vollaard zet in op 

meedoen. Het is geen must maar een 
recht. Hij verwijst naar het dakpark 
in New York. Een goed voorbeeld van 
zelfbeheer. Ook het Essenburg park 
van 6 hectare is inspirerend. Na een 
zeer gedisciplineerde uiteenzetting 
van de adviesgroep leden, werd  hun 
advies getoetst aan de door de Ge-
meente gelanceerde enquête, de Ge-
meente Peiler, die tussentijds al 550 
reacties scoorde.

Openingstijden gevoelig
De respondenten zien het park als 
een parel die veilig moet zijn en di-
vers. Ze bepleiten het samendoen 
met bewoners. Iedereen wil een eco-
logisch landschap. De Agniesebuurt 
zet meer in op activiteiten. Er is een 
grotere voorkeur voor siertuinen. 
‘Jammer dat er weinig aandacht is 
voor een waterdak van bijvoorbeeld 
200 meter, een must voor verant-
woorde bewatering’ wordt vanuit de 
zaal gemopperd. Een verschil met 
de adviesgroep ligt hem in de ope-
ningstijden. De aanpalende huizen 
willen beperkter tijden, maar zijn het 
tenslotte eens over een proefperiode 

van 1 jaar, waarna geëvalueerd wordt. 
De adviesgroep is voor een team van 
park meesters, ook dit wordt door de 
geënquêteerden ondersteund. Het 
geschiedenis project krijgt alle han-
den op elkaar. 

Ontwerp en beheer
De respondenten kiezen voor een 
professioneel ontworpen en onder-
houden park. Volgens Piet Vollaard 
hoeft dit een stuk zelfbeheer niet te 
bijten. De adviesgroep heeft het altijd 
over ‘in samenwerking met’. Zowel 
de zaal als de  geënquêteerden betref-
fen de hoofdzakelijk 45 tot 60 plus-
sers en blank. Gezocht wordt naar 
een correctie mechanisme. Een be-
woner pleit voor een daktuinen expo, 
waarbij de prijzen winnaar aan de 
slag kan op het dak. 

Besluit
De plaatselijke wijkraden conclu-
deren dat hier door bewoners een 
droom is neergezet die niet zomaar 
opzij kan gezet worden. Tien jaar 
werk is niet voor niets geweest. 

De Hofbogen in Rotterdam 
is verkocht. in 1908 werden 
Rotterdam en Scheveningen 
per spoor aan elkaar verbon-
den. Een eeuw lang reden 
er treinen over de Hofbogen 
op dit traject. Daarna gaven 
woningcorporaties Vestia en 
Havensteder dit monumen-
tale bouwwerk een tweede 
leven. 

Tegenwoordig vind je er tal van hippe 
winkels, koffiezaken en restaurants. 
Op het dak van Station Hofplein is 
een dakpark ingericht, het Lucht-
park. De taak van de corporaties en 

ProRail zit erop, de toekomst is aan 
de volgende eigenaar: Dudok Groep 
uit Dordrecht. 

Met hart voor de stad
Op 8 oktober 2018 startte de verkoop 
van de Hofbogen. Uit de vele biedin-
gen is de koper gekozen op basis van 
het bod in combinatie met de inge-
diende toekomstvisie. ‘De Hofbogen 
is geliefd, de interesse was groot. Wij 
zien in Dudok Groep een betrouw-
bare en betrokken vastgoedbelegger 
met veel ervaring in het ontwikke-
len van bijzondere monumenten op 
een hoog kwaliteitsniveau. Met hart 
voor Rotterdam zet zij zich in voor 

Hofbogen, een rotterdams 
icoon, verkocht

Bewoners adviesgroep 
genereert betrokkenheid 

De bewoners adviesgroep 
Hofbogen Dak wist de 
Bergsingelkerk overvol te 
krijgen met betrokken be-
woners uit de aangrenzen-
de wijken agniesebuurt, 
liskwartier, Bergpolder en 
Oude noorden. De groep 
vormde zijn advies over 
het dakpark na 6 grote 
bewonersbijeenkomsten 
en 10 jaar experimenteren. 
Het advies kan ingedeeld 
worden in diverse hoofd-
stukken: groen, activitei-
ten, Sociaal, geschiedenis 
en participatie. 

Het interieur kreeg een facelift en 
toont nu fris en de kaart werd com-
pleet vernieuwd. Reden genoeg voor 
een bezoek. Toeval wilde dat ik Zino 
de eerste weken van mei twee keer 
bezocht. Eerst at ik er in gezelschap 
van een 94-jarige vriendin die zoveel 
enthousiaste verhalen had dat mijn 
aandacht voor het eten onvoldoende 
was om er goed en eerlijk over te kun-
nen schrijven.
10 dagen later ben ik teruggegaan 
voor een serieuze test. 
Bij binnenkomst vallen de wit linnen 
tafelkleden en dito servetten op. Een 
formele zaak, denk je even? Maar nee, 
dat is niet het geval in deze “urban bi-
stro” en dat komt allereerst door de 
gastheer. Na de hartelijke ontvangst 
is hij onzichtbaar als het kan en aan-
wezig als het moet. Anders gezegd: 
hij “leest” zijn gasten uitstekend. Bo-
vendien denkt hij met ze mee in hún 
voordeel, door bijvoorbeeld goede 
wijnsuggesties per glas, óók als daar-
voor flessen open moeten die volgens 
de kaart niet per glas gaan. Dát is 
goed gastheerschap, zeker omdat de 
prijzen normaal blijven.
Dan de kaart: er zijn vijf entrees (€ 
10 - € 15), vijf hoofdgerechten (al-

len rond € 20) en vijf desserts (€ 8) 
plus kaas (€ 12,50). Bovendien zijn 
er verrassingsmenus waarbij de keu-
ken werkt met ingrediënten buiten 
de kaart om. Je kiest drie, vier of vijf 
gangen. Resp.€ 34,50, € 40,50 en € 
46,50.

We bestellen een fles goede, biologi-
sche Gavi € 34.50 en gaan voor drie 
gangen. Een mooi opgemaakt voor-
gerecht komt op tafel met plakjes 
langzaam gegaard filet van Gelders 
hoen en gerookte eendenborst. De 

bereiding van beide vogels is uitste-
kend: de kip sappig en smaakvol, de 
eend perfect gerookt. Het garnituur 
is wel wat problematisch: puntjes 
vijgenmousse, puree van pompoen, 
blauwe bes, cashewnoten en stroop 

van balsamico. Het zijn te veel en 
te zoete smaken en texturen die de 
lekkere kip en eend naar de achter-
grond drukken. Vijgenmousse alleen 
bijvoorbeeld, was voldoende geweest, 
of in goed Nederlands: less is more. 
Het hoofdgerecht bestaat uit sous-
vide gegaarde zeeduivelwang op 
puree met asperges, schorseneren, 
gebakken kappertjes en een beurre 
noisette. Dat zijn veel smaken en 
toch is het gerecht in balans. Prima 
dus, alleen is het geheel flink hoog op 
smaak, iets waar m.i. veel restaurants 
zich schuldig aan maken. 
We eindigen met een Italiaans cake-
je waarbij mascarpone, melk van 
steranijs en gemarineerde druiven. 
Een goed, degelijk dessert. 
Aan de koffie die volgt zet ik alles op 
een rijtje: positief: prettige inrichting 
en sfeer; een prima, soepele gastheer; 
gratis water op tafel; goede keuken; 
mooie gerechten en normale prijzen. 

Voor verbetering vatbaar: de smaak-
balans in de gerechten, ze zijn soms 
iets te zout, soms iets te zoet. Véél 
ingrediënten per gerecht, wijnkaart 
zonder toelichting (wordt aan ge-
werkt). 
De conclusie is duidelijk: Zino is een 
fijn restaurant waar je behoorlijk lek-
ker eet en prima verzorgd wordt voor 
niet te veel geld. Zo opgeschreven 
klinkt het bijna banaal en overbo-
dig maar het tegendeel is natuurlijk 
waar: het is de essentie van elk res-
taurant.

Zino urban bistro, Zwaanshals 265, 
3035KG Rotterdam, 010-4660303, 
eten@zinourbanbistro.nl, 
open woensdag t/m vrijdag vanaf 
17.00 uur; zaterdag en zondag vanaf 
12.00 uur. Tegenover de bistro is een 
wijnwinkel van dezelfde eigenaren. 
Daar is bovendien plaats voor groe-
pen tot 14 personen.

Er veel veranderd sinds begin april dit jaar bij Zino in het 
Zwaanshals. Martijn Korving maakte plaats voor john van 
der Wilk aan de voorkant en Chris lacour in de keuken. 
Beiden zijn ervaren in de Rotterdamse horeca en Zino is 
hun eerste ‘eigen zaak’.  

het behoud van de stad,’ vertelt Addy 
van der Knaap, directeur Hofbogen 
BV. In de verkoopprocedure vervulde 
Fakton de rol van strategisch ver-
koopadviseur en procesbegeleider; 
BRiQ real estate was de verkopend 
makelaar. Beiden kijken met de ver-
kopende partijen en gemeente Rot-
terdam terug op een geslaagde ver-
koop. Dudok Groep ziet de Hofbogen 
als een aantrekkelijke en gevarieerde 
mix van duurzame ondernemers die 
een binding hebben met de wijk, stad 
én met de mogelijkheid voor het aan-
leggen van een dakpark van interna-
tionale allure. Dudok Groep bepaalt 
straks samen met de gemeente Rot-

terdam de inrichting van het 2 kilo-
meter lange dak. Hierbij betrekken 
zij de ondernemers, omwonenden, 
vrijwilligers en lokale initiatieven. De 
overdracht van de Hofbogen is naar 
verwachting in juli 2019. Voor de 

huurders blijven alle lopende huur-
overeenkomsten van kracht op basis 
van geldende voorwaarden en condi-
ties.
Bericht van De Hofbogen BV

uit eteN 
iN de Wijk 
 #2: Zino
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Even terug naar 2015. De toenmalige 
wethouder Struijvenberg stelde € 

450.000,- beschikbaar om de Zwart-
janstraat/Noordmolenstraat weer 
op de kaart te zetten. Direct organi-
seerde de winkeliersvereniging een 
grote bijeenkomst voor winkeliers 
en bewoners. Iedereen moest erbij 
betrokken worde. Allemaal waren 
ze het erover eens dat de belangrijke 
items de buitenruimte, de veiligheid 
en de totale uitstraling waren. Plan-
tenbakken, fietsrekken, lichtbakken 
kwamen aan de orde. Hoe richt je de 
straat in ? 

Witte de With als inspiratie
Vroeger was de Zwartjanstraat  be-
kend als de lichtjes straat van Rot-
terdam. Hele touringcars kwamen 
naar deze bezienswaardigheid. De 
toenmalige slierten zijn nu niet meer 
uniek. ‘We zochten iets eigentijds‘  
vertelt Simone .  ‘Onze straat is mul-
ticultureel en herbergt een zee van 
beroepen. Hoe kunnen we dat vorm 
geven? We lieten ons inspireren door 
de letters in de Witte de Withstraat, 
ontworpen door een puur Rotter-
dams bureau dat nota bene nog in de 
Hofbogen is gevestigd! ‘Het bedrijf 
heet Ben Nielsen met Juliette en Jes-
sica Nielsen als ontwerpers. Geïnspi-
reerd door de bewonersvergadering 
kozen ze voor dertig symbolen die 

verwijzen naar de diverse beroepen 
en producten Omdat de straat kleur-
rijk is kregen de symbolen ook kleur. 
De straat zou sowieso nieuwe lan-
taarnpalen krijgen. Gekozen werd 
dan ook voor een zwaarder type dat 
de lichtsymbolen kon torsen. de uit-
voering kwam voor rekening van Bas 
Neon een groot bedrijf uit Leiden dat 
onder meer verantwoordelijk is voor 
de verlichting van Rotterdam Cen-
traal en de Euromast.

Het proces en de revival
Het proces heeft geduurd van 2015 
tot 2019, maar het was wel super de-
mocratisch. ‘Het werd mijn kindje’ 

oppert Simone. Er waren ook zoveel 
partijen bij betrokken. Simone was 
dolgelukkig toen wethouder Kath-
mann de lichtjes ontstak. ‘Sommige 
mensen vinden altijd dat het vroe-
ger mooier was. We moeten kijken 
naar de straat van nu. Moslima die 
goed opgeleid zijn en behoorlijk 
verdienen doen hun inkopen bij ‘Le 
Boutique’. Er zijn prachtige winkels 
bij waar je u tegen zegt. Nog vier 
iconen moeten geplaatst worden op 
de scheiding Zwartjanstraat/ Noord-

molenstraat waar het riool in de weg 
zit. We lopen gefascineerd door de 
straat, een druif, een boterham, een 
bril, een bakkersmuts, een fiets, een 
ring. We zien ook een chat wolk die 
al die pratende mensen symboliseert. 
Een Z en een N die de twee straten 
symboliseren. Er zijn ook bewegwij-

zeringsborden richting gevangenis, 
1e Pijnackerstraat en Noordmolend-
warsstraat. Zo kan je melden waar je 
bent in deze ellenlange straat. Juliette 
en Jessica zijn pure Rotterdammers, 
zij kwamen met deze suggestie. Si-
mone is blij dat het gekregen geld 
ook naar Rotterdammers gaat. De 

straat moet op en top in orde zijn 
als de 100 woningen op het gevan-
genisterrein worden opgeleverd. De 
nieuwkomers moeten in de straat 
hun gading vinden. ‘Iedereen mocht 
er wat van zeggen, lacht Simone, en 
dat is toch erg mooi!’ Democratie als 
motor voor een revival.

Noorderboulevard kent revival

Met bergen zakken aarde, 
bloembakken en een 
weelde van bloemen komt 
het Havensteder personeel 
aangevoerd door Ricardo 
Woning aangereden. 
Ze worden verwelkomd door 
een veertigtal bewoners  van de 
Zwatraflat,die niet aarzelen om de 
bloembakken te vullen. Lekker met 
de handen in de aarde. Het blijft niet 

bij geraniums, ook bol margrieten 
en Afrikaantjes zorgen voor kleur en 
fleur. De bakken worden gemonteerd 
bij de deuren op de galerij. ‘Het is 
één van de beter bezochte doe –da-
gen’ constateert Ricardo, zichtbaar 
gelukkig. Voor de harde werkers 
worden koffie, thee en broodjes ge-
serveerd. Er blijven nog wat bakken 
over. Ze worden uitgedeeld onder de 
belofte van onderhouden. Aanleiding 

Havensteder 
ondersteunt positivo’s

van de Havensteder actie is het belo-
nen van positivo’s, het nieuwe motto 
van de woningbouwcorporatie. Om 
het in het Engels te zeggen: positive 
behaviour support. Tijdens het werk 
werd er veel gelachen, bewoners en 
personeel kwamen dichter bij elkaar 
en vormden een team.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Simone van Chateautjes is wel 10 jaar actief bestuurs-
lid van de ondernemersvereniging: Stichting BiZ noor-
derboulevard. Ze straalt nog altijd en is vol enthousi-
asme over haar ‘Rotterdamse straat’. 

vrouwen van Wanten

Het Hemelvaart feest in 
Van der ploeg overtreft alle 
verwachtingen. 
In de recreatieruimte kunnen seni-
oren deelnemen aan de Crea Divas 
die mooie sierstukjes maken en de 
producten van hun werk tentoonstel-
len. Ze mixen met meisjes die hun 
haar laten vlechten en er als prin-
sessen uitkomen. Paul Gurensay 

de troubadour weet het publiek aan 
zich te binden. Lekkere stukjes taart 
verschijnen op de tafels. Ondertus-
sen loopt het storm in het Atrium. 
Luchtkussens, boter-melk en kaas 
spel, Tangram, doolhof, poffertjes, 
popcorn, haakse sjoelbak. Alles loopt 
door elkaar, kinderen, vaders, moe-
ders, compleet multiculti. Serve The 
City zorgt voor charmante en potige 
vrijwilligers en Soraya zorgt voor het 
verbindend karakter. De vrijwilligers 

van het van Der Ploeg Huis zijn zo-
als altijd de ruggengraat. Paul komt 
musiceren in het Atrium. Plots ver-
schijnt Spiderman, super lenig. Hij 
doet aan breakdance, maakt salto’s 
en hijst de kinderen de lucht in. De 
muren opklimmen, een wens van 
de kinderen, is een brug te ver. De 
plaatselijke groenteboer zorgt voor 
de heerlijkste smoothies met mango, 

peer, abrikoos, ananas, aardbei en 
kers. Initiatiefnemer en bewoner 
ds. Sibbele Meindertsma ziet een 
groeiende verbinding in het Kloos-
terbuurt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De piet Roovers Stichting 
die huisvesting en ateliers 
promoot voor oudere kun-
stenaars, organiseerde in 
het jan van der ploeg Huis 
een brunch met cabaret. 
paul van Soest, bekend van ‘ 
toen was geluk heel ge-
woon’, was van de partij. 
Hij speelde een suppoost van Fey-
enoord met de naam Crooswijk. 
Naast een sketch van zijn zwaar 
leven en de nodige grapjes ging er 
een antiek geld zak rond, een collec-
tors item. Goochelaar Olivier Quist 
verbaasde het hele publiek met bal-
letjes, speelkaarten, touw. Deze on-
volprezen goochelaar maakte diepe 
indruk, vooral toen er onder de hoed 

Hemelvaart met 
serve the City

Cabaret 
en pinkster-
brunch

Zet deze zomer uw ver-
halen over zon, zee en 
vakantie op papier, onder 
begeleiding van schrijver 
Elske van lonkhuyzen. 
De beste teksten worden gepubli-
ceerd in het Verhalenhuis Vakan-
tieboek! In juli en augustus kunt 
u (bijna) iedere donderdagmiddag 
vanaf 15.30 uur aanschuiven om uw 
beste verhalen, anekdotes en herin-
neringen over zon, zee en reizen op 
papier te zetten. Iedereen mag mee-
doen! De bijeenkomsten worden 
gehouden in het Jan van der Ploeg-

huis, onder begeleiding van schrijver 
Elske van Lonkhuyzen (bio hieron-
der). Aan de hand van thema’s, va-
kantiefoto’s en ansichtkaarten haalt 
Elske samen met u herinneringen 
op. Onder haar begeleiding zet u ter 
plekke uw zomerse verhalen op pa-
pier en leest u ze voor aan de andere 
deelnemers. De beste teksten worden 
samengebracht in een speciaal Verha-
lenhuis Vakantieboek, dat in septem-
ber feestelijk gepresenteerd wordt in 
het Jan van der Ploeghuis. Het Ver-
halenhuis Zomerkamp is een project 
van Wintertuin - de makers van het 

Verhalenhuis Zomerkamp!

Vrouwen van Wanten voerden Alie-
koeslief op in de buitenruimte tussen 
kerk en Jan van der Ploeg. 
De camper valt in panne vóór het ver-
trek. Een slechte tweedehands aan-

koop met de laatste spaarcenten. De 
jonge tiener wilde eigenlijk toch niet 
mee met haar ruziënde ouders. De 
tiener slaagt erin de mooiste reizen 
te maken in haar verbeelding en de 

verbeelding van het publiek. De rei-
zen worden verbeeld door dans, meer-
stemmige zang en diverse kostuums. 
Het stuk is heerlijk en sleept je mee. 
Het publiek wordt er interactief bij 

HET VERHALENHUIS ZOMER-
KAMP Voor (wijk)bewoners & vrij-
willigers! Data: donderdag 4, 11, 18, 
25 juli, 1, 22 en 29 augustus Aan-
melden: bij Noortje (06-16740689) 
of Ed (06-37345165) Locatie: Jan 
van der Ploeghuis Kosten: gratis 
Tijd: van 15.30 uur tot 17.00 uur 
Maximaal tien deelnemers Het Ver-
halenhuis Zomerkamp is een pro-
ject van Wintertuin (aangesloten bij 
De Nieuwe Oost). Dit project wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 
Oranje Fonds, Sluyterman van Loo 
en RCOAK.

geen balletje lag maar een hele me-
loen. Accordeoniste Yvonne speelde 
een heel repertorium van foxtrot, 
wals tot tango. Niemand kon op 
zijn stoel zitten. Spreekstalmeester 
en organisator Wim de Boek, van 
voorheen de Stadsradio, knoopte al-
les aan elkaar. Ondertussen kreeg 
het 72 koppig publiek een heerlijke 

brunch voorgeschoteld met paas-
brood, koffiekoeken, chocolade 
broodjes, salades en veel fruitsap. 
De mensen bleven lang hangen en 
keuvelen. Gezelligheid kent toch 
geen tijd? Opvallend was het groot 
aantal vrijwilligers dat zorgde voor 
een perfecte service.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

betrokken. Zestig enthousiaste deel-
nemers hadden er een fantastische 
middag die werd voortgezet in de 
recreatieruimte met een smakelijke 
mélange van rotie en karbonades.



pagina 14  noorderzon pagina 15nR 90 - juli 2019

Bas de Bouwer
We schuiven aan bij wethouder Bas 
Kurvers, ook wel Bas de bouwer 
genoemd. Bewoners klagen over 
gebrek aan informatie rond het Cor-
rect pand. Pas begin 2020 wordt de 
bouw aangevat. Hoe gaat er geheid 
worden? Hoe gaan ze om met  het  
grondwater? Bewoners vinden dat 
er slordig omgegaan wordt met het 
beschermd stadsgezicht. Schrijnend 
is de gedwongen uitverhuizing van 
de bewoners van het blok Heems-
kerkstraat- de Kempenaerstraat en 

Gino Wouter ziet jongeren als goud
Dat heeft te maken met hun inzet 
maar vooral met de zelfwerkzaam-
heid van de ‘Agniesebuurtenaren’ 
zoals hij ze noemt. ‘Zonder hen zou 
ik niet staan waar ik nu sta. Ze ge-
ven me vertrouwen en zorgen voor 
de uitdaging.’ De wijkraad zorgt 
voor welzijn, schoon, groen en vei-
lig. Gino Wouter richt zich als wijk-
raadslid namens partij NIDA op o.a. 
Jongeren en welzijn. Gino wil nog 
meer in gesprek met de buurtbewo-
ners. 

Wat zijn gino’s 
aandachtspunten?
Hij staat pal voor de jongeren. Be-
langrijk is hun schuldenproblema-
tiek. Als je niet van thuis uit getraind 
bent, loop je snel in de schulden val. 
Vaak is de gemeente de grootste 
schuldeiser. Gino bepleit kwijtschel-
ding en het geven van een nieuwe 
kans. De schuldenbehandeling in 
de Banier kan nog versterkt wor-
den. Gino zat rond de tafel met het 
welzijn. Belangrijke thema’s waren 
bevordering van zelfwerkzaamheid, 
scholing en werk. Het valt Gino op 
hoe jongeren echt een eigen leven 
willen leiden en dat is heel positief. 
Veel jongeren hebben een bijbaan 
en gaan studeren. Jongeren kennen 
te weinig wegen naar succes. Ook 
binnen de EU zijn er veel mogelijk-
heden. Er is wel nood aan nieuwere 
rolmodellen. Schrijnend voor jonge-
ren is het gebrek aan huisvesting, 
aan betaalbare starterswoningen. Bij 
nieuwbouw is er nog weinig plaats 
voor sociale woningbouw. Gino wil 

jongeren toeleiden naar subsidie 
mogelijkheden. Zij kunnen iets doen 
voor de wijk en moeten daarvoor de 
kansen krijgen. Samenvattend een 
welzijn,sociale huur, bewonersiniti-
atieven, school en werk dat zijn de 
speerpunten van dit wijkraadslid. 
 

Sociale vaardigheden
De jongeren leren op school veel te 
weinig over de sociale vaardigheden 
wat Gino soft skills noemt. Het be-
drijfsleven hecht hier grote waarde 
aan. Stressbestendigheid en conflict 
hantering zijn essentiële vaardighe-
den. Veel jongeren hebben moeite 

Talmastraat. Ze kunnen terugkeren, 
maar dan voor een veel hogere huur 
en een veel kleinere oppervlakte. 
De historische gevels blijven staan 
maar erachter komt nieuwbouw. 
Bewoners willen in de buurt blijven 
waar hun sociaal netwerk ligt. Vol-
gens wethouder Kurvers is de Rot-
terdamse woningmarkt uit balans 
met 70 procent sociale woningbouw. 
Volgens bewoners is er een tekort 
aan sociale woningbouw. Volgens 
Kurvers bepaalt het landelijk beleid 
de huizenprijzen. In Rotterdam 

wordt nog steeds 20 procent soci-
aal gebouwd. Wordt er wel genoeg 
gebouwd in het middensegment? 
Waar moeten mensen met een klei-
ne beurs blijven? Vervolgens werd 
ingegaan op de energietransitie. 
Volgens Bas Kurvers moet dit geza-
menlijk aangepakt worden . Er zijn 
momenteel vijf experiment wijken. 
Op dit moment wordt landelijk ge-
werkt aan een nood knop op huur-
ontwikkelingen. Er wordt onderzoek 
gedaan naar het opkopen van wonin-
gen als beleggingspanden.

Barbara Kathman 
wil integrale aanpak
Bewoners bepleiten een afstemming 
tussen de Huizen van de Wijk. Kun-
nen we niet terug naar pleinactivi-
teiten die kindertalent bevorderen? 
Waarom hebben corporaties zich 
teruggetrokken? Volgens Barbara 
zitten corporaties in een keurslijf. Er 
wordt aan gewerkt om dit te veran-
deren. Op de Stadscamping bivak-
keren jaarlijks 30.000 mensen. Het 
is de logeerkamer voor Rotterdam 
Jazz, voor voetbalevenementen, voor 
langdurig ziekenbezoek, voor toe-
risten. Investeringen worden door 
de camping uitgesteld. Barbara wil 
zowel de sport als de economie amb-
tenaren rond de tafel. Lise Lotte de 
Haan wil een netwerk van sociaal 
groene projecten in de wijk. Liggen 
de targets van het College niet teveel 
op het fysieke? Barbara ziet om zich 
heen integrale teams. De ambtena-
ren willen wel, tot het over de cent-
jes gaat. Er moet integraal begroot 
worden. Bewoners zijn positief over 
de containerbar op het Noordplein, 
maar het blijven tijdelijke vergun-
ningen.

Een poëtisch slot
Diana van de bewonersadviesgroep 
Hofbogen dak ziet het parkdak als 
een verbinding tussen de wijken 
en een ontmoetingsplek. De di-
verse wethouders vatten samen wat 
hun bijblijft. Wethouder Weibinga 
wil als wethouder buitenruimte 
zich sterk maken voor de parkkwa-

liteit van het 1,9 km dak. Van Gils 
wil de dienstverlening versnellen. 
De energie transitie wordt beklem-
toond. De doeners die voedselver-
spilling tegengaan of afval scheiden 
worden gesteund. Kurvers heeft te 
doen met gedwongen uitverhuizing 
en bepleit het zoeken naar oplos-
singen op maat. Sven de Lange pu-
bliceert binnenkort het masterplan 
ouderen. Wethouder Grauss looft 
de bewonersinitiatieven en belooft 
de buurtkeukens meer steun en wil 
Couleur Local uitbreiden Wethouder 
Kasmi bepleit diversiteit op scholen 
en ook het bevorderen bij kinderen 
van de soft skills. Wethouder Ju-
dith Bokhove wijst op de komende 
taalconferentie. Ze constateert zorg 
voor de opgroeiende jongens en be-
pleit empowerment. Als wethouder 
mobiliteit gaat ze in tegen het hard 
rijden. Wijkparticipatie moet vol-
gens wethouder Kathmann niet te 
bureaucratisch worden. Afval schei-
den, schoonhouden kan betaalde 
banen brengen, meent wethouder 
Moti. Wethouder Bonte staat voor 
gemeenschappelijke aanpak van 
de energietransitie. Burgemeester 
Aboutaleb zorgt voor een poëtisch 
slot. Hij was onlangs in Osaka, een 
stad van 30 miljoen inwoners en 
nog 10 miljoen werkenden die naar 
de stad komen. Ze doen een ingrij-
pende energietransitie. Rotterdam 
heeft 35.000 werklozen. Een ener-
gietransitie levert enorm veel banen 
op. Rotterdam wordt wereldwijd ge-
respecteerd. Wij bouwden in Osaka 
de eerste dijk ,dat schept een band. 
De Steden groeien. Voor onze ste-
den is ook voedsel- voorziening van 
kapitaal belang. Als hij de transitie 
beschrijft als een nutsvoorziening 
wordt Aboutaleb poëtisch. Een 
broodje achteraf met heerlijke pom-
poensoep maakt de tongen los, Zo-
wel het Hofpleintheater als de Noor-
derlingen zijn een bron van energie.

COLLeGe prAAt met BeWONers

Eind mei konden kinde-
ren weer experimenteren, 
ontdekken en leren tijdens 
iedereen Einstein in Huis 
van de Wijk het Klooster 
Oude noorden.

 Onder begeleiding van wetenschap-
pers en techneuten konden kinderen 
deelnemen aan verschillende work-
shops, zoals: bouw je eigen ruim-
telijke constructie met behulp van 
bamboestokjes en elastiek, leer dat 
er veel soorten tomaten zijn dan je 
denkt, zoals de Green Zebra, Tige-
rella, of een tomaat met chocolade 
of ananas smaak  en zaai exotische 
tomatenplanten, zoek uit hoe je een 
kettingreactie kan veroorzaken met 
een ingenieuze opstelling, maak zet-
meel van aardappelen en maak van 
zetmeel plastic, leer wat kan je al-

lemaal doen met vloeibaar stikstof, 
bouw je eigen robot met eenvoudige 
materialen, een batterijtje en een 
elektromotortje, ontdek dat je een 
blinde vlek hebt in je ogen en leer hoe 

je een fles gevuld met water als een 
raket kan lanceren. Iedereen Einstein 
is een project van de Stormfabriek: 
www.stormfabriek.nl

wetenschap en techniek met 
iedereen einstein

Een tweehonderd bewoners gingen in gesprek met 
burgemeester en wethouders aan een 15 tal tafels. na 
ronde één werd er gewisseld. De wethouders gaan 
over armoedebestrijding, zorg, haven, duurzaamheid, 
mobiliteit, werk, bouwen, integratie, buitenruimte en 
cultuur. Drie bewoners hielden een pitch over belang-
rijke aandachtspunten in noord: de vergroening, water-
overlast, inspraak rond het Hofbogen dak en camping 
Rotterdam, de Rotterdamse logeerkamer.

met schakelen tussen thuis, straat 
en school, waarbij de straat cultuur 
erg dominant is. En passant vermeld 
Gino het camera ophangen in de Tei-
lingerstraat een ontmoetingsplaats 
voor jongeren. Dit leidt volgens hem 
alleen tot een verschuiving van de 
problematiek. Gino deelt zijn ken-

nis met de overige wijkraadsleden 
en leert ook heel veel van hen. Hij 
vraagt te vermelden dat jongeren 
hem ook via instagram kunnen be-
reiken onder Gino Wouter. Jongeren 
hebben zijn aandacht, ze zijn het 
goud van de wijk.

Het hele wijkraadsgebeuren was voor gino compleet 
nieuw. na een jaar heeft hij heel wat geleerd van het 
beleidsniveau. Vooral hoe een gemeente zaken als 
welzijn en groen in werking brengt. gino is positief 
over het wijkraadswerk. 

Een enthousiaste Samantha 
moedigt de twaalf voetbal-
lende meisjes aan. Ze spelen 
competitie telkens een 
drietal tegen een drietal. 
‘Dit gaan we nu elke vrijdag 
om 16.00 uur doen’ vertelt 
Samantha. 
Het is de bedoeling vaders en doch-
ters dichter bij elkaar te brengen. De 
vaders coachen, leggen spelregels uit 
en fluiten. Stichting Me and Society 

waar ze zich voor inzet wil werken 
aan de relatie vader-dochter en de 
geijkte rolverdeling doorbreken. Het 
succes van de Oranje dames op het 
WK is een bijzondere stimulans. 

Samantha is projectleider, initia-
tiefnemer is Mahmoud Chavoushi. 
Mahmoud weet de meiden uit de 
Agniesebuurt te verbinden met voet-
balvereniging Blijdorp. Hij wil de 
vereniging een nieuwe impuls ge-
ven. De Agniesebuurt meiden kun-
nen dan twee keer per week trainen, 
in Blijdorp en op de Cruyff Court bij 
Basta. Ook de wethouder kwam aan-
draven om de jonge dames aan te 
moedigen. ‘Yes we can!’ De meiden 

kunnen aardig dribbelen en kappen 
om de tegenstander op het verkeerde 
been te zetten. Het is echt leuk om ze 
bezig te zien.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

in studio de Bakkerij kwa-
men een vijftigtal men-
sen kennis maken met de 
achtergronden en de wereld 
van opbouwwerker Ed de 
Meijer, die zijn carrière be-
gon in Congo in eind zesti-
ger jaren. 
A la de formule van Zomergasten liet 
Ed een aantal filmfragmenten zien 
en werd daarover geïnterviewd  door 
Maarten Bakker, Directeur van Studio 
de Bakkerij. De inventiviteit en zelf-
redzaamheid van de Vietnam bewo-
ners tijdens de vele heftige bombar-

dement om zich te beschermen tegen 
een veel sterkere vijand. Uiteindelijk 
blijken ze onoverwinnelijk. De neven 
van Eus die een andere kijk geven over 
de samenleving. In het kader van ar-
moede bestrijding  in de dorpssamen-
leving in Turkije legt iedereen wat in 
om bij toerbeurt iemand van de groep 
gelukkig te maken. De film Intoucha-
bles waarin mensen met een beper-
king gerespecteerd worden en gepleit 
wordt voor zelfstandigheid. De keuze 
van Ed voor de hoofdfilm Lumumba, 
was een harde. Lumumba, de eerste 
minister van het onafhankelijke Con-

go krijgt geen kans om zijn idealen te 
verwezenlijken, ook al wordt hij op 
handen gedragen door het grootste 
deel van de bevolking. Hij wilde de 
diverse stammen samen smeden tot 
één nationaliteit. Dit ging in tegen het 
belang van het kapitaal, geopolitieke 
motieven en buitenlandse belangen. 
Hij wordt gefolterd en geliquideerd. 
Belangrijk vond Ed de beweging van 
onderop en hoe ze genegeerd wordt, 
uiteindelijk tegen wil en dank toch een 
vorm krijgt en niet vergeten wordt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

stichting 
Me and society 
verbindt vader-dochter

door de ogen van
ed de Meijer
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tie. Medewerkers van de gemeente, 
nutsbedrijven, corporaties, ontwik-
kelaars die werken aan projecten 
willen de wijk tijdig betrekken, maar 
beschikken niet altijd over (de con-
tacten in) het netwerk om dit (tijdig) 
te doen. Met deze informatiemarkt 
brengen we dit bij elkaar en vergro-
ten we het netwerk dat nodig is om 
verder te komen.’ 

Door deze ‘marktplaats’ te creëren 
komen vraag en aanbod dichter bij 
elkaar. Het principe is dat iedereen 
die wat wil op deze markt terecht 
kan. Door het ieder kwartaal te doen, 
ontstaat een ritme en regelmaat en 
weet men dat je prima een keer kunt 
overslaan en toch steeds meer in het 
netwerk komt te zitten. 

Nu al zie je dat projectontwikkelaars 
er dankbaar gebruik van maken, 
gemeentelijke projecten er baat bij 
hebben en dat ook de corporaties het 
nut in zien van de bijeenkomsten. 
Tegelijk merk ik dat partijen niet 
deelnemen omdat ze niets nieuws te 
melden te hebben, terwijl hun aan-

Op donderdag 11 juli vindt 
opnieuw een informatie-
markt over de ontwikkelin-
gen in het Oude noorden 
noord plaats. Deze markt 
wordt door de gemeente en 
andere partners georgani-
seerd om mensen mee te 
nemen in wat er gebeurt in 
deze leuke wijk in ontwik-
keling. Wie en wat staan op 
deze markt?

Vervanging riolering
Een belangrijk onderdeel van deze 
markt is deze keer de presentatie 
van het ‘voorlopige plan’ dat de ge-
meente heeft opgesteld om de riole-
ring te vervangen. Het is een globaal 
plan waarin wordt voorgesteld welke 
straten in de komende jaren in welke 
volgorde moeten worden opgeknapt. 
We willen graag weten hoe dit voor-
lopige plan wordt ontvangen door u 
en met u in gesprek hoe het vervolg 
verder uit te werken.

Funderings- en Waterloket
Ook deze keer is het funderingsloket 
aanwezig en iemand van het water-
loket. Die persoon weet over peilbui-
zen en organiseert binnenkort een 
wandeling langs de peilbuizen door 
de wijk met ons.

Rotterdams Weerwoord
Het Rotterdams Weerwoord geeft 
regentonnen weg aan bewoners die 
willen meehelpen om de klimaat-

wezigheid door aanwezigen wordt 
gewaardeerd en bijdraagt aan het 
bouwen van het netwerk. Deelname 
van partijen en de opkomst van be-
zoekers varieert dan ook, maar je 
ziet wel dat het aantal mensen dat 
erop afkomt elke keer verdubbelt.  
Eén van de uitdagingen om meer 
mensen betrokken of er heen te krij-
gen, is dat duidelijk wordt dat men-
sen zelf bijdragen aan het succes en 
dat er niet voor iedereen direct wat te 
‘halen’ valt. We proberen dit nu door 
ambassadeurs te vinden, die vertel-
len over de markt en enthousiasme 
uitdragen om op deze manier het 
netwerk uit te bouwen, zodat men-
sen zelf komen met suggesties voor 
het aanbod of aanwezig zijn om be-
langrijke kwesties aan te kaarten. 

Ofwel, doe mee en bepaal zelf wat je 
op de volgende informatiemarkt wilt 
brengen of halen! Ik hoor het graag, 
mijn nummer is 06 22222 490 en 
mailadres j.bakker@rotterdam.nl 

waarom 
een 
informatie-
markt 
Oude 
noorden?
 

verandering en gevolgen voor de 
wijk bij andere bewoners onder de 
aandacht te brengen. Kom langs en 
hoor hoe je die regenton mee naar 
huis krijgt.

Opzoomer Mee
Opzoomer Mee is aanwezig met 
leden van de wijkraad, om bewo-
nersinitiatieven ter plekke verder te 
helpen.  

Transformatiemanagers: 
bedrijfspand of woonhuis? 
De transformatiemanagers geven dit 
keer meer aandacht aan ruimte voor 
kleinschalige economische functies, 
creatieve economie en de maakin-
dustrie in Noord.  Om 17.30 uur is 
er een talkshow met Woonstad, Ha-
vensteder, SKAR. de gemeente en 
Piet Vollaard over de ruimte voor 
maakindustrie in Noord. Men laat 
een aantal gebouwen zien die de ko-
mende tijd op de markt komen om 
te werken of te wonen. Het zijn ca-
ses om met elkaar op zoek te gaan 
op welke wijze de panden het beste 
kunnen worden benut. Tijdens de 
markt gaat men met bezoekers op 
zoek naar de potenties van hoekpan-
den. Wat is de waarde voor Noord, 
wat kunnen we ermee?
Kortom, er zijn diverse redenen om 
even langs te komen op deze markt! 
Graag tot ziens op donderdag 11 juli 
in Huis van de wijk Het Klooster, 
Ruivenstraat 81

Wijkmanager van het Oude 
noorden, jacco Bakker 
legt uit waarom deze infor-
matiemarkt ieder kwartaal 
plaatsvindt: 

‘Door de veelheid aan activiteiten 
en projecten in het Oude Noorden 
is het voor bewoners en onderne-
mers moeilijk te weten wat er speelt 
in de wijk. We merken dat mensen 
behoefte hebben aan meer informa-

informatiemarkt Oude Noorden 
11 juli 17.00 - 19.00 uur
in het klooster


