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Bouwontwikkelingen een 
spannend vervolg

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

noorderzon010.nl 

Stuur je kopij 
voortaan naar: 
info@noorderzon010.nl

Muziek op de Rotte zette het Oude 
Noorden weer op zijn kop. Dit mu-
zikale festival bestaat uit drie dagen 
met beurtelings klassiek, wereldmu-
ziek,  jazz.  De spits van Klassiek 
werd op vrijdag afgebeten door de 
Mainport Barbershop Singers, een 
fantastisch mannenkoor. Wat moet je 
anders dan zingen als je op je knip-
beurt wacht? De Rotterdamse Cham-

loop van publiek was overweldigend 
en het enthousiasme groot. Schitte-
rende sax nummers van Sidney Be-
chet lieten het publiek meedeinen. 
Er werd bij heftige nummers zowaar 
gedanst. Opvallend was bij klassiek 
de forse aanwezigheid van jong pu-
bliek, twintigers en dertigers die drie 
kwartier aandachtig naar een kamer-
orkest komen luisteren. De aanwe-

ber Music Society was op het kleine 
podium telkens het verbindend ele-
ment met aangename Mozart para-
frases. Het North Sea String kwar-
tet bracht experimentele nummers 
waarbij de viool soms als gitaar werd 
gehanteerd. Het Jansouz ensemble 
bracht schitterende Iraanse muziek 
vol poëtische emotie. Klapper was de 
Turkse band Sami Dalmis met Tansy-

on die heel wat Turks publiek aantrok 
richting het podium. In het slotnum-
mer klonk buikdans muziek die dan-
sers op de vloer kreeg. De hoofdact 
was Benjamin Herman, beroemde 
saxofonist uit het Oude Noorden. Hij 
speelde samen met het Robin Nolan 
Trio. Tussen de artiesten was een der-
tig jarige connectie die nu pas op het 
Rotte podium tot bloei kwam. De toe-

zigheid van oprichtster van Muziek 
op de Rotte Corry Ulenberg werd erg 
op prijs gesteld. Corry kon het gezien 
haar gezondheidstoestand niet lang 
volhouden, maar ze was er en werd in 
de bloemen gezet. Buurtbewoner Ton 
was blij met de uiteindelijk aangelich-
te Noorderbrug .’Daar hebben we lang 
voor gestreden.‘
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Bewoners Bloklandstraat 
trekken samen op

Muziek Op de ROtte 
spetterender dan ooit 
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Sorry hoor, maar ik wil niet terug 
naar AF of in de Gevangenis (mono-
poly). Zo voelt het namelijk wel na al 
dat lezen over Salafisme, een soort 
Middeleeuws denken in de 21e eeuw! 
Kijk, ik ben op mijn 16e van mijn ka-
tholieke geloof gevallen toen de pas-
toor onder het genot van een borrel 
en een dikke sigaar kwam vertellen 
dat mijn homofiele weggelopen broer 
niet mijn Zusterliefde verdiende. 
Echt ik keek hem aan en voelde iets 
in mijn hoofd breken. Waarschijn-
lijk mijn glazen religieuze plafond. 
Ik snapte er niets meer van. Gestopt 
met Geloven. Sindsdien tracht ik me-
zelf vrij te denken door na te denken. 
Hold your believes lightly! Ik vind 
dat iedereen mag geloven wat ie wil, 
maar val elkaar er niet mee lastig. Leg 
niet die religieuze wil op. Blijf praten. 
Vreedzame co-existentie, dat geloof 
ik dus. Zeker niet iemand met de 
dood bedreigen omdat ie niet gelooft 
wat jij wél gelooft. Doden is strafbaar. 
Geen enkele goedgekeurde reden tot 
willen doden. 

Waar zijn we bezig, 
is dit normaal?
Is het nu normaal dat iets of ie-
mand stelt dat Het Wettelijk Kader, 
de Grondwet niet opgaat? Dan loop 
je toch te mallotig te pingpongen op 
een voetbalveld? Of te luchtboksen 
op het circuit van Zandvoort? Dan is 
er toch absoluut geen begrip van of 
voor Nederlandse spelregels? Hoe 

COluMN

kan je nu stellen dat in een demo-
cratische rechtstaat jij wél je geloofs-
vrijheid wenst te belijden, maar dat 
je tegelijkertijd aangeeft dat wat jij 
gelooft BOVEN de wet gaat? Dat is 
hypocriet van alleen je eigen walletje 
eten. Seculiere wetten gaan boven 
religeuze wetten in Nederland. Fijn 
dat je gelooft en vindt dat iets zina of 
haram of halal is.. maar… als je stelt 
dat wettelijke regels niet opgaan voor 
jou, dan zeg je toch dat je wetteloos 
bent en dat is crimineel in Nederland 
toch? Hoe ver ben je dan verwijderd 
van het rijtje motorclubs als Hells 
Angels en Satudarah? 

als mozes die vol zonde 
door de scheiding in de zee 
der sexen loopt
Jongens en meisjes gescheiden, el-
kaar niet aankijken, bedekken van 
vormen, de vrouw afhankelijk van de 
blikken van de man, geen aantrekke-
lijkheden, niet lachen, gehoorzaam-
heid, alleen heteroseksualiteit met 
1 partner, gericht op productie van 
volgzame kinderen… Een zuiver ge-
loof, een zuiver lichaam? In welke 
eeuw leven we? Wat is dit? Het reine 
ras? Jezelf zuiver houden? He, waar 
hebben die taal meer gehoord? Was 
dat niet bij in Nazi-Duitsland? Het 
lijkt me gewoon je reinste facistoïde 
indoctrinatie. 

Je kunt beter iemand met 
een moord felicitereren dan 
een goede Kerst wensen? 
Serieus? 
Sorry, het staat er echt. Dit is wat kin-
deren leren! Hoe wordt verklaard? 
Eén geloof heeft iets met een Vader 
en een Zoon bedacht. Allah heeft 
geen zoon…want dat had hij niet no-
dig…… en dáárom mag je je buren 
geen fijne Kerstdagen toewensen? 
De logica hiervan? Beter dus op naar 
de gevangenis of de TBS inrichting 
en aldaar de cliënten feliciteren met 
hun daden waarvoor ze gestraft zijn? 
Zelfs die zullen vreemd opkijken 
van zo’n actie! Lijkt me trouwens 
ook een drukke bedoening worden! 
Daarbovenop komt dat je alle andere 

godsdiensten afkeurt? Want dat zijn 
de vijanden, want ongelovigen? Kuf-
far? En die moeten dood? Niet wil-
len bidden en dan de doodstaf eisen? 
Overspel en dan stenigen? Niet inte-
greren dat is beter voor het -isme? Dit 
is toch geen onderwijs, maar brain-
washing. Sorry, wederom. Het gaat 
te ver dit oproepen tot criminaliteit, 
sekte-achtige verschijnselen, boycot-
ten van afvalligen, wegblijven uit de 
normale maatschappij? Wat is dit in 
vredesnaam? 

Halt. Ho. Stop.
Dit vreet als een termiet aan de maat-
schappij. Dit is de rode sok in de 
witte was. Dit is onkruid herkennen 
voor dummies. Zout in je bier. Een 

permanente knetterende stroom-
storing. Een zinkgat. Schuimende 
schampoo in de whirlpool. Een slo-
pende ziekte die bewegingsvrijheid 
plat legt. Wat te doen met deze reli-
gieus getinte nonsens, die hele groe-
pen in Nederland over de doodskam 
heenstrijkt? Let wel, dat wordt ook 
nog eens extern gefinancierd! Dit is 
geen Geloof van Liefde. Heeft het iets 
van doen met Vrijheid? Respect? Het 
komt over als starre haat, die zichzelf 
tot waarheid en regel verklaart. Geen 
tegenspraak! Dicatatuur van geloven!  

artikel 1 biedt de uitweg.
Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk be-
handeld. Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook, is niet toegestaan. De 
Nederlands Grondwet is een Package 
Deal! Het gaat om én godsdienst én 
levensovertuiging én politieke gezind-
heid én ras én geslacht én welke grond 
dan ook……… Een groep kan zich niet 
alleen op geloofsvrijheid beroepen om 
vervolgens alle andere kenmerken de 
grond in te boren. Deze groep dis-
crimineert en criminaliseert en zaait 
haat. Het lijkt mij dat we geleerd heb-
ben van WOII en van de geschiedenis. 
We trekken een grens. Dit is niet goed 
en valt niet goed te praten. Juridisch 
aanpakken dus! 

Anja Berkelaar

al jaren is het Van Harte 
restaurant actief in Huis 
van de Wijk mozaïek. Vijftig 
tot tachtig bewoners kun-
nen via hen genieten van 
een heerlijke drie gangen 
maaltijd aangevuld met een 
stukje cultureel programma. 
Voor de senioren uit het 
Oude noorden was dit hét 
ontmoetingspunt, een plek 
die eenzaamheid door-
breekt.

Elke maandagavond stond in ieders 
agenda. Het was dan ook een donder-
slag bij heldere hemel toen net voor 
de vakantie door de directie gesteld 
werd dat het doek was gevallen. Veel 
ouderen kunnen dit moeilijk verwer-
ken. Naar de gemeenteraad werd ge-
stapt met een berg handtekeningen. 
De bewoners vingen bot. Het College 
besliste negatief. Ze willen de inzet 
van Van Harte niet financieren. Van 
Harte ziet zich als een welzijnsor-
ganisatie die vrijwilligers coacht en 
opleidt en aandacht schenkt aan het 
culturele. Dit leidt tot een kosten-

plaatje. De gemeente wil niet meer 
geld geven, wat bijvoorbeeld Tilburg, 
Den Haag en Amsterdam wel doen. 
Gewezen wordt naar de pot bewo-
nersinitiatieven. Bewogen bewoners 
zoeken sponsors. Van Harte moet 
terug naar de Mozaïek. 

brief van Kitty 
Rotterdam 2008 tot 2019, dat is 11 
jaar. Nou dat was even schrikken. 
Wat een raar besluit: Van Harte in de 
Mozaïek gaat dicht. Dat wordt weer 
alleen eten. Vele mensen ontmoeten 
er elkaar en eten er met elkaar. Als 
er nou ongeveer 10 mensen komen 
eten, dan heb je een punt. Maar hier 
komen toch zeker 40 personen ie-
dere maandagavond. Als de kosten te 
hoog zijn maakt dan afspraken met 

de voedselbank of AH, Dirk of Lidl, 
over de rest groenten enzovoorts, dat 
wordt ook in andere clubhuizen ge-
daan. Wij gaan van 4 maal per week 
naar 1 maal per week en nu naar 0 
keer. Jammer, jammer. 
Groetjes, Kitty en een applaus voor 
alle vrijwilligers, jullie hebben je best 
gedaan.

Leuke anekdotes 
Het van Harte Restaurant besluit 
kwam als een donderslag bij heldere 
hemel. De gedupeerde senioren laten 
het er niet bij zitten. Ze lazen een 
emotionele brief voor en verzamel-
den een berg handtekeningen. Naast 
een dankwoord aan de vrijwilligers, 
die allemaal een reuze zonnebloem 
kregen werd door een duo een pas-

send lied gezongen. (we’ll meet 
again). Wordt vervolgd. Wij visten 
naar enkele leuke anekdotes. Jeroen 
was een bevlogen manager van het 
restaurant. Bij de geboorte van de 
zoon van Jeroen simuleerde Kitty dat 
zij zwanger was en het vruchtwater 
was gebroken. Bloed werd gefin-
geerd met lippenstift en er werd een 
heuse verpleegster bij gehaald. Joop 
heeft een bloedhekel aan bingo en 
hij beschrijft zijn lijdensweg: tussen 
elke gang een rondje bingo. Iedereen 
herinnert zich nog het Van Harte op 
vrouwendag, de mannen kwamen 
stiekem spioneren. En wat te denken 
van de bbq’s met optredens op het 
schoolplein! Kindertalent, zangers, 
muzikanten. Van Harte mag niet ver-
dwijnen. Echnie !  

Jan van der ploegs subtropi-
sche tuin zit stampvol. Jules 
Deelder en boris van der Lek 
en zijn band maken met ons 
een muzikale reis langs de 
klassiekers uit het verleden. 
Het succes is enorm. 
De heren worden geëscorteerd door 
een leuk dans koppel dat iedereen 

op de vloer krijgt. De mensen zijn 
ontroerd. Boris saxofoon wordt be-
geleid door Cok van Vuren gitaar, 
Arend Niks slagwerk en Peter Was-
senaar bas. Jules beroert de trom-
mel. Hij laat zich de belangstelling 
van de gasten welgevallen. Iedereen 
wil met Jules op de foto en een aan-
tal dichtregels worden geciteerd. De 

oude klassiekers vallen bijzonder in 
de smaak bij de senioren, ze kunnen 
er niet genoeg van krijgen. Na de 
jazz komt er een lekkere Surinaam-
se maaltijd met saté, kip en rijst. Er 
wordt nog lang nagepraat door een 
wel bijzonder gevarieerd publiek van 
buur bewoners, van der Ploeg men-
sen, jonge artistiekelingen en bele-
gen kunstenaars.

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

natuurtalent musicus 
patrick Lauwerends zette 
met bevriende muzikanten 
weer Het Rotterdam World 
music in het Klooster op 
poten. Het Urban Jazz trio 
met zangeres adrienne 
West zorgde voor een 
warme jazz avond. 

De bezoekers konden het niet laten 
om ook een dansje te doen. Adri-
enne heeft een heerlijke stem die 
je doet wegdromen. De dag daar-
op was er voor het eerst een echt 
kinderprogramma met goochel 
workshop door Ray Saluki en met 
het jeugdorkest Haaglanden. Het 
was ontroerend hoe de kinderen 
van heel jonge leeftijd de blaasin-
strumenten tot leven brachten. De 
jeugd vond het spannend om deel 
te nemen aan de dans workshops. 
Het publiek ging in de avonduren 
helemaal los op de muziek van de 
Tweede Kamer. Overal vrolijke ge-
zichten op dit spetterend dansfes-
tijn. De band was werkelijk onover-
troffen. De keuze van Patrick is die 
van een muzikale fijnproever. Met 
bescheiden middelen zette hij dit 
op. Zo’n festival verdiend meer ge-
zien zijn grote kwaliteit.  

Niet terug 
naar af! 

VAN HARte uit MOzAiek

De acrobaten van tall ta-
les geven hun spectaculai-
re vliegshow in het atrium 
van Jan van der ploeg. 
De kinderen liggen op kussens. De 
piloot hijst zijn partner de hoogte 

in. Een hele hoop ballen gaan kris-
kras door elkaar de lucht in en wor-
den vakkundig opgevangen. Kegels 
vliegen voor je ogen. Het lenige 
duo ontlokt kreten van bewonde-
ring. Een vader wordt benoemd tot 
krachtpatser en weet de stewardess 
in de lucht te krijgen. Fo Music, 
Marjane en Jung Mula verschij-
nen. Zij verzamelen de kinderen 

rond zich en dan begint het feest. 
Zij kennen allemaal de liedjes van 
buiten. Vanaf de balkons kijken de 
senioren lachend toe. De kinderen 
kunnen er niet genoeg van krijgen. 
Ik moet zorgen voor pen en pa-

pier. Zij willen allemaal een hand-
tekening. Na deze wervelstorm is 
het aan theatergroep Heb Je Haar 
Nou om een honderdtal kinderen 
Het Snotmysterie in te loodsen en 
de stoere ridder ter zijde te staan. 
Natuurlijk wordt de boze tovenaar 
verslagen. Tussendoor smullen wij 
van poffertjes en popcorn. Wat een 
middag ! 

theatermiddag 
en Fo Music

stampvol atrium met 
Jules deelder

World Music Fusion

Marjolein Meijers, een warm bad
marjolein zorgde in het Jan 
van der ploeghuis voor een 
warm bad. met haar man 
die een tiental instrumenten 
bespeelt en diens broer, een 
begaafd accordeonist, wist 
zij het publiek te bekoren. 
Tal van liedjes uit haar 40 jarig re-
pertorium passeerden de revue, van 
nostalgie tot de broze relatie met haar 

moeder. Veel Ierse liedjes maakten 
het publiek vrolijk. De doedelzak was 
weer het favoriete instrument. Marjo-
lein zingt tere liedjes uit het leven ge-
grepen. Daarom spreken zij het pu-
bliek zo aan. Soms gaan ze over een 
wereld die voorbij is, soms geven zij 
tips om van je leven iets te maken en 
zijn ze enigszins filosofisch. Verras-
send is het bespelen van de  ukulele, 

mandoline, viool, cello, contrabas. 
Alle snaren bewegen onder soepele 
vingers of een handige strijkstok. Na 
het optreden waren er heerlijke roti’s, 
klaargemaakt door buurtbewoonster 
Bernadette. Bewoners ( een 70 tal ) 
blijven nog lang napraten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Al gauw bleken de pleinen een be-
langrijke plek in te nemen. Er werd 
door het Kinderparadijs een kind-
vriendelijke route uitgezet met fabel-
dieren die de pleinen, bron van talen-
tontwikkeling, met elkaar verbond. 
De kunstenaars waren de kinderen 
zelf. Na de Erasmusbuurt werd de 
Kloosterbuurt vergroend. Met name 
het Johan Idaplein werd een oase 
waar zowel jongens als meisjes, als 
moeders en vaders hun hart konden 
ophalen. De pleinen in de Moerka-
pellestraat en de Snellemanstraat 
kregen een facelift. Vier binnenter-
reinen werden ontmoetingsplekken. 
Het werd tijd om kindertalent te 
ontwikkelen. Dit gebeurde via een 
pleinenfonds ondersteund door de 
politiek en woningbouwverenigin-
gen. Bij de pleinactiviteiten stonden 
de wijkwaarden centraal: creativiteit, 
verdraagzaamheid en zo meer. Na 

een dip worden nu de pleinactivitei-
ten weer opgepakt om tegelijkertijd 
vorm te geven aan de wijkwaarden. 
Deze waarden worden gedragen door 
een samenwerkingsverband tussen 
scholen en welzijn.

BOuWONtWikkeliNgeN 
een spannend vervolg

als je de Schoonoordstraat 
binnenwandelt zie je een 
zee van stellingen, best 
indrukwekkend. Haven-
steder is daar bezig met een 
grootschalige gevelaanpak 
die gaat van de Schoonoord-
straat naar de benthuizer-
straat en bergweg.  
Ook de plinten van de bedrijfsruim-
ten worden aangepakt. Kozijnen wor-
den vervangen en waar nog enkel glas 
komt veiligheidsglas. Dit veiligheids-
glas vooral op de hoeken maakt het 
mogelijk de hekken te verwijderen. Bij 
de aanpak wil men ook het allegaartje 
aan kleuren, wat in de tijd mode was, 
vervangen door één kleurstelling. 
Bijna 100% van de huurders was het 
hiermee eens. De houten kozijnen 
worden geschilderd. Gevels waar de 

voegen uitliggen worden hersteld, 
zowel voor als achter. Technisch co-
ordinator bij Havensteder Peter Bin-
nendijk is enthousiast. Zijn aandacht 

richt zich ook op slagerij El Ghazi, een 
in potentie mooi pandje. Mede op ini-
tiatief van Marloes Alferink van Poort 
van Noord gaat Havensteder aan de 

slag met het opknappen van het pand. 
De ondernemer wil alle medewerking 
geven. Naast veiligheidsglas komt er 
ook een nieuwe zonwering. Dit past 
in de vernieuwde Benthuizerstraat 
als Poort van Noord. De sluitsteentjes 
(beeldjes) op de gevels worden in gips 
nagemaakt. Peter wijst op de mooie 
voordeuren die er nog zijn. Ze worden 
in ere hersteld. In de Zaagmolenstraat 
zie je hoe dat eruit gaat zien. Het hele 
Schoonoord project loopt tot eind ok-
tober. Binnendijk realiseert zich dat 
er best overlast is voor bewoners: stel-
lingen, doeken, gebrek aan licht, con-
tainer, werklui voor je raam. De be-
woners moeten wat incasseren maar 
dan krijgen ze ook wat. Havensteder 
rekent op sociale waardering van de 
woningen, ons aller trots. Het Oude 
Noorden wordt wat! 

Schoonoordstraat wordt plaatje 

 

Samenwerking 
De wijkraad Oude Noorden zet in 
op samenwerking tussen de diverse 
wijkpartijen, een instrument daartoe 
zijn de wijkwaarden. Via een grote 
vergadering van bij de wijk betrokken 
partijen, van welzijn tot onderwijs 

en sport, is gewerkt aan een nieuwe 
pedagogische visie. Een kernwaar-
denteam bestaande onder andere uit 
Sabine van het Kinderparadijs, An-
neke van der Glas van MO, Sandra 
van de Hildegardisschool en een ver-
tegenwoordiger van de GGD, kwam 

tot vier waarden. Respect voor elkaar 
en voor de natuur, autonomie (waar 
ben ik goed in, wat zijn mijn leerpun-
ten), creativiteit en positiviteit. Deze 
waarden en de uitleg ervan werden 
verwerkt op handige placemats met 
sprekende symbolen.

De buurtkinderen uit het 
Rottekwartier gingen heer-
lijk kamperen op het bin-
nenterrein. Schattige turkse 
tentjes staan kleurrijk op het 
gras. Ligt er wel zeil genoeg 
op de grond? 
In de aanloop van het spannende 
avondgebeuren komt circus Rot-
jeknor met grote ballen, jongleer 
spullen, fietsjes, hoepels, diabolo’s. 
Theater Kijk Haar Nou speelt het 
Snotmysterie. Een koene vrouwelijke 
ridder verslaat de tovenaar en krijgt 
de hand van de koningszoon. De 
bloem is het ultieme wapen tegen 
het besnotten dat iedereen weerloos 
maakt. De kinderen vinden het span-
nend. Het begint fors te regenen als 
het drietal Fo, Marjana en Yung Mula 
arriveert. Allemaal de tent in maar. 
Er word gezongen, gerapt, gedanst. 

Het lijkt wel een hemel op aarde. 
Overal lachende gezichten en tiental-
len foto’s worden geschoten. Voor Fo 
is het een thuiswedstrijd. Ze worden 
direct gecontracteerd voor een vol-
gend optreden. Het duurt behoorlijk 
lang voor de jeugd inslaapt. Er is een 
meisjes en een jongens tent en overal 
worden er griezelverhaaltjes verteld. 
Het is lastig vroeg opstaan maar 
een heerlijk ontbijt wacht met een 
geknutseld eitje, croissants, warme 
chocolade melk, jam en een gedegen 
soepje. Kunnen we weer op kamp?

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

Het is erg druk in Huis van de 
Wijk mozaïek. We zien zeker 
honderd mensen en maken 
een rondje door de zalen. 
Bij Gezond Gewicht leer je afvallen. 
De fysiotherapeuten van Fysiothe-
rapie Plus doen bij je inspannings-
testen. Ze meten je knijpkracht. Het 
MOB uit de Graaf Florisstraat maakt 
zich sterk voor ouderen. In Charlois 
worden nu drieëntwintig apparte-
menten gebouwd met vierentwin-
tig uurs zorg voor Marokkaanse en 
Turkse ouderen onder de naam ‘Beyt 
Essalam’. Het complex bestaat uit 7 
echtparen en 12 eenpersoons zorg 
appartementen. Daarnaast is er een 

gebedsruimte, gezamenlijke woonka-
mer en een dagbesteding. We botsen 
op Generation R Next. Ze richten zich 
op mensen met een kinderwens of 
zwangere vrouwen. Het is de bedoe-
ling via 4 keer een 3D echo van uw 
kind en het invullen van vragenlijsten 
tijdens het eerste levensjaar, gegevens 
te verzamelen waarmee de gezond-
heid van toekomstige generaties kan 
verbeterd worden. Wie wil meedoen 
kan mailen naar generationr@eras-
musmc.nl Metingen van lengte en 
tandplak, wegen, zijn concrete pun-
ten. We worden voorgelicht in een 
volgende stand over het val risico en 
het verbeteren van onze balans. Be-

wegen is ook een toverwoord. Bij de 
buurvrouw laat ik me wegen, mijn 
omtrek meten en mijn lengte. Ben 
ik zo gezond als een vis? Aan de slag 
moeten we bij een zelfverdedigings-
cursus. Je leert afweren, knietjes ge-
ven en trappen. Buig door je knieën, 
dat geeft je mee kracht ontwijk de 
klap en ga naar de aanvaller toe. Een 
trapje in de knieholte haalt honderd 
kilogram onderuit.  Een klein Chi-
nees vrouwtje Marlène van Krav, 
Maga is als een fury. Wat een dag! In 
de loterij heb ik niet gewonnen maar 
ik heb veel geleerd. Wist je dat er een 
gezondheidsmarkt komt op Feestival 
op 12 oktober? Een aanrader.

kinderfeest 
Hofdijk binnenterrein

gezondheidsmarkt 
met reuze toeloop

De intro wordt gegeven door trans-
formatiemanager Jeroen Lavens die 
voornamelijk kantoorgebouwen wil 
omzetten in woningen en overbodige 
winkelruimte in woonruimte waar dit 
passend is. Piet Vollaard bepleit een 
natuurlijke stad, ecologisch verant-
woord. Stad in de Maak breekt een 
lans voor de combinatie half wonen, 
half werken. Opvallend is de stand 
van Havensteder waar gekoerst wordt 
op een opknapbeurt van de Burge-
meester Roosstraat en de Zegwaard-
straat. De sloop Vinkenstraat nadert 
met rasse schreden. De hoek Snel-
lemanstraat/Vletstraat krijgt nieuw-
bouw. Hetzelfde geldt voor de Harten-
ruststraat en de Wolstraat. Woonstad 
is vooral bezig met funderingsonder-
zoeken. Dit geldt voor de Kop van 
Noord, de Hoeksestraat en de Heer 
Vranckenstraat. Daar is zeker wat aan 
de hand. De Ruivendwarsstraat staat 
op de lijst van de sloop. Technisch 
gezien is herstel onbetaalbaar. Woon-
stad heeft een 5 jaren plan ontworpen 
met funderingsherstel en complete 
renovatie, inclusief nieuwe toiletten, 
keukens  en badkamers. Denise Ha-
nenberg wijst erop dat ingezet wordt 
op duurzaamheid.

De Wasserij , een cluster van ateliers
Ook de Wasserij is van de partij. Dit 
gebouw dat getransformeerd werd tot 
een cluster van ateliers wordt officieel 
geopend in november. Het was snel 
compleet verhuurd. Het laatste atelier 
is aan de man gebracht. Een opval-
lend project is ook de hoek Noord-
singel/Heemstraat, waar een kantoor 
gesloopt wordt en een woonflat ver-
schijnt. Onder de naam Noordsingel 
250 worden appartementen gebouwd 
van 50 tot 100 vierkante meter: 9 
townhouses, 36 appartementen en 10 
penthouses. Binnen 2 jaar moet het 
kant en klaar zijn. De Correct stand is 
niet nieuw. Wel komen we saignante 
details te weten. De witte streep aan 
de bovenzijde verwijst naar de oude 
radio waar Correct voor bekend was. 
De witte bovenkant bestaat uit hoog-
waardig plaatmateriaal, heel anders 
dat het gekende trespa. 

Weerwoord met regentonnen 
Weerwoord, de leverancier van onder 
andere regentonnen waarmee wa-
ter wordt opgevangen en gebruikt, is 
zowat uitverkocht. ‘We willen zo een 
ton bij elk van onze schuurtjes’ zegt 
bewoonster Wendy Groen. 
‘Mijn Eritrese buurman vindt het 
verschrikkelijk dat wij onze toiletten 
schoonmaken met drinkwater.‘ En 
passant vermeldt zij dat de rouw stal-
len naast haar binnenterrein Zwaans-
hals aan een particulier verkocht zijn. 

Wat wordt de bestemming? Wij krij-
gen een enthousiaste uitleg over de 
regenwateropslag. Het huidige riool-
stelsel dat lekt aan alle kanten wordt 
vernieuwd. Hierdoor stijgt het grond-
water, goed voor de huizen op houten 
palen, maar slecht voor de souterrains. 
Alle zeilen moeten bij gezet worden 
om huiseigenaren bij elkaar te krijgen 
met het oog op de isolatie van de sou-
terrains. Wij bestuderen het Rotter-
damse afvalplan. De containers krij-
gen sensoren die aangeven wanneer 
zij vol zijn. Voor de bovengrondse is 
dat alsnog niet mogelijk. Een gedrags-
verandering van de bewoners die er 
grofvuil naast zetten is absoluut nood-

zakelijk. Je kan niet blijven ruimen. Je 
kan gemakkelijk een afspraak maken 
met 14010 (maximaal een week wach-
ten). Gelukkig zijn er tal van bewo-
nersinitiatieven die zelf de vervuiling 
een halt willen toeroepen. De nieuwe 
plannen voor de Blommersdijkselaan 
hangen op.
Bewoner Marcel Speet is blij dat de 
tuinen van de toekomstige Ruiven-
dwarsstraat worden behouden. ‘Ik 
dacht, daar gaat mijn zonlicht!‘ Al bij 
al een relevante bijeenkomst met als 
afsluitertje tomatensoep, stokbrood, 
een gamma van smeersels en een 
heerlijk wijntje. Dat brengt mensen 
bij elkaar en maakt de tongen los.

team 
Wijkwaarden 
Oude Noorden

Vijftien jaar geleden 
scoorde de erasmusbuurt 
als eerste kindvriendelij-
ke buurt van Rotterdam. 
Het schoolplein voor de 
Klimop ging op de schop 
met een mooie dichtregel 
van één van de kinderen 
en de tollensstraat kreeg 
een speels jasje. 

Op donderdag 17 oktober vindt tussen 17 en 19 uur in het 
Klooster opnieuw de informatiemarkt Oude noorden plaats. 
De gemeente zal de bewoners een update geven over de aan te pakken stra-
ten voor rioleringsvervanging. Ook is het funderingsloket weer aanwezig, net 
als de mensen van het Rotterdamse Weerwoord. We hopen dan ook de eerste 
resultaten te zien van de in de wijk geplaatste regentonnen! Deze keer is er 
ook aandacht voor de groenkansen die er zijn voor het Oude Noorden en de 
verkeerskwesties die er in de wijk spelen. De transformatiemanagers van Noord 
laten zien welke panden er zijn verbouwd naar woningen of bedrijfsruimten en 
welke de komende tijd kunnen worden aangepakt. De centrale uitdaging hierbij 
is hoe we de ruimte in Noord het beste benutten. De ontwikkelaars die aanwezig 
zijn zullen een update geven van hun nieuwbouwplannen en ook de corporaties 
zijn weer van harte uitgenodigd.  Kortom, genoeg informatie om voor langs te 
komen, zet de 17e in je agenda.

Het Klooster wordt 
zowat overrompeld door 
nieuwsgierige bewoners 
met betrekking tot de 
bouwontwikkelingen 
in het Oude noorden en 
agniesebuurt.

Uitnodiging 
informatiemarkt
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ook verschillende lagen aan. Petra 
van Noort verbeeldt de digitale we-
reld en brengt hem in de werkelijke 
wereld. Haar schilderij is een tijds-
beeld, een beeld van de social me-
dia tijd. Ze schildert een jong meis-
je met twee gezichten. Het werk is 
sprekend en bijzonder figuratief. 
Babette Kleijn ontwierp een speels 
werk dat aansluit bij de lijnen aan-

gebracht in de muren. Het werk 
verbeeldt een lijnen landschap dat 
uitspringt door het kleurverschil. 
Op dat landschap dartelt een bal-
letje, een cirkel, wat zorgt voor een 
speels element. Het versterkt de 
witte ruimte. Dieptewerking brengt 
ze aan met ijzertjes, zodat het werk 
tweedimensionaal wordt. Het lijkt 
op een rooster waarbij de ijzertjes 

zorgen voor schaduw en diepte. 
Het is suggestieve symboliek. Aan 
de onderkant blijft het grijze stuck-
werk behouden. Babette: ‘Ik wilde 
iets gevoelig en frivool.’ Architect 
Ruoff vertelt ons dat de blindnis 
aan de kop een noodzakelijke af-
sluiting is van een bouwblok. Het 
toekomstige kunstwerk kadert in 
een traditie.

Drie kunstenaars waaronder een 
duo maakten opvallende ontwer-
pen die ze aan de bewoners pre-
senteerden in Huis van de Wijk het 
Klooster. Ze werden gespot door 
Mural Inc. die bemiddelen tus-
sen kunstenaars en sponsors. Het 
kunstproject wordt ondersteund 
door Woonstad en het Centrum 
Beeldende Kunst. Het is aan de 
bewoners om hun voorkeur uit te 
spreken. Een Ad Hoc commissie 
hakt dan de knoop door. Het duo 
Naamloozz en Nnamari brengt 
acht blokken in de nis van super 
strak tot enorm kleurrijk. Kunste-

naar Kenneth legt ons uit dat hij en 
zijn vriendin hier een eenheid van 
willen maken. Het werkt als een 
memory. Bewoners en kinderen 
uit de buurt bepalen zelf de com-
positie. Het kunstwerk wordt het 
verhaal van de straat. Het overge-
bleven huis is geen vreemde eend 
meer in de bijt. Kenneth wilde de 
kleuren van de straat in beeld bren-
gen  en er een eenheid  van maken. 
Ze spraken met buurtbewoners die 
40 tot 45 jaar in de wijk wonen. 
Ze spraken over verpaupering en 
een moeilijke verandering. In hun 
muurschildering brengen ze dan 

Opvallende ontwerpen voor muurschildering

Nadat alle woningen naast Blokland-
straat 108 gesloopt waren, zijn wij 
begonnen met de nieuwbouw. Alle 
woningen moesten wel netjes aan-
sluiten op het overgebleven huis. Dat 
is een lastige klus geweest. In eerste 
instantie zou het nieuwe ontwerp 
hetzelfde zijn als aan de overkant van 
de straat. De bewoners van 108 wilde 
graag in hun woning blijven. Deze 
wens hebben wij gerespecteerd en 
een creatieve oplossing bedacht. Het 
pand van 108 was namelijk een stuk 
hoger dan het ontwerp. Riki Aarden, 
onze projectleider, legt uit: ‘We heb-
ben veel gesprekken gehad met de 
gemeente over hoe we het netjes 
konden laten aansluiten. We hebben 
uiteindelijk gekozen voor een hogere 
begane grond en een hogere dakrand 
bij de nieuwbouwhuizen. Daarnaast 

NieuW 
NAAst Oud  

zijn de huizen niet hetzelfde, want 
dat was voor de sloop ook niet zo. Al 
met al ben ik ontzettend trots op het 
resultaat’.

Het slopen en bouwen 
was ingewikkeld
Naast het ontwerp was het slopen 
en bouwen ook een grote uitdaging. 
Tijdens een verbouwing lopen de 
werklui altijd tegen dingen aan die 
je niet kunt voorzien. Het pand van 
108 moest voorzichtig losgezaagd 
worden en je weet nooit wat je daar-
bij tegenkomt. De woning is aan alle 
kanten verstevigd, zodat er niets zou 
verzakken of kapot zou gaan. Daar-
naast moest er geheid en gebouwd 

worden. Riki:‘Door voorzichtig te 
werken en veel contact te hebben 
met alle omwonenden konden pro-
blemen snel opgelost worden.’ Op 
de vraag waar Riki het meest trots 
op is, zegt ze: ‘We hebben gezegd 
dat we het binnen 1,5 jaar met zo 
min mogelijk overlast zouden doen. 
Dat is gelukt. Zelfs nadat we al-
les moesten aanpassen. Een dikke 
pluim voor de buurtbewoners, de 
bewoners van nummer 108, de aan-
nemer en alle andere die hebben 
meegewerkt om dit tot een succes 
te maken.’ Het resultaat mag er wat 
ons betreft zijn.
(bijdrage Woonstad Rotterdam)

Vorig jaar is er in de media 
veel aandacht geweest voor 
het alleenstaande pand 
aan de bloklandstraat. niet 
vreemd natuurlijk, want het 
was een gezicht dat je niet 
snel ziet. 

bij het nieuwe woonblok 
bloklandstraat aan de 
1-e pijackerstraat is een 
blindnis aangebracht, 
een nis naar een oude 
traditie die terug gaat 
naar eind 18-e eeuw. in 
een kader troffen we 
toen schitterende recla-
mes van Droste tot de 
Holland amerika Lijn. 

Overlast 
van ratten
Ratten kunnen overlast ge-
ven. een rat kan drager zijn 
van bijvoorbeeld de ziekte 
van Weil en paratyfus. Houd 
ratten daarom uit de buurt 
van uzelf en kinderen: 
ga netjes met uw afval om. 
De rat is een berucht plaagdier. Hij 
knaagt aan alles wat hij in zijn buurt 
vindt, zoals telefoonkabels en isola-
tiemateriaal. Zo veroorzaakt hij veel 
schade. In Rotterdam komt de rat 
veel voor, omdat hij in onze omge-
ving alles vindt wat hij nodig heeft. 
Hij nestelt zich graag aan walkan-
ten, in de riolen en in en onder 
gebouwen. Daar vermenigvuldigt 
hij zich snel. Een wijfje kan tijdens 
haar leven meer dan honderd jon-
gen werpen. U kunt de overlast of 
schade van ratten beperken of zelfs 
voorkomen, als u geen voedsel in en 
om uw woning laat slingeren. Strooi 
geen brood voor de vogels daar ko-
men ook ratten op af. Gooi geen eten 
of etensresten op straat. zet geen af-
val los naast de vuilniszak of huis-
vuilcontainer. Dicht gaten en kieren 

in en om de woning, neem contact 
op met de verhuurder om kapotte 
rioolbuizen, regenpijpen, ventilatie-
roosters en tegels te repareren. Heeft 
u toch nog last van ratten bel dan 
14010. Ratten op straat kunt u ook 
melden via de website rotterdam.nl/
plaagdierbeheersing.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Oud brood in
de broodbak
per dag gooien we in neder-
land 435.000 broden weg. 
Heel zonde, want van brood 
kun je weer iets nieuws ma-
ken! gooi je brood dus niet 
bij het restafval of op straat, 
maar in de Rotterdamse 
broodbak. 
Zo geeft het geen rommel op straat, 
trekt het geen plaagdieren aan en 
wordt het bovendien omgezet in 
groene energie. Beter voor het mi-
lieu, beter voor Rotterdam en beter 
voor de dieren! Dieren die in de stad 
leven, zoals duiven, ganzen en een-
den kunnen ziek worden van brood. 
In brood zit namelijk teveel zout en 
onvoldoende gezonde voedingstof-

fen. De dieren vinden zelf voldoen-
de voedsel dat wel goed voor ze is. 
Bovendien trekt brood op straat rat-
ten en meeuwen aan die voor over-
last zorgen.

Werking
Verspreid door Rotterdam staan er 
meer dan 100 broodbakken. Alle in-
woners van Rotterdam kunnen hun 
oude brood in één van deze brood-
bakken doen. De elektrische inza-
melwagens van GroenCollect legen 
de broodbakken wekelijks. Iedere 
broodbak wordt beheerd door een 
broodbak adoptant. Ook broodbak-
adoptant worden? Kijk dan op Rot-
terdam.nl/broodbakken. GroenCol-
lect leegt de broodbakken, selecteert 
het brood en zorgt dat het omgezet 
wordt in groene energie. Dit ge-
beurt door het brood te vergisten. In 
brood zit namelijk veel energie. Van 
één brood kun je een led-lamp maar 
liefst vijf dagen laten branden. In de 
broodbak mag je alle soorten oud 
brood doen, ook licht beschimmeld 
brood. Let op: geen plastic zakjes en 
andere etensresten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Burendag
in klooster 
Zaterdag 28 september 2019 
vieren ze  van 13:30-17:00 
uur burendag in Het Kloos-
ter Oude noorden, Ruiven-
straat 81. 
Er wordt met elkaar gewerkt aan een 
groot kunstwerk, ontworpen door 
Simone van Maurik, bewoonster 
van het Oude Noorden. Alle bewo-
ners mogen mee schilderen, eten, 

drinken en naar muziek luisteren. 
Ook de kinderen uit de wijk zijn 
van harte welkom, maar onder be-
geleiding van hun ouders. Er is een 
kleurwedstrijd voor kinderen tot 14 
jaar, de kleurplaat is op te halen in 
Het Klooster of hiernaast uit te knip-
pen en in te leveren op 28 septem-
ber vóór 15:30. Het grote kunstwerk 
zal door de wijk reizen en op ver-
schillende plekken tentoongesteld 
worden.Kom, en ontmoet je buren!  
Voor meer info:  tholl@dock.nl of 
telefoon 06 - 599 05 729.

Op het Johan Idaplein stonden 
informatiestandjes hoe je plaag-
dieren (ratten) kunt voorkomen 
en hoe je makkelijk kunt helpen 
om de straat schoon te houden. 
Vooral de opgezette duiven en rat-
ten in alle maten oogsten veel be-

kijks. De Stichting Broodnodig was 
prominent aanwezig. Ze zamelen 
oud brood in en maken er groene 
energie van: van boterham tot elek-
triciteit. Er waren leuke activiteiten 
voor de kinderen: knutselen met 
wegwerpmaterialen, oude kapstok-

Opruimdagen Woonstad
ken die werden opgepimpt.  Er was 
een heuse ruilbeurs.  Bewoners 
namen heel wat spullen mee die 
ze niet meer konden gebruiken: 
Borden, kopjes, een enorm aantal 
boeken waaronder het bekende 
Turks Fruit. Er werd intensief ge-
ruild. Belangrijk was het plaatsen 
van een enorme vuilcontainer om 
gelijk grofvuil weg te gooien. Het 
werd een gigantisch leeghalen van 
bergingen en bergingsgangen. Jan 

van der Ploeghuis was de kampi-
oen container vullen. Aanwezig op 
het Jan Idaplein waren Denise en 
Anouska van Woonstad. Anouska 
als opzichter zorgde voor heerlijke 
kopjes koffie. We begroeten ook 
Martha Harel van de wijkraad, de 
jongerenwerkers en de opbouw-
werkster, de wijkregisseur en de 
onafscheidelijke wijk conciërges 
Peter en Walter. Er draaide hippe 
muziek met veel Broederliefde. 

Kinderen en volwassenen gingen 
driftig aan de slag met knijpers en 
bezems. De vuilcontainer maakte 
een week lang een rondje door de 
wijk, op 4 plekken in het Oude 
Noorden en het gebied van Woon-
stad en Havensteder. We zagen 
hem gevuld worden op het Johan 
Idaplein, in de Heer Vrankestraat, 
in de Burgemeester Roosstraat en 
de Ooievaarstraat.

Samen met de bewoners ging Woonstad de wijk in. Ze 
maakten het Oude noorden schoner samen met wijkorga-
nisatie SOL/DOCK, de gemeente Rotterdam en de wijkraad 
Oude noorden.
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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
Hofbogen bV, anja berkelaar,  
Kinderparadijs, guus van Otterloo 
en Heleen van praag, gemeente 
Rotterdam

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

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

Ouders, oma’s, opa’s en 
buurtbewoners zijn in grote 
getale opgekomen richting 
Klimop plein bij de eras-
musstraat. Het hele plein-
programma wordt gepresen-
teerd en uitgevoerd door de 
kinderen zelf. 

Met voltallige klassen treden ze op, 
afgewisseld met individuals (rappers, 
zangers, dansers). De spits wordt af-
gebeten door een vreemde vogel van 
Codarts, een koekkoek die na veel pijn 
en moeite en halsbrekende toeren zijn 
ei kwijt kan. De kinderen hebben er 
lol in. 6A komt met De Kuip of Rap 
en Een mooie dag. 6B gooit het op de 
rap toer en Anouar en Jomar doen je 
stomverbaasd staan met hun originele 
en perfect ritmisch gebrachte rap tek-
sten. Groep 5 komt met Schotland of 
Blues en wat denk je van de kleintjes 
die Woeste Willem brengen verkleed 
als piraten die de mooie jonkvrouw 
schaken op een onstuimige zee. Wat 
een theater! Groep 1 komt met roman-
tische vlinders en Amira zingt ‘Je hebt 
een vriend.’ Meester Ed trekt zijn gi-
taar en een meisjeskoor bekoort ons 
met Pas a Pas. De groepen 4 en 5 zin-

Agenda
 

27 september 

WE LOVE PuBLIC SPACE in ZOHO 

28 september  

HAPPy2MOVE /   
RONDE VAN NOORD Bergsingel

28 september  

BuRENDAG KLOOSTERKuNST

3 oktober 

HERINRICHTING VIJVERHOF-
STRAAT in de Banier

12 oktober  

PLAAGDIEREN INFOMARKT 
Insulindeplein

11-13  oktober   

FEESTIVAL NOORDPLEIN

17 oktober   

INFOMARKT 
BOuWONTWIKKELINGEN 
OuDE NOORDEN in Klooster

14 november  

BOuWONTWIKKELINGEN   
AGNIESEBuuRT (zie facebook 

wijkraad Agniesebuurt) 

miriam garrido Otero is 
activeringscoach bij wmo 
radar/ SOL. Ze richt zich op 
werk voor bewoners, op vrij-
willigerswerk en activering, 
op aanpakken van proble-
matiek. Ze is trots dat ze 
8 bewoners aan vast werk 
heeft geholpen. 
Miriam gaat in gesprek met bewo-
ners, onderzoekt wat hen blij maakt 
en wat de belemmeringen zijn. Zij 
bedenkt een activiteit of zoekt vrij-
willigerswerk dat goed past bij de 
ontwikkeling van de cliënt. Ze orga-

niseert meerdere gezondheidsbijeen-
komsten over vitaminen, gezonde 
voeding, overdraagbare seksuele 
aandoeningen en andere thema’s die 
spelen in haar groep. Ze is de grond-
legger van de wandelactiviteit die elke 
maandag om 09:00 uur start bij het 
Klooster. Een uur lang wordt er ge-

Dit jaar deden 97 kinderen 
mee aan het Zomerproject 
van Kinderparadijs 
meidoorn! 
In de Avonturentuin werden verhalen 
uit het gelijknamige boek voorgelezen 
en gingen de kinderen aan de slag 
met activiteiten rondom het thema. 
Natuurlijk mocht het bouwen van 
een boomhut niet ontbreken! Iedere 
dag werd hij een stukje mooier en 
hoger. Stevig werd hij aan de boom 
vastgetimmerd. Normaal gesproken 
mag dat niet, maar deze boom is ziek 
en moet helaas worden weggehaald. 
Daarom een ode aan de mooie kastan-
jeboom tijdens dit zomerproject. De 
samenwerking met Studio de Bakkerij 
gaf een theatrale saus aan het geheel, 
een prachtige doe-voorstelling zette de 
kinderen in beweging en liet hen van 
de ene verbazing in de andere rollen. 
Ook ouders genoten zichtbaar!  
Naast de waanzinnige boomhut, die 
zelfs werd voorzien van theaterspots, 
maakten kinderen de lekkerste ge-
rechten, bouwden ze fantasiedieren 
en maakten ze een kleurige reuzen-
taart van papier-maché! Spelender-
wijs leerden kinderen met verschil-
lende technieken en gereedschappen 
werken. Op deze manier ontdekken 
kinderen wat ze leuk vinden en waar 
ze goed in zijn; timmeren, zagen, 
bouwen, samenspelen, schilderen, ko-
ken, boetseren, gedichten maken, het 
kwam allemaal aan bod. Het slotfeest 
was helemaal fantastisch! Een feeste-
lijke middag waar enkele ouders hiel-
pen met de activiteiten en waar kinde-
ren spelenderwijs veel hebben geleerd 
en met een grote glimlach, een ijsje in 
de hand en prachtige vakantieherin-
neringen weer naar huis zijn gegaan.

Het zomerproject 
de Waanzinnige Boomhut

stapt met een grote groep. Eénmaal 
in de zes weken gaat dit gepaard met 
een cultureel ontbijt in samenwer-
king met het Klooster. Bedoeling is 
elkaar te leren kennen en te leren van 
elkaars cultuur. Het is altijd heel ge-
zellig en er ontstaan nieuwe vriend-
schapsbanden.

passie
Garrido Otero werkt nauw samen met 
de gemeente die een lijst aanlevert 
van werkzoekenden. Projecten waar 
zij op dit moment mee samenwerkt 
zijn ontwikkelmarkt, Van Passie naar 
Participatie (i.s.m CVD) en  Samen 
Gezond (i.s.m. Hoedje van Papier) 
over taal- en gezondheidsvaardighe-
den. Hoe gaat Miriam om met haar 
klanten? ‘Sommigen kunnen we di-
rect als vrijwilligers plaatsen. Maar 
de meeste hebben een zware bagage. 
Daar wordt eerst aandacht aanbe-
steed.’ De taak van Garrido Otero is 
de gezondheid bevorderen en de fy-
sieke en mentale weerbaarheid ver-
sterken. Het gaat om verbinden, in 
eigen kracht zetten, luisteren en em-
pathie hebben. ‘Waar wordt je blij en 
gelukkig van?‘ is een van haar vragen. 
Door de samenwerking met collega’s 
worden de resultaten beter.
Zij werkt voornamelijk nauw samen 
met alle Huizen van de Wijk, Groen-
Noord en Woongroep de Heulbrug. 

Bij deze woongroep heeft ze aantal 
vrijwilligers geplaatst van verschil-
lende culturen,  verbonden  met 
Nederlandse ouderen. De vrijwilli-
gers werken aan het verbeteren van 
de Nederlandse taal en tegelijkertijd 
komen de ouderen in aanraking met 
andere culturen.

Liefde voor noord
 Miriam vindt het Oude Noorden een 
geweldige plek. Lieve mensen, veel 
organisaties en mooie gebouwen. 
‘Op de wereld van Rotterdam Noord 
raak je nooit uitgekeken. Ik ben ge-
lukkig als ik de mensen gelukkig zie.’ 
In oktober start Garrido Otero met 
Krav Maga een zelfverdedigingsport. 
Daarnaast wordt er ook een wandel-
groep gestart vanuit de Propeller. Mi-
riam benadert nog even het belang 
van teamwork. 

Van 
passie 
naar 
actie

gen ‘Als ik bij je ben.’ Opvallend zijn 
de muzikale klassen met accordeon, 
dwarsfluit en blokfluiten. In wisselen-
de samenstellingen laten ze zien hoe 
de school investeert in het musische 
talent van de kinderen. Mohamed valt 
op binnen de school populatie, met 
een perfect heldere stem zingt hij het 
populaire All of Me. Weer een koor en 
dan Ilias die het hele plein in bewe-
ging krijgt met Leef. De groepen 7 en 
8 laten een enorme groei zien. Hier is 
echt aan gewerkt. De klassen worden 
afgewisseld met inspirerende zang 
en dansgroepjes van diverse samen-
stelling. Philippine de nieuwe school-
directeur is de souffleur vlakbij het 
podium, de leerkrachten zijn de onver-
droten supporters. Leerling Mohamed 
zorgt dat de groepen klaar staan. Ze 
wisselen elkaar af als een wervelwind. 
Meester Ed snuffelt op de laptop naar 
de begeleiding van de songs.

een spontaan buurtfeest
Het complete personeel komt in 
carnavalskleding. Het zijn vreemde 
vogels die de kinderen spontaan tot 
een polonaise brengen. Het hele 
plein deint mee. Meester Ed haalt 
het Klimop lied uit het stof. Het da-
teert van de Erasmusbuurt als eerste 
kindvriendelijke wijk van Rotterdam, 
15 jaar geleden. Ed’s train, een forse 
band gevormd door allemaal vrien-
den, krijgt de beentjes op de vloer. 
Er ontstaat een spontaan buurtfeest. 
Directrice en alle leerkrachten met 
de kids zijn permanent op de vloer 
te vinden. Onverwachte gasten stro-
men toe. Naast de schoolouders be-
groeten we bezoekers van de Gultepe 
moskee, werkers van SOL en diverse 
bewoners uit het Rottekwartier. Wat 
een happening!

als er iemand een duizend-
poot is dan is het meester 
Reinier wel! Zes jaar gele-
den kwam hij als stagiaire 
binnen, een beetje verlegen, 
maar toen al boordevol 
grappen en een grote lach. 
Na zijn stage werkte hij als vrijwil-
liger in Speeltuin Wikado en bij ac-
tiviteiten. Activiteiten bij meester 
Reinier zitten altijd boordevol ver-
rassingen en is vaak net even anders 
dan anders. Zo introduceerde hij 
Mannendag, met houthakken, stok-
ken slijpen, vuurtje stoken en andere 
belangrijke zaken voor jongens en 
hun vaders. Ondertussen deed hij 
de opleiding Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening en met zijn op-
gedane kennis verstevigde hij de 
organisatie meer en meer. Na zijn 
opleiding werkte Reinier als vaste 

kracht bij Noord’s Got Talent en nam 
hij jongens mee op sleeptouw. Daar 
ontwikkelde hij de Noord’s Got Ther-
mometer, een meetinstrument om te 
kijken hoe het met de jongens gaat.  
En ontwikkelen, daar houdt hij van, 
want hij volgde de master Sociologie 
aan de universiteit en  is inmiddels 
zijn eigen bedrijf in de consultancy 
gestart! 
Een mooi gedicht van een van de jon-
gens van Noord’s Got Talent hangt 
nu als aandenken aan Reinier in de 
wall of fame. “Want je houdt me als ik 
val…” is de kern van het gedicht, dat 
in één zin samenvat wat de waarde is 
van de ondersteuning die hij de jon-
gens geboden heeft. Een hele dikke 
dank je wel voor Reinier!

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

Meester Reinier 
neemt afscheid

Agenda SOL in Rotterdam Noord: 

www.solnoord.nl/activiteiten

Agenda Klooster: 

www.kloosteroudenoorden.nl/activiteiten/

Agenda Nieuwe Banier: 

denieuwebanier.nl/agenda-activiteiten/

kliMOp BARst VAN Het kiNdeRtAleNt
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We worden enthousiast begroet door 
Karen die het erg naar haar zin heeft 
in de nieuwe woning. Het is een ech-
te kinderrijke buurt en het is mooi 
dat bewoners van de oudbouw en de 
nieuwbouw met elkaar kennis ma-
ken. Het idee van de barbecue is oude 
en nieuwe huurders en kopers dich-
ter bij elkaar te brengen. Karen komt 
zelf uit Blijdorp en het is dan logisch 
dat je naar nieuwbouw in de buurt 
zoekt, zeker als je houdt van Noord. 
‘Het is hier een heel leuke buurt. Er 
gebeurt van alles. We hebben goede 
contacten met elkaar. We helpen el-
kaar met de tuinen en lenen elkaars 
boormachine. Ik vond het belangrijk 
in relatie te komen met de buren van 
de overkant. We moesten even aan el-
kaar wennen, maar nu is het ijs gebro-
ken.’ Karen vertelt dat de nieuwbouw 
in de Bloklandstraat huurwoningen 
zijn. De Raephorststraat kant is koop. 
De bewoners hebben zelf alle sala-
des gemaakt met feta, tomaatjes en 
speciale sausjes. De salades kwamen 
terecht in de koelkasten bij diverse 

bewoners. Tafels en stoelen komen 
uit de tuinen! We ontmoeten Gyzle-
ne. ‘Ik woon hier 3,5 jaar. Ik vond het 
jammer dat er geen contact was  met 

de overkant. We zijn dan samen met 
de Raephorststraat en de 1e Pijnac-
kerstraat een buurtcommissie gaan 
vormen. Deze barbecue is bedoeld als 

kennismaking en verbinding tussen 
de bewoners. Ik ben gaan aanbellen. 
We moten elkaar beter leren kennen 
en klaar staan als eer hulp nodig is. 

We gaan samen Sinterklaas vieren 
en Kerst.’ Ik kom Loes tegen die al 
36 jaar in de Bloklandstraat woont. ‘ 
Wij moesten nog onze eigen douche 

bouwen!’ Loes was actief in de Hilde-
gardisschool. Ook Yvonne woont al 
38 jaar in de straat, net als die grote 
Hindoestaanse familie. Ze vinden 

de nieuwe buren top. Rabia komt 
uit Amsterdam en verhuisde naar 
010 omwille van haar werk. ‘Het is 
fijn wonen in Noord.’ De barbecue is 

een bewonersinitiatief en krijgt ook 
steun van Albert Hein. Het is een 
echt multicultureel feest waar het kri-
oelt van de kinderen. Kleintjes zetten 

de eerste stapjes. De kids knutselen, 
worden geschminkt en spelen met de 
hoepels. Dichter Otto Behrens gaat 
er een gedicht over maken. Twee ver-
schillende sporen sociaal en cultureel 
komen hier bijeen. Zowat alle actieve 
bewoners uit de Raephorststraat met 
meneer Stolk aan kop komen aange-
wandeld. De kleindochter ligt al snel 
op een lange zitzak, lekker relaxed. 
Cynthia haalt herinneringen op uit 
haar begintijd. Opzoomeren, thuis 
koken voor de straat en een onder-
onsje maken met zijn allen in het 
portiek. Oude en nieuwe actievoer-
ders ontmoeten elkaar en kunnen el-
kaar steunen bij het creëren van een 
leefbare buurt. De hele straat lang 
zitten bewoners aan tafels, keuvelen 
en genieten van de barbecue met bie-
ten sausjes en pikante tomaat, worst, 
hamburgers en kip. Het straataan-
zicht is Breugeliaans. 

De Wijkraden uit noord 
organiseerden op het eudo-
kiaplein weer een traditio-
nele initiatievendag. 
Leuk is dat je als bewoner nog die-
zelfde dag hoort of je initiatief wordt 
gehonoreerd. Het plein wordt gevuld 
met het speciale Opzoomer Loket en 
natuurlijk de bijhorende informatie 
stands. Ter inspiratie kunnen we ken-
nis maken met spraakmakende be-
wonersinitiatieven uit diverse wijken. 
Wat te denken van Iedereen Einstein. 
De initiators van dit initiatief zijn aan-
wezig om hun verhaal te vertellen. 
Meerdere geslaagde events passeren 
de revue. More Life van Samie Sedano 
en Blik in de wijk gedragen door een 
grote groep vrijwilligers. Doe het Lek-
ker Zelluf en Atelier op Wielen. Het 

atelier is prominent aanwezig als in-
spiratiebron. In een groene oase als 
Noord kwamen natuurlijk tal van ini-
tiatieven rond planten, geveltuinen en 
groenbeheer. Opvallend waren jonge 
meiden uit Bergpolder die een liefe-
lijke Bijen vriendelijke groenstrook 
gaan aanleggen. Ook buikdansen 
kwam aan de orde. In Mozaïek wordt 
een Lief en Leed dag gehouden voor 
mensen met een rugzakje. Onder 
inspiratie van Karin Patmos slaan 
diverse groenclubs de handen in el-
kaar. Gevraagd wordt om steun voor 
deze vruchtbare samenwerking. Op 
het Johan idaplein komt binnenkort 
een spraakmakend muziekfestival. Er 
ontspon zich een levendige discussie 
tussen initiatiefnemers en wijkraads-
leden.  Noord bruist!

initiatieven dag

Bewoners Bloklandstraat 
trekken samen op
Het is een geweldig feest 
in de bloklandstraat. Op de 
brede stoep staan tentjes, 
tafels, stoelen en een heer-
lijke barbecue vergezeld van 
tal van salades. 

De overdracht was reden tot een 
feestje waarop huurders van de Bo-
gen en bewoners waren uitgenodigd. 
De spits werd afgebeten door Adri 
van der Knaap die terugkeek naar 
het verleden. Honderd jaar geleden 
verbond de Hofpleinlijn Rotterdam 
met Scheveningen. De Haagse elite 
bezocht de Rotterdamse uitgaansle-
ven. De gezamenlijke woningbouw-
verenigingen wilden de verloederde 
Bogen een nieuw leven geven en een 
kwaliteitsimpuls van enorm belang 
voor de ontwikkeling van de buurt. 
Het was niet niks. Sinds de aanpak 
die startte in 2006 werden de Hof-
bogen hersteld. Een groot stuk werd 
compleet gerestaureerd en in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht. 
Station Hofplein werd een podium 
voor spraakmakende evenementen 
als Rotterdam Mon Amour en de 
Rotterdamse Dakendagen. In 2018 
en 2019 werd het Spooremplace-
ment aangepakt. In de Bogen zien 
we nu restaurants, jazz cafés, Zo-
mers bloemen, architecten bureaus. 
De vernieuwde Hofbogen geraken 

mondiaal bekend om hun innovatief 
ontwerp. Het is een must see voor 
toeristen. De overdracht naar Dudok 
is gedaan vanuit een visie. De Hof-
bogen zijn van ons allen. 

een spoormuseum
Steven Cortius van Prorail vindt 
het een goede zaak dat Prorail die 
twee kilometer heeft afgestaan voor 
de ontwikkeling van de buurt. Hij 
hoopt dat er aandacht komt voor de 
spoorgeschiedenis, voor die bewo-
gen verbinding met Den Haag, met 
vissersvrouwen, dames van lichte 
zeden en uitgaanspubliek. Hij trekt 

een vergelijking met de New Yorkse 
High line, een groot groen park met 
ook barretjes en terrassen. Om de 
spoorgeschiedenis te behouden is 
een deel van de bovenleiding behou-
den gebleven, komen er spoorstaven 
en hoogstwaarschijnlijk een wagon. 
Hij prijst de eerste klas koffie van de 
plaatselijke horeca. 

Dudok heeft visie
Dan komt de sleuteloverdracht aan 
Wouter Vos van Dudok. Het is een 
grote antieke sleutel, die van de He-
melpoort? Wouter Vos presenteert 
Dudok Vastgoed, niet te verwarren 

met de taartenbakker. Al heeft de 
vastgoedmaatschappij nu ook een 
afdeling Horeca Supply. Dudok gaat 
de uitdaging aan, integrale wijkver-
betering. Hij wil een visie uitdragen. 
De hele wijk moet er bij betrokken 
worden. Omwille van de visie is 
Dudok uitgekozen. In de afgelopen 
maanden hebben ze in de wijk geïn-
filtreerd. Op tal van bijeenkomsten 
en feestjes waren ze te vinden. Du-
dok werkt met een enthousiast team 
van durvers. Ze hebben het Hofbo-
gen Vastgoed goed bekeken en gaan 
hoe moeilijk ook de uitdaging aan. 
Wouter heeft veel respect voor de 

Wijkraad 
maakt 
bewoners blij
Op de onlangs gehouden 
wijkraadsvergadering van 
het Oude noorden was een 
forse opkomst. We maakten 
kennis met martha Harel, 
het kersverse wijkraadslid. 
Raymond van den Broek de vroegere 
technisch voorzitter is verhuisd naar 
Overschie. Hij was van grote beteke-
nis voor het Oude Noorden zowel 
in de sociale als in de groen sfeer.  
Diverse bewoners kwamen aan het 
woord en hun initiatieven werden 
gehonoreerd. Blijde gezichten alom. 
Het Kaapverdiaans feest gaat door 
in Mozaïek, ook al moet nog wat ge-
daan worden aan fondswerving. Er 

komt een reizend kunstwerk door de 
wijk, het bestaat uit losse panelen. De 
Carnaval Du Nord getrokken door de 
jonge Emelina die haar moeder op-
volgt kreeg groen licht. Het Lief en 
Leed programma gericht op senio-
ren vanuit de woning naar beneden 
te brengen en ontmoeting te realise-
ren in Jan van der Ploeg, kreeg grote 
waardering. De waterkijker bij de 
Rotte die kinderen en volwassenen 
confronteert met watervervuiling 
werd warm onthaald. Het soep pro-
ject van Sjaan uit Jan van der Ploeg 
kreeg steun. Aan de orde kwam ook 
de inrichting van de openbare Tuin 
van Noord die door stadsbeheer on-
derhouden gaat worden. Komt er 
ook een doorbraak die de tuin met de 
Zwartjansstraat verbindt? Er komt in 
de wijk een gigantische grofvuil ac-
tie. Bewoners kunnen hun bergingen 
leegmaken. Containers worden neer-

Hofbogen 
krijgen 
een nieuwe 
eigenaar

oude eigenaars die fase 1 en 2 suc-
cesvol hebben afgerond. Huurders 
en bewoners zijn voor Dudok be-
langrijk naast de ontwikkeling van 
het park. Dudok wil er een bruisend 
geheel van maken met kunst en be-
tere straatverlichting. 

Ook de gemeente is present met de 
Wethouder Bert Wijbenga. De ge-
meente draagt haar steentje bij in 
nauwe samenwerking met huurders, 
bewoners en wijkraad. Op 1 januari 
2020 moet er een gaaf plan liggen. 
Ook de gemeente wil investeren in 
de Hofbogen en de wijk. De Hofbo-

gen zijn één van de vijf grote priori-
taire projecten van de gemeente. Dit 
college wil iets achterlaten. Dudok is 
een durfal bedrijf dat beantwoordde 
aan de selectiecriteria van gemeente 
en woningbouwverenigingen. Han-
del, groen en waterbestendig zijn to-
verwoorden. Wouter Vos belooft de 
deelnemers aan de overdracht cere-
monie een appeltaart. Lekker, naast 
een stijlvolle receptie met barbecue 
en lekkere hapjes. Er heerst een op-
timistische en hoopvolle stemming. 
We gaan er op zijn Rotterdams te-
genaan!

gezet. De actie gaat gepaard met een 
ruilmarkt op het Johan Idaplein.

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

BBQ en film
Het is inmiddels een traditie 
geworden: de jaarlijkse bbQ 
en de pijnackerpleinbios op 
het pijnackerplein georgani-
seerd door de bewonersver-
eniging pijnackerplein e.o.. 
Het is een van de weinige bewoners-
verenigingen die het Oude Norden 
nog rijks is. Een paar keer per jaar 
organiseren ze  festiviteiten in de 
muziekkoepel, variërend van mu-
ziekoptredens tot etentjes. Vrijdag 6 
september liep de muziekkoepel op 
het Pijnackerplein vol voor de BBQ 
en Pijnackerpleinbios. Een rijk as-
sortiment van vis, garnalen, vlees 
en vega werd geroosterd. Bewoners 

namen snacks, salades en drankjes 
mee. Het was een mooie informele 
gelegenheid om kennis te maken 
met nieuwe bewoners aan het plein 
en uit te wisselen over vakanties en 
plannen voor de komende maanden. 

Na zonsondergang, werden de be-
woners getrakteerd op de film ‘What 
we do in de Shadows’, een hilarische 
film over Vampieren.

We maakten de overdracht mee op het 
perron van de luchtbrug van de Hofbo-
gen. De Hofbogen b.V met Havenste-
der en Vestia geeft het stokje door aan 
Dudok Vastgoed, uitgekozen als koper 
omwille van haar visie. 
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een voltallige brassband 
met een heuse trompet-
ter gaat de stoet vooraf de 
noordmolenstraat in. 

Carnaval du Nord is opgericht door 
Emelina uit de Erasmusstraat. Vorig 
jaar is ze overleden. Haar dochter 
heeft het stokje overgenomen om 
haar moeder te eren en enige swing 
te brengen in het winkelgebeuren en 

Carnaval dU nord breekt Harten

Rysk is de naam en ze zijn een pu-
bliekstrekker voor Turkse buurtbewo-
ners die ook blijven zitten voor het 
verdere programma. Savara’n  is een 
groep die Toeareg muziek speelt uit 
het zuiden van Marokko. Dit Sahara 
tweetal zingt meditatieve nummers. 
Magda Mendez is van de Samba, 
maar haar fado is overweldigend, je 
krijgt er kippenvel van. Ze grijpt terug 
naar haar Portugese Roots. Er wordt 
enthousiast gedanst. Het is heel druk 
bij de ponton en er zijn  opvallend 
veel jonge mensen. Isabel Bermejo 
en The Impact brengen hartstocht en 
ook hiphop. Mensen verdringen zich 
bij de hekken. Ze is meespelend en 
fascinerend. De Gita Bouhari band 
brengt ballades met veel melancho-
liek. Het is Badou achtig en gaat 
naar lichte soul. Red Herring is de 
bluegrass kraker die charmeert. Dan 

komt Spijkers met muzikaal cabaret 
dat begint en eindigt aan de stamp-
tafel. Ze zijn spetterend. Enig zijn 
de danspasjes van de leadzanger. 
We krijgen tere liedjes naast echte 
swing. ‘Kaas, kaas, kaas. Rita met de 
kuiten.’ Het klinkt en gaat erin als 
koek. ‘Je hebt eczeem, maar je hebt 
mij.’ Mijn Kaapverdische buurman 
vindt het een echte film, storytelling. 
Enig is als de lied zanger voor pam-
pus valt en weer opkrabbelt. Spijkers 
is sociaal, heeft een eigen sound en 
ontroert. Conjunto Papa Upa is de 
Venezolaanse hekkensluiter. Meer 
dan 200 toeschouwers dansen op dit 
overdonderend muzikaal spektakel 
met soms lage stem. In de loop van 
de dag is het publiek wel vier maal 
verwisseld. De opkomst is groot en 
dat ligt niet aan de volle maan. 

WeReldMuziek is AANtRekkeliJk

Zondag wordt het echt 
Jazzy familiedag. 
Het begint met Tai Chi Chuan, een 
zelfverdedigingsport die bewoners 
inspireert. Daarna gaat het naar Vo-
calz, heerlijke covers gepresenteerd 
door Yor Lenie. Winston Scholberg’s 
Multi Jam weet jonge moeders en 
kinderen tussen 6 en 10 jaar te be-
koren. Ze komen op het podium met 
zang en rap, met Kaapverdiaanse 

liedjes, heerlijk! De kids imiteren 
Michael Jackson, James Brown en be-
spelen diverse instrumenten. Artvark 
en Drum United is een grote band 
met vier saxofoons, alt, tenor, bas en 
bariton en tal van djembé’s Een Gha-
nese muzikant speelt op een piep-
klein schoudertrommeltje en wordt 
beantwoordt door de bariton sax. De 
band van Jeremy Garcia uit Aruba 
weet al snel de Antilliaanse wortels te 
pakken en het multicultureel publiek 

mee te krijgen. Op de songs wordt 
gedanst en er hartstochtelijk meege-
zongen. Son de Aqui de Mexicaanse 
bigband zorgt voor de apotheose met 
regelrechte salsa en een heerlijk rit-
me dat de dansvloer doet volstromen. 
Zes uur wordt op zijn minst zeven. 
Tot volgend jaar bij Muziek op de 
Rotte!

Het wereldmuziek programma van muziek op de 
Rotte wordt ingeleid door de Koninklijke Rotter-
damse post Harmonie met swingende nummers en 
zanger Jan ter Hell. 

Muziek Op de ROtte

koninklijke 
post Harmonie 

spectaculair

pulaire en toch artistieke uitvoering 
kon rekenen op heel wat bijval. Be-
woners waren erg onder de indruk 
van de schitterende saxofoon solo’s. 
Bij tijd en wijlen werd een dansje 
gedaan. Mooi en interessant waren 
ook de aankondigingen die elk mu-
ziekstuk in haar historisch context 

Het klonk geweldig in de 
subtropische tuin van het 
Van der ploeg atrium. De 
spelers stonden er ver-
steld van. 
Vijftig blazers van de Harmonie 
speelden bekende filmmuziek en be-
roemde jazz composities. Deze po-

de volkswijk. Vlinders was het the-
ma van de stoet. Een reuze vlinder 
als een praalwagen werd door Caro-
line en haar partner ontworpen en 
gefabriceerd. Een mooie groep klei-
ne vlinders volgde de geluidswagen 
met populaire Antilliaanse deuntjes. 

En wist je dat ook de echte koningin 
van het Zomerfestival haar opwach-
ting maakte en met de stoet mee-
liep? De tocht ging door de Zwart-

janstraat, over het Pijnackerplein 
waar gespeeld werd voor het plaat-
selijk café en het nieuwe WES. Van 
het Pijnackerplein ging het over het 
Brancoplein en Snellemanplein naar 

plaatsten.  De muziek maakte de be-
woners uit het huis en de buurt ge-
lukkig. Bewoners en Harmonie ge-
noten vervolgens van een heerlijke 
Surinaamse maaltijd met naast kip 
ook een lekkere karbonade.

de volksbuurt achter de Wiekstraat. 
Vanop balkons niets dan dansende 
mensen, wat een belevenis. Vóór het 
huis van Emelina werd nog een spe-
ciaal concert gegeven. Op het Noord-

plein werd door de deelnemers van 
heerlijke pasteitjes gesnoept. Vol-
gend jaar zijn we er weer.
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‘ik leef in een tweedehands droom’
Christine De gelder is eige-
nares van tweedehands kle-
dingwinkel ZOt Rotterdam. 
een groot gedeelte van haar 
leven, is ze opgegroeid met 
tweedehandse spullen. Ze 
is een Rotterdammer in hart 
en nieren. Samen met haar 
ouders ging ze fanatiek als 
klein meisje op pad met 
hen. Deze levensstijl keuze 
houdt ze nog steeds aan, in 
haar privéleven en zakelijk 
leven. 

Een baan hebben die bij je past komt 
bij niet veel mensen voor. Christine 
is na de kunstacademie gaan werken 
als grafisch vormgever. Zij wilde 
iets dat meer bij zich past. Zelf is ze 
opgegroeid met tweedehandse spul-
len. Zij vindt dat in tweedehandse 
winkels of op markten vaak spullen 
verkrijgbaar zijn, die je niet in een 
normale winkel kunt vinden. 

ambitie 
Het hebben van een eigen win-
kel was echt een droom voor haar. 
Vandaar dat ze op het idee kwam 
om een tweedehandse winkel te be-
ginnen. Ze wil mensen laten zien 
dat zulke spullen niet altijd oud en 
muffig hoeven te zijn. Aan het aan-
nemen van kleding zitten vaak nog 
prijskaartjes vast. Niet alleen de ar-
tikelen die te koop zijn in de winkel 
zijn tweedehands. Van kleding tot 
aan interieur toe koopt ze alles wat 
maar tweedehands kan zijn. “Als 
het kon zou ik alles tweedehands 
kopen. Ik leef in mijn tweedehandse 

droom.” Christine is een kleurrijk 
en vrolijk persoon. Dit wilde zij ook 
uitstralen in de winkel. Zelf woont 
ze er een fietsafstand van af. Dit is 
makkelijk te combineren met haar 
privéleven. Haar winkel is een soort 
tweede huis geworden, daarom vond 
ze het belangrijk om het zo huiselijk 
mogelijk in te richten. Dit maakt 
haar meer gemotiveerd en gepassi-

oneerd over haar beroep. Het con-
tact hebben met klanten vindt ze 
een van de leukste dingen van haar 
werk. Christine is sociaal ingesteld. 
Bij haar vorige beroep als grafisch 
vormgever zat ze veel achter de com-
puter zitten. Vanwege haar locatie 
in de Oude Noorden trekt ze echt de 
buurtbewoners aan. Dit heeft ze be-
wust gekozen, omdat ze graag vrou-

wen wil helpen met hun kleding-
keuze. Bij het behandelen van haar 
klanten vindt ze ook belangrijk om 
zo eerlijk mogelijk te blijven. Als ze 
iets niet vindt staan, dan zorgt ze er-
voor dat de klanten weggaan met iets 
dat beter past. “Mensen blijer maken 
is belangrijker dan geld verdienen.’’ 
In haar eentje verricht ze alle taken 
in de winkel. Het beginnen van een 

tweede vestiging lijkt haar een leuk 
idee. “Ik heb mijn handen al beetje 
vol aan één winkel, dus een tweede 
lijkt mij niet haalbaar in mijn eentje. 
Wel zou ik mijn tweede winkel dan 
in een andere stad openen dan.’’

Shweta Basgiet

Het was weer een echt 
ontmoetingsfeest in de 
teilingerstraat ter gelegen-
heid van 25 jaar zelfbe-
heer van hun panden. Het 
programma kunnen we best 
overstelpend noemen. 

Het begint met een wandeling door 
de wijknatuur onder leiding van 
stewardess Els Lepelaar. Kinderen 
volgen haar en ruiken aan groen 
en bloemen. Ze vinden bijzondere 
plantjes en ruimen en passant op. 
Troep hoort niet in de natuur. Els 
vertelt in vertrouwen dat je beter de 
trein kan nemen dan het vliegtuig. 
Bij Garde Du Nord aangekomen 
treffen ze een bijzondere spaghetti 
boom, een pluk boom. Els vertelt 
over het vegetarisch restaurant en 
hoe je brandnetelsoep kan maken.  
In bed met Van Lieshout
Natuurlijk is er Wim Noordergraaf 
met Zaadje, een echt natuur pop-

penspel. Op grote rollen papier 
wordt geschilderd en de kids klie-
deren elkaar ook onder. Bezoekers 

van de Mafkees doen driftig mee. 
Van Lieshout komt met een bakfiets 
waarop een bed. Hij kruipt erin met 

zijn pyjama en nodigt een dame uit 
om het bed te delen. Dat lukt. Hij 
leest een verhaaltje voor voor het 

slapen gaan en zet de wekker. Aan 
het eind verschijnt een condoom net 
boven de lakens. Oly Quist met de 
onvolprezen goochelaar creëert de 
onmogelijkste dingen. De kinderen 
vinden dit mini Las Vegas ongeloof-
lijk.  Het Spoken Word komt van 
Micheline Plukker. Ze maakt in-
dringende gedichten over haar eigen 
Rotterdamse identiteit en over het 
uit hun huis drijven van bewoners 
op Zuid. Alles wordt voortdurend 
opgeluisterd door de jazzy muziek 
van Lennert en The Happy Hearts. 
De piranha’s laten je geloven dat 
de goudvissen in de bokaal gevaar-
lijke piranha’s zijn waartegen alleen 
knoflook je kan beschermen. Hilde  
Labadi zingt politieke klimaatlied-
jes. De hele dag worden de magen 
gevuld met barbecue, vlees en vega.  
Een heerlijke dag!

Net als iedereen heeft hij de straat de 
afgelopen jaren zien veranderen en 
veel winkels zien verdwijnen. Denk 
aan de delicatessen van Paardekoo-
per, de parfumerie van Henk Raats, 
de elektronica van Van Embden en de 
gordijnen van Sitskoorn. 

Terug naar Franco, want hij is er nog 
steeds! Vandaag zullen veel mensen 
zijn restaurant zonder nadenken 
voorbijlopen want de gevel is wat 
verwaarloosd en toont niet heel aan-
trekkelijk. Dat geldt ook een beetje 
voor het interieur waaraan eveneens 

decennialang niets veranderd is. Er 
is lambrisering met nep druivenran-
ken, de muren hangen vol oude wijn-
flessen en snuisterijen en op de klei-
ne tafels liggen gele kleedjes die weer 
zijn afgedekt met stevig transparant 
plastic waaronder de A3-menukaart 

palermo 
da Franco,
Nostalgie mét 
kwaliteit 
Door guus van Otterloo

is geschoven. Anders gezegd: als het 
om uiterlijk vertoon gaat heb je bij 
Franco niets te zoeken. Toch is Paler-
mo een van die zaken waar je steeds 
naar terugkeert en daarbij speelt nos-
talgie absoluut een rol. Alles voelt 
vertrouwd en roept je tegemoet: zó 
was het vroeger! 
Maar om terug te blijven keren naar 
een restaurant is er meer nodig dan 
nostalgie, je komt tenslotte om te 
eten. En in dat eten ligt Franco’s 
kracht. Niet dat hier de beste pizza’s 
van Rotterdam gebakken worden, 
maar ze zijn goed. De bodem klopt 
en is dun genoeg en de toppings zijn 
smakelijk en klassiek. ‘Uiteraard’, 
denk je dan. Bestel je van de antipasti 
op de menukaart de ‘Prosciutto e me-
lone’ dan is de meloen rijp en de rau-
we ham lekker. Kies je ‘Calamari Ro-
mana’ dan zijn de inktvisringen goed 
gefrituurd en de citroen die erbij ligt 
is niet alleen zuur maar ook geurig. 
Naast antipasti en pizza’s is er bo-
vendien een ruime keuze aan pasta-, 
vlees- en visgerechten. En waar het 
in sommige zaken beter is je te be-
perken tot pizza kun je in trattoria 
Palermo da Franco rustig een hoofd-
gerecht bestellen want het niveau er-

van is gewoon goed. Dat komt mede 
door Antonio, Franco’s broer die in 
de keuken staat. De correcte huiswijn 
wordt geserveerd in een stenen bloe-
metjeskaraf. 
Koppel dit alles aan kalme prijzen en 
de ontspannen bediening van Franco 
en de zijnen en zie: het antwoord op 
vraag waarom je er blijft komen is 
gegeven. 

Wat kost het? 
Antipasti € 4,00 - € 9,50, pasta rond 
€ 9,00, pizza’s € 8.00 - € 10.50, 
vis en vlees van € 17.00 tot € 22.50, 
gelati rond € 8.00. Huiswijn € 2.75 
per glas, € 8.75 per halve liter, € 15.75 
voor een hele. 
Tip: wacht niet al te lang met een be-
zoek aan Franco want hij is de geïn-
dexeerd pensioengerechtigde leeftijd 
al ruim gepasseerd en zal over één of 
maximaal twee jaar zijn schort aan de 
wilgen hangen.

trattoria pizzeria 
palermo da franco 
Zwartjanstraat 92C  
3035 AW Rotterdam 
Tel.  010-4663244 - Open dinsdag - 
zondag van 17.00 - 21.30 uur  

franco is een begrip in het Oude noorden, zeker bij de wat 
oudere generaties. Ooit begonnen op de Zaagmolenstraat 
tegenover de alweer lang verdwenen ijssalon La Veneziana, 
ontvangt franco argento zijn gasten al meer dan 37 jaar in 
een smal pand aan de Zwartjanstraat. 

gallery 
Crawl 
De opening van de 7e editie 
van gallery Crawl werd ge-
houden in de Rotterdamse 
Salon waar anna Ramsair 
een geboren en getogen 
Rotterdamse kunstenaar  
een overzichtstentoonstel-
ling hield van haar veelzij-
dige werk. 
De complexiteit van het stede-
lijk leven is de rode draad in haar 
werk. Dat laat ze zien in haar schil-
derijen, tekeningen en keramiek. 
De Rotterdamse Salon is gevestigd 
in drie eeuwen oud koopmanshuis 
en één van de oudste panden van 
Rotterdam dat ternauwernood aan 
de sloophamer heeft kunnen ont-
komen.  

Op 31 augustus namen acht gale-
ries deel aan Gallery Crawl, waar 
onder We Are Now, De Nomads 
of Sehnsucht, Studio de Bakkerij, 

Psynapse gallery, Gallery Untitled, 
AAA Fresh, Gallery Puur.  Gallery 
Crawl werd afgesloten bij Assem-
bled by Root, waar de solo Lost in 
Thought  van kunstenaar Saïd Ki-
nos werd geopend.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Waterkijker
Rotterdam noord is een 
bijzonder nieuw kunstwerk 
rijker. Langs de Rotte staat 
op de Zwaanshalskade een 
soort grote schelp. 
Het is De Waterkijker, gemaakt van 
plastic dat door schoolkinderen sa-
men met de Plastric Whale uit de 
Rotte is gevist. Het plastic dat eruit 
kwam is gebruikt om de Waterkij-

ker te maken. De Waterkijker is een 
onderdeel van een groeiende schelp-
collectie, Fruits de Mer. Het laat de 
onderwaterwereld zien. Onder het 
oppervlak bevindt zich een andere 
wereld die adembenemend mooi 
is. Fruits de Mer behandelt onder-
werpen zoals onderwaternatuur en 
vervuiling van het water door de 
mens. De Waterkijker licht een tip-
je van de sluier op. Zo zie je in het 
kunstwerk stukjes plastic zitten uit 
de rivier. Het kunstwerk komt uit de 
koker van Eddy Kaijser, Jacco Bakker 
en Karin Hille en is mede mogelijk 
gemaakt door steun van de wijkraad 
Oude Noorden en het programma 
Rivieroevers van de gemeente Rot-
terdam. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

drakenboot 
races 
Zaterdag 31 augustus trok 
de derde editie van het 
Waterfestival aan de Rotte 
grote belangstelling. Vooral 

was een grote opkomst van 
deelnemers aan de draken-
bootraces. 
Deze werden  de hele middag ge-
houden aan de Crooswijksebocht 
over een parcours van 180 meter. 
Maar er was meer: je kon meevaren 
met de Plastic Whale om zwerfvuil 
uit de Rotte te vissen, peddelden in 
een kano of kajak, of op een Stand 
Up Padle Board over de Rotte varen, 
deelnemen aan zeildemo’s, op het 
water lopen in waterballen of mee-
varen met de CroosPont. De oever 
was omgetoverd tot een terras met 
palmbomen, strandstoelen, para-
sols, barretjes en lounge muziek. 
Ook dit jaar waren imkers van de 
Bijenhouders weer aanwezig met 
een demonstratie bijenkorf en kon-
den kinderen zich uitleven op een 
klimwand. Het Waterfestival aan de 
Rotte werd mede mogelijk gemaakt 
door Gebiedscommissie Kralingen-
Crooswijk, Wijkraad Oude Noorden, 
Gemeente Rotterdam, Stichting Ple-
zierrivierdeRotte, Ondernemersver-
eniging de Rotte(meren) en Ookdi-
tisdeRotte.

25 jaar 
zelFBeHeeR

Uit eten 
in de wijk #3
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11, 12 & 13 oktober - Noordplein

Het grootste reisbureau van Noord!Het grootste reisbureau van Noord!

Voor meer info: facebook.com/Kinderparadĳ sMeidoorn  facebook.com/RotterdamsVolkstheater

kinderparadijs.netvolkstheater.nl

Vrĳdag 11 okt       18:45 Familiefilm De Ĳslandbende (€ 0,50 entree) 
                                20:30 uur Roadmovie Greenbook met act (€ 2,50 entree)
Zaterdag 12 okt    13:00 - 18:00 uur De Grote Feestivaldag met knallende 
                                kinderworkshops, spraakmakend theater en 
                               G�ondheids-APK’s voor jong en oud
Zondag 13 okt     Vanaf 11:00 uur Buurtbrunch, 
                              Danssalon, yoga en Noorderstage

Ga je mee...

       
       

 ...o
p reis?!

C0 2neutraal

Feestival wordt mede mogelijk gemaakt door: 


