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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

De hele foyer staat vol met 
kleurrijke tafels bedekt met 
heerlijke koekjes, derwisj 
beeldjes van smeedwerk, 
borduurwerk, porselein, 
kunstig versierd linnen en 
shirts. Op de achtergrond 
klinkt klassieke Syrische 
muziek. We zijn aanwezig 
bij de Syrische culturele 
avond in het Klooster. 

Syria. Fatima ziet het borduren niet 
alleen als een hobby, maar als een 
vorm van empoweren. Ze wijst op de 
directe samenwerking tussen de bor-
duur musea van Leiden en Amman. 
Fatima draagt een opvallende gebor-
duurde rok van hoge kwaliteit. Marva 
verwelkomt alle gasten. Ze is vijf jaar 
in Nederland, spreekt perfect de taal 
en zet zich in voor de statushouders. 
Van het organiseren van bijeenkom-

Opvallend zijn de kunstwerken van 
MAHA, indrukwekkende schilde-
rijen van een ballerina in Degas stijl, 
een danskoppel vol beweging en con-
trasterende kleuren en een dame met 
hoed.  Een jonge onderneemster met 
een bakkerij in Dordrecht presen-
teert een bijzonder assortiment. Ze is 
vijf jaar in Nederland en heeft haar ei-
gen bloeiende zaak. Naast het lekkers 
liggen tapijtjes met Syrische stadsge-

zichten, historische gebouwen, win-
keltjes en smalle straatjes. Drie da-
mes zitten te borduren, Sarah, Dania 
en Afrah.  Fatima Abadi is hun lera-
res. Ze wil het typisch Arabisch bor-
duurwerk promoten, op de kleding, 
tafelversiering en charmant linnen. 
Bij de stand liggen lijvige boekwer-
ken, een encyclopedie over borduur-
werk en een inspirerend werk over 
Arabische kunst: Arts and Crafts of 

sten zoals in het Klooster heeft ze haar 
werk gemaakt. Ze wil het echte mooi 
Syrië laten zien, contrasterend met de 
hele reële ellende beelden die we da-
gelijks op televisie zien. Haar vriendin 
Zoubla voegt eraan toe dat we meer 
over elkaar moeten weten en dat voor-
oordelen moeten doorbroken worden. 
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Letterlijk stil
Corona legt stil: de deadline, de con-
tinuïteit, beurzen, sociale leven, eco-
nomie, productie,  goederenstromen, 
het culturele circuit, (partijcongres-
sen, kerk, voetbalcompetitie en vereni-
gingsleven, het geld dus……. In plaats 
van naar buiten moeten we naar bin-
nen. Onze interconnectiviteit, onze 
internationale verbindingen doen ons 
globaal op dit moment vertragen, pas 
op de plaats maken, herbezinnen op 
mobiliteit, niet meer circuleren, be-
perken, nadenken, afzonderen. Dis-
ruptie heet dat. Er zijn geen aparte 
zuilen, afgezonderde werelden, we 
leven niet onder glazen stolpen. We 
leven met elkaar in een vrije, toegan-
kelijke, sociale ruimte met gedeelde 
lucht. 

Fair play
Corona zelf is in ieder geval wel de-
mocratisch, eerlijk, kent geen geloof, 
trekt zich niets van rassen of  lands-
grenzen of economische machtsblok-
ken of maatschappelijke klassen aan. 
Corona doet wat het wil. Corona ver-
spreidt zichzelf omdat een virus zich 
oneindig kan vermenigvuldigen. Dat 
is wat een virus doet: via een levende 
gastheer/dame maakt het virus mis-
bruik van het kopieermechanisme 
in de lichaamscel en kan vrijgevig al-
les overnemen. Eigenlijk lijkt corona 
op zo’n phishingmail: je klikt erop, 
pats, het is geactiveerd en het baant 

COlumN

zich supersnel door het systeem naar 
alle andere contacten. Jouw ademha-
ling raakt een onzichtbare bacil. Jouw 
hand met bacillen in jouw ogen. Jouw 
kuch naar iemand anders toe. De vi-
rus verdediging zit mooi in elkaar: je 
moet een gezonde weerstand hebben, 
voorzien zijn van een goede virusscan-
ner voor mogelijke besmettingen: wie, 
waar en wat is te vertrouwen? Wat is 
onzin? Scherp opletten op handelin-
gen en gebaren. Voorzichtig zijn. 

voorbereid
Het gaat over de overdracht tussen 
dier en mens, zoals destijds de ratten 
met vlooien op handels-schepen. Eet 
geen rare of rauwe dieren. Dat het iets 
met lucht van doen had, daar was men 
het altijd wel over eens! Doe zoals de 
pestdokters in Venetië: een vogel 
masker met glazen ogen en de neus 
volgestopt met kruiden. De logica 
van de ouderwetse anti-maatregelen 
destijds was onnozel: veel parfum ge-
bruiken en tabak roken. In feite dus 
de lucht om je heen anders maken. 
Het patroon van de huidige bescher-
mingstips is eenvoudig: pas op voor 
nabijheid, houd afstand. Zorg voor fy-
sieke, sociale en mentale hygiëne. 

toorn?
Natuurlijk doet corona ook niet on-
der voor de toorn van de Almachtige. 
Zoals aids, HIV, SARS, ebola, Mers, 
het norovirus  – en de griep niet hè – 

zoals de pest, de Spaanse griep, zoals 
normaal is en moet dit vanzelfspre-
kend een straffe Gods zijn. Vroeger 
werkten juist die boeteprocessies mee 
aan de verspreiding van de ziekte! 
Kijk, dat Carnaval heeft dus ook een 
keerzijde: Brabantse oprispingen bij 
dronkenschap zorgen voor virale, 
willekeurige druppels op straat en 
mens! De onzichtbare metgezellen 
van een virus zijn een ‘conspiracy 
theory’ en dader claims. Hoe kon nu 
rijk & arm, gelovig & ongelovig, zon-
daars & vromen getroffen worden? 
Onmogelijk! Er MOEST uitgeweken 
worden naar een andere oorzaak en 
leugens. Eenvoudig & makkelijk: de 
zonden der Joden was de oorzaak 
van alle ellende. Zij zouden dan de 
waterbronnen vergiftigd hebben, met 

pogroms – Jodenvervolging – als ge-
volg. Een bloedige verspreiding. Dan 
wellicht de stand der hemellichamen? 
Een ongezonde lucht afkomstig van 
zwavelachtige dampen die door aard-
bevingen uit de aarde vrijkwamen, 
zogeheten ‘’miasma’’?! Tja. Anno 
nu orakelt men dat Trump het virus 
in China geïnstalleerd zou hebben. 
Trump geeft op zijn beurt Europa de 
schuld van mismanagement, maar 
intussen mogen er wel Engelsen naar 
de USA en geen Europeanen. Heer-
lijk inconsequent allemaal. Misschien 
houdt wetenschap ons vandaag de dag 
nuchter met kennis? Lidewij Edel-
koort is positiever en ziet een mogelijk 
begin van een blanke pagina voor een 
andere wereldbeschouwing. Zo blank 
is die pagina alleen niet. Het racisme 

tegen Aziatische mensen neemt toe. 
Belachelijk toch? Deze corona is jouw 
uitlaatklep voor agressie naar mensen 
op straat: dat je mag schelden, spu-
gen, meppen?? Want?? Waarom niet 
naar je eigen aandeel in het systeem 
kijken? Waarom altijd dat belachelijke 
zondebok gedrag en het buiten jezelf 
zoeken? 

Werkelijke vijanden
Gelukkig gaat nog niet zo ver dat we 
alle skiërs in Italië of mode-en cul-
tuurbewuste stedentrip-reizigers of 
alle Brabantse carnavalgangers op het 
schavot willen hebben…..De aartsbis-
schop van Milaan liet de eerste drie 
huizen waar de pest werd geconsta-
teerd dichtmetselen met de bewoners 
nog in het huis. Sommige slachtoffers 
werden bedekt met kwik en in een 
oven geplaatst opdat dit de pest zou 
verdrijven. Wat te doen in Rotterdam-
Noord dan maar? Het virus serieus 
nemen. Geduld hebben. Bescher-
mingsmaatregelen nemen. Lekker 
thuis zijn. Het nieuws in de gaten 
houden. Vertrouwen hebben. Online 
bestellen. Het uitzitten. Voorzichtig 
doen. Wijs zijn. Tot rust komen. De 
emotie tot een minimum beperken. 
Gewoon wennen aan het Action / Ikea 
gevoel van niet altijd alles op voor-
raad. Zorgen dat paniek, onwetend-
heid, hamsteren, massapsychose en 
agressie niet onze werkelijke vijanden 
worden. “Keep calm & carry on”: de 
economie zit even in quarantaine, een 
gezonde les! 

Gemeente ambtenaar Diederik gaf in-
zicht in het nieuwe bestemmingsplan 
dat heel binnenkort wordt vastgelegd. 
Het bestemmingsplan behelst zowel 
de Agniesebuurt als het Oude Noor-
den. Een bestemmingsplan is een 
soort lokale wetgeving, een plan met 
regels over grondgebruik en func-
ties. De gele kleuren op de kaart ge-
ven wonen weer, de oranje kleur een 
gemengde bestemming. Zo hebben 
de Hofbogen geen woon- maar een 
gemengde bestemming. De huidige 
horeca wordt gestabiliseerd. Het dak 

van de bogen wordt verblijfsgebied. 
In het Oude Noorden komt woning-
bouw op braakliggende plekken. In 
de gemengde bestemming zijn kanto-
ren mogelijk, maar dat hoeft niet. Het 
ZOHO gebied valt buiten het nieuwe 
bestemmingsplan en volgt haar eigen 
route. De Agniesebuurt kijkt al 40 
jaar uit naar het park bij de buren, de 
tuin van Noord. Vooral de jongeren 
wilde een onsje meer groen.  Op dit 
moment zijn alle zienswijze (bezwa-
ren) binnen en worden beantwoord. 
Er wordt naar gestreefd het bestem-

mingsplan voor de zomer vast te stel-
len. Er kwam nog enige discussie over 
de uitbreiding van betaald parkeren in 
de Agniesebuurt tot 23 uur. Het kan 
niet anders omdat bezoekers van het 
centrum zich massaal komen parke-
ren na 18:00 uur in de Agniesebuurt. 
Dit met een piek in het weekend. Voor 
bewoners bezoek is dit enigszins jam-
mer.

Oud en nieuw in beeld
De dienst Veilig gaf een rapportage 
van het vuurwerk gebeuren rond oud 

en nieuw. In vergelijking met Zuid 
was het in het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt rustiger. Uitschieter 
was het Johan Idaplein waar het hef-
tig aan toe ging met vuurpijlen en 
diverse kleine brandjes. In de Pro-
venierswijk ging een brugje in de fik 
en de Agniesebuurt kende een forse 
autobrand. Vanuit het publiek werd 
erop gewezen dat ook de gewone bur-
ger meebetaalt aan de handhaving en 
het betalen van de schade. Inmiddels 
is het afsteken van vuurwerk door ge-
meente Rotterdam verboden en kun-

nen we slechts van door de gemeente 
afgestoken vuurwerk genieten. Ook 
lachgas kwam aan de orde. De Agnie-
sebuurt en het Oude Noorden wordt 
een hotspot betreffende lachgas.  Dit 
betekent dat het in deze zone niet 
meer mag verkocht worden. Een be-
perkte groep jongeren zorgt voor veel 
overlast. Volgens Veilig is vroegsig-
nalering en in beeld brengen van de 
risicogroep van het grootste belang. 
Jongeren suggereerden hier rond een 
denktank op te zetten. 

De pleinactiviteiten zien 
weer het licht in het Oude 
noorden. 5 openbare grote 
activiteiten op diverse plei-
nen in de wijk. centraal 
staan de wijk waarden van 
talentontwikkeling en posi-
tiviteit tot samenwerking. 

Thema van de eerste pleinactiviteit 
op het Wilgenplantsoen was positivi-
teit. Niettegenstaande de erbarmelij-
ke weersomstandigheden was het bij-
zonder druk. Hele families konden 
terecht in de tenten en de grote bo-
gentent van het Rotterdams Volksthe-
ater. Kinderen zingen en buikdansen. 
Het cartoonisten collectief Gideon 
gaat verder waar de kindertekening 

stopt. Het wordt een echt kunstwerk 
en een spannend verhaal. Kinderen 
kunnen ook hun talenten beschrij-
ven en verbeelden. De vogels worden 
de winter door geholpen met aaneen 
geregen pinda’s. De meisjes doen 
ze op zijn Hawaii’s rond de hals. 
Samen maken kinderen positiviteit 
soep van groene pompoenen in een 
heksenketel. Ze snijden de pompoe-

nen zelf en doen er koriander en pe-
terselie in. In de bogentent bouwen 
ze torens van rietjes. Een goochelaar 
doet de ongelooflijkste dingen, zijn 
naam is ‘Woody Woet’, een echte il-
lusionist. Kinderen maken compli-
menten doosjes. Kids van het Kin-
derparadijs en de SKVR geven een 
mini-dansvoorstelling. Soraya komt 
met een buikdansworkshop. Klapper 

op de vuurpijl is de eindvoorstelling 
van illusionist Woody Woet die een 
bezoeker laat verdwijnen. De kinde-
ren kijken verlegen naar de lege kist. 
Deelnemende organisaties van de 
pleinactiviteiten zijn onder andere: 
Stichting Kinderparadijs Meidoorn, 
SOL Rotterdam, GroenGoed, SKVR, 
CVD, Goud van Noord en het Rotter-
dams Volkstheater

Stille oude 
vijanden 

WIjkrAAd AgNIESEbuurt EN 
bEStEmmINgSplAN 

Ze zijn er weer, de bruisende Woensdagen

rOttErdam 
Experience  
01 -05- 2020

 
Om dit te eren slaan Plastic Whale 
Rotterdam, Plezierrivier de Rotte, 
Stichting NatuurWijs en EKOLOGI-
KA de handen ineen en organiseren 
een avontuurlijk event in, op en om 
de Rotte! Ontdek de magische water-
wereld van de Rotte tijdens de ROT-
TErdam Experience op vrijdag 1 mei! 
Ga op avontuur op het water, onder 
het water en op de kade. We trappen 
de dag samen goed af met een ener-
gieke warming up in het Zwaanshals 
Park aan de Rotte. De deelnemers 
worden in groepen ingedeeld en gaan 
vervolgens op ontdekkingstocht op, 
in en naast de Rotte tijdens een mid-
dagvullend programma. We maken 
de Rotte schoon samen met Plastic 
Whale. Plastic Whale is de eerste 
plastic fishing organisatie ter wereld! 
Plastic Whale strijdt voor plasticvrije 
wateren wereldwijd en wil bijdragen 
aan oplossingen voor de plastic soep. 
Samen met jullie gaan wij plastic 
vissen, in boten gemaakt van opge-
viste plastic flessen en doppen! We 
gaan ook op ontdekkingstocht onder 
water. Met een gids van NatuurWijs 
onderzoeken jullie welke diertjes al-
lemaal leven in het water. Afhankelijk 
van welke waterdiertjes je vangt, kan 
je bepalen hoe schoon het water in 

de Rotte nu eigenlijk is. Ook krijgen 
jullie allemaal het ROTTErdam Wa-
terpaspoort. Daarmee kan je zelf de 
magische waterwereld in en om de 
Rotte ontdekken. Samen met Outdoor 
Valley en het Watersportverbond ga je 
kanoën of zeilen op de Rotte! Het afval 
dat jullie samen hebben verzameld en 
gescheiden met Plastic Whale, gaan 
we verwerken in een gezamenlijk 
kunstwerk. Vooral het (schone) plastic 

en ludieke items zullen hiervoor ge-
bruikt worden. Studio ID Eddy gaat de 
kinderen uitleggen en inspireren over 
hoe afval gebruikt kan worden om er 
nieuwe, mooie dingen van te maken. 
Er zullen materialen aanwezig zijn 
die de kinderen kunnen gebruiken 
om iets moois te maken van het af-
val. Obst & Gemüse zal ons voorzien 
van een gezonde en duurzame lunch! 
We sluiten de dag feestelijk af met 

de onthulling van het gezamenlijke 
kunstwerk, muziek, hapjes en drank-
jes. Hierbij is iedereen uitgenodigd 
om te vieren dat de Dam in de Rotte 
750 jaar bestaat! Deze dag wordt in sa-
menwerking met TOS georganiseerd 
en in besloten voor kinderen die zich 
via TOS aanmelden voor de ROTTEr-
dam Experience. Vanaf 15:00 is het 
programma vrij toegankelijk voor ie-
dereen die mee wil vieren.  Het event 

ROTTErdam Experience komt voort 
uit het project WaterWijzer rond de 
Rotte van Stichting Plezierrivier De 
Rotte in samenwerking met Plastic 
Whale Rotterdam, Stichting Natuur-
Wijs en EKOLOGIKA. Dit event is 
mogelijk gemaakt door bijdragen van 
Provincie Zuid-Holland, Gemeente 
Rotterdam, Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard, 
Fonds NME en TOS.

Dit jaar vieren we dat 750 
jaar geleden de Dam in 
de rotte is gelegd. een 
historisch moment waar 
de stad rotterdam door is 
ontstaan.

het was een bijzonder 
gezellige bijeenkomst van 
de wijkraad agniesebuurt 
waarbij de jongeren van zich 
lieten horen en het nieuwe 
bestemmingsplan onder de 
loep werd genomen.  
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Kantoor en woning worden gesloopt 
en vervangen door aantrekkelijke 
nieuwbouw opgetrokken in rode bak-
steen (4 etages) en hogerop met cre-
atieve centrum constructies. De wo-
ningen zijn speels en gaan van groot 
tot klein, van duur tot goedkoop. De 
57 woningen hebben soms terras-
sen, dan balkons en dan tuintjes. Alle 
woningen zitten in de huursector. 
De familie Sipkema is een oer Rot-
terdamse familie met veel bezit in 
de stad, ook in de sociale sfeer. Het 
bezit varieert van wederopbouw tot 
sociale woningbouw op Zuid. Mooi 
aan het gebouw is de ronding. De 
vormgeving is zowat rond op enkele 
details na waar de afdeling Welstand 
over gaat. 

een krachthuis en een 
actieve bewonersgroep 
SOL is nadrukkelijk aanwezig met 
het Krachthuis, een dagbesteding 

voor senioren in de Huizen van de 
Wijk. Havensteder bericht dat in 
maart de tekeningen van de nieuwe 
Vinkenstraat openbaar worden. De 
bewonerscommissie Kop van Noord 
is in grote getale aanwezig met aller-
lei tips die organisaties van onderop 
kunnen van dienst zijn. Ze werven 
ook actief nieuwe trekkers.

Funderingsonderzoek voor huiseigenaren  
in oude noorden noord

De woningbouwcorporaties 
lieten onderzoek doen naar 
de veerkracht van wijken 
met overwegend sociale 
woningbouw. De onderzoe-
ken constateren een concen-
tratie van kwetsbare groe-
pen in de sociale huursector. 

Die mensen hebben eigen proble-
men en hebben weinig ruimte om 
de anderen bij te staan. In die armere 
wijken is de overlast en de onveilig-
heid toegenomen. De bewoners heb-
ben daar vaak een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. Komt er nog bij dat 
mensen met een beperking of een 
vlekje precies in deze wijken worden 
geplaatst. De leefbaarheid staat er on-
der druk en deze wijken kennen een 
hoge mutatiegraad. Het verschil met 
de niet corporatie buurten is groot. 
Op de kwetsbare groepen wordt 
door de overheid juist bezuinigd. De 
schulden problematiek is groot. Cri-
minelen spelen handig in op de be-
hoefte aan snel geld. 

Oplossing
Wat stellen de onderzoekers voor als 
oplossingen? In het belang van de 
sociale verhuurders is het verduur-
zamen van de woningbouw voorraad 
belangrijk. Mensen die een positieve 
keuze maken voor een wijk dienen 
aangetrokken te worden. In soci-
ale huurwijken moeten meer mid-

deldure woningen gebouwd worden 
en in de betere wijken meer sociale 
woningbouw. Hiervoor moet je alli-
anties aangaan met particuliere bou-
wers. Het woning waardering stelsel 
moet aangepast worden want dit leidt 
tot ongewenste hogere huren. In 
arme wijken moet je de lagere huren 
mixen met hogere huren. Maak in de 
corporatie wijken ruimte voor mo-
derne verzorgingshuizen. Voorkom 
geconcentreerde plaatsing vanuit de 
GGZ en verbeter de zorg. 

een samenhangende sociale 
buurtaanpak 
Belangrijk is dat er gezorgd wordt 
voor een samenhangende sociale 
buurtaanpak. Op wijkniveau moet je 

maatwerk leveren.  Een gebiedsge-
richte samenwerking met andere par-
tijen is voor de corporatie essentieel. 
Het Rijk moet erkennen dat het werk 
van  de woningcorporatie verder gaat 
dan het bouwen en het beheren van 
sociale huurwoningen voor de laag-
ste inkomens alleen. Kwetsbare wij-
ken vragen een brede gebiedsgerich-
te aanpak. Het Veerkracht onderzoek 
heeft de problemen in een deel van 
de Nederlandse wijken inzichtelijk 
gemaakt en op de agenda gezet. Er is 
een breed gedeelde urgentie ontstaan 
om te werken aan Veerkrachtige wij-
ken waarbij samenwerking essentieel 
is. 

Veerkracht in het 
Corporatieland

 

Woonstad rotterdam gaat 
aan de slag met het werk 
aan funderingen in de 
hoeksestraat 1-15, de heer 
vrankestraat 38- 48 en de 
hoyledestraat 2. eind maart 
word hiermee gestart. 

Naast de oude fundering komt een 
heel nieuwe fundering. Bloksgewijs 
worden daarna de gevels aangepakt, 
de kozijnen en ramen vervangen 
en verouderde keukens, badkamers 
en toiletten daar waar nodig vervan-
gen. Het totale werk duurt negen 
tot twaalf maanden. Als goede buur 
heeft Woonstad de omwonenden (be-

Voorafgaand aan het onderzoek zijn 
onlangs  20 woningeigenaren uit het 
Oude Noorden Noord door de wijk 
gewandeld tijdens de eerste funde-

ring wandeling. De wandeling werd 
georganiseerd door Urbannerdam 
en de gemeente Rotterdam. Naast 
de eigenaren waren Urbannerdam, 
gemeente Rotterdam, Weerwoord 
en Woonstad Rotterdam aanwezig. 
Marco Bekker van het funderingslo-
ket van de gemeente nam de eige-
naren mee door het Noordelijk deel 
van het Oude Noorden en gaf uit-
leg over de funderingen in de wijk. 
Hij wees op scheefstaande panden 
en scharnierpanden  en ook op het 
plaatselijk soms grote hoogteverschil  
van woningen in vergelijking met de 
straat. Ook werd een kijkje genomen 
bij een lopend funderingsherstel  op 
de Blommersdijkselaan. Eigenaren 
toonden zich  duidelijk geïnteres-
seerd in het onderzoek en sommigen 

hebben zich al aangemeld als con-
tactpersoon. 

contactpersoon worden?
Funderingsonderzoek is een geza-
menlijke opgave omdat vaak meer-
dere eigenaren een fundering delen. 
Samenwerking tussen buren, mede-
eigenaren of binnen een VvE is een 
belangrijke stap naar succesvol on-

woners en particulieren) uitgenodigd 
voor de informatiebijeenkomst. Aan 
een bomvolle zaal in het Klooster 
gaf Debby Smit projectleider wijken, 
Woonstad Rotterdam, en Robin van 
Leeuwen, aannemersbedrijf Jurriëns 
uitleg over wat het werk betekend 
voor de omwonenden. Ook werden er 
films getoond waarop de impact van 
het werk goed te zien is.

Overlast.
De mensen uit de beneden wonin-
gen moeten tijdelijk verhuizen naar 
een wisselwoning en ook alle bergin-
gen dienen leeg gemaakt te worden. 
Dit is nodig om werkruimte voor de 

heimachine te maken. De bewoners 
in de bovenwoningen blijven wonen 
tijdens het werk. Zij gaan wel last 
krijgen van het geluid. Het werk voor 
de nieuwe fundering duurt ongeveer 

drie weken per pand.  De vloer wordt 
gesloopt, de palen geslagen en het 
beton voor de nieuwe vloer gestort. 
Daarna start het werk aan de gevel 
en vervolgens in de woningen. De 

derzoek. Contactpersonen die men-
sen informeren en verbinden zijn 
belangrijk voor dit traject. Procesbe-
geleider Urbannerdam is aanspreek-
punt voor hen en voorziet hen van alle 
nodige informatie. Als u geïnteres-
seerd bent om contactpersoon te wor-
den is het fijn als u contact opneemt 
met Eva Luijendijk of Tim Kapfer van 
Urbannerdam. Ook voor alle andere 

vragen over funderingsonderzoek in 
het Oude Noorden Noord kunt u bij 
hen terecht.  Ga voor meer informa-
tie of om contactpersoon te worden 
naar de website https://www.onder-
zoek-je-fundering.nl/oude-noorden-
noord/

“Onderzoek je fundering” 
is begonnen met een traject 
naar gezamenlijk funde-
ringsonderzoek in het Oude 
noorden noord. urbanner-
dam heeft in opdracht van 
de gemeente rotterdam en 
Woonstad rotterdam het 
initiatief. het project “On-
derzoek je Fundering” Oude 
noorden noord begeleidt 
geïnteresseerde huiseigena-
ren naar een gezamenlijk en 
gesubsidieerd funderings-
onderzoek.

INFOrmAtIEmArkt

750 jaar de dam 
Stichting Plezierrivier de Rotte heeft 
heel wat te melden. Het is 750 jaar 
geleden dat de dam werd opgewor-
pen in de Rotte, waaraan Rotterdam 
zijn bestaan dankt. Dit wordt uitbun-
dig gevierd met tal van activiteiten. 
O.a. Rotterdam damt, een wedstrijd 
met een aantal grootmeesters in de 

Hoogstraat. De Rotterdam Loop, 21 
kilometer van bron tot dam. Opera 
bij de Prinsenmolen. Natuurlijk 
komt ook het Water Festival dat neer-
strijkt bij de Crooswijkse bocht met 
ook speelattributen aan de Zwaans-
halskade. De historie gaat de nodige 
aandacht krijgen. In het Timmerhuis 
komt een archeologische expositie 
met gevonden overblijfselen van de 
dam, opgegraven bij de bouw van 
de Markthal. Vanuit de Expo worden 
historische wandelingen georgani-
seerd. Ook de politie is aanwezig 
met inbraakpreventie. De riolering 
vernieuwing gaat gestaag door. Hoe 
wapent men zich tegen regen en 
grondwater stijging? de klemtoon ligt 
nu op Oude Noorden Noord. Interes-
sant is nu dat de riolering Blommers-
dijkselaan prioritair wordt aangepakt. 
De duurzaamheidswinkel wil naar de 
Zwartjanstraat komen. Ze geven ook 
workshops en een opleiding tot ener-
giecoach. Een hele waaier dus, maar 
vergeten we niet de heerlijke linzen 
en tomatensoep, vergezeld van brui-
ne broodjes smeuïge soorten beleg 
van humus tot feta. 

volgende informatiemarkt 
Op de volgende informatiemarkt is 
er meer aandacht voor de Tuin van 
Noord. Binnenkort worden de eerste 
woningen opgeleverd en is ook het 
inrichtingsplan vastgesteld. Daar-
naast loopt de kwartiermakersfase 
tot een eind: in dat kader is voor de 
Blommersdijkselaan de planvorming 
voor de herinrichting gestart. Er zijn 
diverse initiatieven ter verbetering 
van de verkeersveiligheid voor Noord 
in voorbereiding en ook de onderne-
mers en bewoners van de Benthui-
zerstraat presenteren de nieuwe ge-
biedskoers (detailhandelsvisie) die zij 
opstelden voor hun straat. Uiteraard 
zijn er mensen van de gemeente, 
van het Rotterdams Weerwoord, het 
funderingsloket voor nieuwbouwpro-
jecten, veiligheidsvragen en de straat-
werkzaamheden. Daarnaast kunt u of 
bij Havensteder, Woonstad, Urban-
nerdam, Funderingskracht, Dock/
SOL en Opzoomer Mee met uw vra-
gen of ideeën terecht. Op 23 april van 
17.00 tot 19.00 uur in Huis van de 
Wijk het Klooster (onder voorbehoud 
i.v.m. Coronavirus).

Funderingsaanpak 
Kop van noord fase 1

trillingen worden gemonitord door 
de aannemer. De aannemer werkt 
van 07.00 uur tot 16.00 uur. Met het 
werk dat veel geluid zal geven wordt 
pas vanaf 7.30 uur gestart. In het 
weekend wordt niet gewerkt. Tijdens 
de bijeenkomst maakten enkele be-
woners van Woonstad gebruik van de 
gelegenheid om hun eigen klachten 
onder de aandacht te brengen. Deze 
vallen niet in het project maar wor-
den wel onder de aandacht gebracht 
binnen Woonstad. Eén tussenwoning 
in de Hoeksestraat wordt getransfor-
meerd van 3 naar 2 woningen.  De 
voorlichting was bijzonder duidelijk 
en iedereen is overtuigd van de nood-
zaak. Voor alle verbeteringen vraagt 
Woonstad geen extra huurverhoging. 
Hiermee wordt in dit deel van het 
Oude Noorden de sociale woning-
bouw behouden.

Woonstad zal een jaar lang 
bezig zijn met het reali-
seren van nieuwbouw in 
de ruivendwarsstraat. De 
huidige woningen worden 
gesloopt om twee redenen: 
slechte fundering en een 
verouderd gebouw. 

De manier waarop de woning is in-
gedeeld is niet meer van deze tijd. 
Daarom maakt Woonstad plaats 
voor 20 nieuwbouw woningen. 
Deze woningen worden straks in 
de vrije sector verhuurd. In febru-
ari is al gestart met de voorberei-
dingen van de sloop door de firma 
Van Liempd. Begin maart startte 
de sloop die ongeveer vijf weken 
duurt. Na het slopen volgen er bo-
dem werkzaamheden. De nieuw-
bouw die een jaar duurt start mid-
den 2020. De tijdelijke huurders 

zijn begin oktober 2019 vertrokken 
uit de woningen. De woningen zijn 
op dit moment dichtgezet voor de 
veiligheid. In februari werd begon-
nen met het veilig verwijderen van 
asbest en het klaarmaken van de 
grond. Dit gaat gepaard met enige 
overlast. Van Woonstad hoorden 
we dat de oude huurders allemaal 
een betaalbare plek kregen in de 
buurt. Blijft overeind dat het aantal 
sociale woningen afneemt wat een 
probleem wordt voor nieuwe huur-
ders met een kleine beurs. Vóór de 
start van de nieuwbouw zal de aan-
nemer Riz Bouw een uitnodiging 
sturen voor een informatieavond 
richting omwonenden. Voor vragen 
over het project kan men contact 
opnemen met Erik Rijsenbrij via 
010-4408800 of kan men een mail 
sturen naar: 
info@woonstadrotterdam.nl

ruivendwars-
straat

De twee maandelijkse 
informatiemarkt in het 
Klooster was weer een 
grote trekpleister. eye 
catcher was noordsin-
gel 250 eigendom van de 
familie Sipkema. De locatie 
bestaat nu uit een kantoor 
dat voorheen werd ge-
huurd door het Korps mari-
niers en later door het cvD 
(maatschappelijk Werk)  
naast het kantoor ligt nog 
een woning. 
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tekenwedstrijd 
kunst&kids

Op 2 april verschijnt het 
fotoboek “thuis waar ik 
woon, de kunst van het 
Oude noorden” Daarin 
worden de 60 kunstwerken 
in beeld gebracht die in het 
Oude noorden: een kijk, 
fiets en wandelgids langs 
het openbaar kunstbezit 
en de architectuur van het 
Oude noorden.  

Het is een kijkboek, maar nodigt 
vooral de bewoners en hun kinde-
ren uit om in hun Oude Noorden 
op stap te gaan op een ontdekkings-
tocht langs de vele kunstwerken die 
het Oude Noorden rijk is. Dankzij 
het fotoboek zal je worden verrast 
door kunstwerken in je wijk die je 
wellicht nooit eerder hebt gezien, 

omdat ze soms hoog geplaatste 
zijn of op een wat  verborgen plek 
zijn geplaatst. Laat je verrassen 
met het boek in je hand. Dankzij 
de door de wijkraad gegeven sub-
sidie voor de drukkosten wordt het 
boek in een oplage van 750 ex. voor 
€ 8,- verkocht. Waar?: Huis van 
de Wijk Mozaïek, Schommelstraat 
69, Boekhandel Snoek, Meent 126, 
Kinderparadijs Meidoorn, Mei-
doornstraat 47, of via www.kun-
stenstadswerk.nl. 

Gekoppeld aan het verschijnen van 
het fotoboek zal een tekenwedstrijd 
worden georganiseerd. Vanwege de 
coronavirus uitbraak is deze teken-
wedstrijd tot nader orde uitgesteld. 
Lees over de tekenwedstrijd in het 
artikel Kunst&Kids.

marokkaanse moeders 
op de bankjes en fabeldieren
In het Oude Noorden staan woning-
corporaties en deelgemeente met 
hun rug tegen de muur. Zij willen in 
de wijk een sociale mix en willen dit 
bekomen door het behouden van jon-
ge middenklasse gezinnen en de ver-
koop van woningen. Koopwoningen 
kunnen ze aan de straatstenen niet 

kwijt, de wijk moet eerst kindvrien-
delijk worden. Ik kan met bewoners 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
het opknappen van binnenterreinen 
en het creëren van een kindvriende-
lijke route. Via een hele waaier van 
bewonersinitiatieven weten we de 
buurt compleet te veranderen en de 
bewoners het gevoel te geven dat de 
buitenruimte van hen is. De belang-
rijke sleutel tot sfeerverandering zijn 
de wekelijkse pleinactiviteiten waar 
muziekgroepen, dansers, zangers, 
workshops en acrobaten zorgen voor 
een spetterend programma. Als we 
voor het eerst met de tentjes van het 
Rotterdams Volkstheater op het Jo-
han Idaplein komen, wordt er met 
stenen gegooid. ‘Wegwezen dit is ons 
plein!’ Hoe werd de aanpak succes-
vol? Als ik een aantal maanden in het 
Oude Noorden werkzaam ben, komt 
het Sociaal Platform Rotterdam in de 
persoon van Casper Houtman naar 
de wijk. Hij gaat niet praten met bo-
bo’s in instellingen maar met men-
sen die hart hebben voor de wijk. Hij 
begint met Natasha van het Kinder-
paradijs een soort creatief buurthuis. 
Die verwijst weer naar mij en via een 
zwaan kleef aan zitten we met een 
zestal bewogen mensen rond de ta-
fel. We maken een eenvoudige ana-
lyse. Het centrale speelplein wordt 
beheerst door zes jongeren die er ie-
dereen afschoppen, wijkgebouw het 
Klooster is een bolwerk van hangjon-
geren met pasjes en detectiepoortjes. 
Het heeft de aanblik van een gevan-
genis, na de basisschool verliezen 
de kids alle binding en belanden in 
een hangcultuur. Casper bepleit een 

down-top aanpak. Het management 
moet de initiatiefnemers ondersteu-
nen en de politiek moet hun analyse 
volgen en middelen ter beschikking 
stellen. De pleinactiviteiten zorgen 
voor verandering van sfeer. De jon-
geren zien dat er van alles gebeurt 
voor hun broers en zusjes. Er komen 
weer bankjes op het plein die bezet 
worden door Marokkaanse en Turkse 

moeders. Ze willen ook een plek aan 
de creatafels en zorgen voor een high 
tea. Via het jeugdsportfonds worden 
250 kinderen lid van een sportver-
eniging. Het Klooster wordt grondig 
verbouwd en is een wijkgebouw voor, 
gerund door bewoners zelf. ZZP-ers 
nemen er initiatieven, kunstenaars 
exposeren, er is film en theater en een 
uitgebreide muziekschool.  Mensen 

kunnen er terecht voor individuele 
en juridische hulpverlening. Bewo-
ners en corporaties steken er de kop-
pen bij elkaar.  Unieke bewonersini-
tiatieven zien het licht in de sfeer van 
stadslandbouw en zelfs een kleur-
rijk Antilliaans carnaval trekt door 
de Zwartjanstraat. Opzoomer Mee 

faciliteert talloze straat en buurtacti-
viteiten. Een uitschieter is de aanleg 
van een prachtige tuin op het bin-
nenterrein Schoonoordstraat door 
de bewoners zelf. In Rapsodie, een 
echt buurthuis, huist het opbouw-
werk SONOR dat in de haarvaten van 
de wijk zit. Met de directeur van de 
Kunststichting open ik de Route du 
Nord, een explosie van exposities en 

performances van jonge kunstenaars 
in leegstaande winkels en kantoren 
van Zwaanshals tot het Zomerhof-
kwartier. De Route du Nord trekt dui-
zenden jonge kunstliefhebbers en al-
ternatievelingen, het Oude Noorden 
als place to be. Spil van creativiteit is 
SPAM, een zeventiger interieurzaak 

met Sandra en Marcel, geflankeerd 
door fotograaf en ontwerper Eddy 
Kaijser en galeriehoudster Michelle. 
De kinderen van de basisscholen 
worden meegesleept in dit elan. Ze 
maken driedimensionale kunstwer-
ken die de wijk gevels kleur geven 
en fabriceren ongekende fabeldieren 
die de verbindingsroute tussen de 
speelpleinen markeren. Na de eerste 

lichting creatieve nieuwkomers in de 
Heer Vrankestraat die succesvol stre-
den voor historiserende nieuwbouw 
met het oog op het Oude Noorden 
karakter, zien diverse bouwprojec-
ten het licht: Soetendaalseplein en 
130 Watt bij Zwaanshals. Het Oude 
Noorden wil een echte volkswijk blij-

ven met een inspirerende creatieve 
middenklasse. Mijn stamcafé is café 
de Bel gerund door de alternatieve-
lingen van de Gerard Scholtenstraat. 
Het is een café van kunst, creativiteit, 
veel muziek en Belgisch Leffe Bier. 
De OBR woningen worden aan de 
krakers van de Gerard Scholten ver-
kocht, die zelf funderingsherstel re-
gelen. De woningen zijn geschilderd 
in Franse bonte kleuren en op één 
van hen staat: ‘Salle des fêtes!’ 

Binnenterreinen en 
jeugdig elan
Woonstad wil een vijftal binnenter-
reinen in het Oude Noorden grondig 
aanpakken. Ze hebben een belang 
namelijk het verkopen van wonin-
gen aan een middenklasse die een 
boost kan betekenen voor de volks-
wijken. Overal in de binnengebieden 
staat het gras een meter hoog, om 
van de afvalhopen te zwijgen. Als 
coach word ik door manager Gerdie 
gekoppeld aan een groep jeugdige 
enthousiaste Woonstad meiden. Met 
groepen bewoners gaan we kijken 
naar ‘good practices’ in de stad. 
Firma Ovaal met natuurlijke speel-
werktuigen geeft diverse workshops. 
Bewoners worden uit hun huizen 
gelokt met stemmige muziek en 
zuiderse hapjes. De creativiteit viert 
hoogtij. Terrein na terrein wordt in 
een sfeervolle oase omgetoverd met 
avontuurlijke speelwerktuigen en 
lekkere loungebanken. Enthousiaste 
bewoners zorgen voor sleutelbeheer 
en eenvoudig onderhoud in samen-
werking met een Pameijer club. Ver-
binden is het toverwoord. 

thuis waar ik woon 
kunst in het Oude Noorden

geschiedenis Van het 
 OudE   
 NOOrdEN
20 jaar geleden kwam ed de meijer als opbouwwerker in 
het Oude noorden. hij maakte een spectaculaire ontwikke-
ling mee,  van een probleemwijk werd het Oude noorden 
een groeibriljant. hoe werd die omslag bewerkstelligd?  
naast de projectgroep die zich achtereenvolgens inten-
sief bezighield met de erasmusbuurt en de Kloosterbuurt, 
speelde ongetwijfeld de woningbouwvereniging havenste-
der, Woonstad en diverse scholen een unieke rol. 

Kijk, in de gerard Scholten-
straat -op de hoek van de 1e 
pijnackerstraat- hangt een 
ornamentlijst op een kunst-
werk te wachten. misschien 
het jouwe? 

De tekening kun je maken op een 
speciaal tekenblad. Ze zijn binnen-
kort te krijgen bij de Hildegardis-
school en het Kinderparadijs.  Als de 
scholen weer open gaan worden ze 
ook op andere scholen en adressen 
verspreid. 
In volgende krant meer informatie 
hierover! De tekening die jij maakt 
wordt misschien wel gekozen om 
in het echt op straat te komen, daar 
zorgt Mijnheer Mineur voor. Aan 

jou dus om je kleurpotloden te pak-
ken en aan de slag te gaan. Blijf wel 
binnen de lijntjes, want dan past je 
tekening straks in de lijst. Je moet 
natuurlijk zelf verzinnen wat je het 
mooiste lijkt voor deze plek in het 
Oude Noorden. Misschien vind je 
het leuk om eens met je ouders in 
de buurt te gaan bekijken wat in an-
dere lijsten te zien is. Dat brengt je 
vast wel op prachtige ideeën! Ja, en 
als je tekening dan tenslotte klaar is 
kun je die op school afgeven. Er komt 
een  tentoonstelling om de winnende 
tekening te kiezen. Daar wordt je na-
tuurlijk voor uitgenodigd en lees je 
vast nog in de media.  
Vragen of meer weten? mail naar 
geert@kunstenstadswerk.nl

twinkeltje Opvoedonder-
steuning geeft een training 
genaamd: pittige Jaren. 

De training is bijzonder effectief 
gebleken in het voorkomen van pro-
bleemgedrag bij jonge kinderen. Pit-
tige Jaren is een groepstraining voor 
ouders van jonge kinderen. Ouders 
leren in de training vooral van elkaar. 
Zo bespreken ze videovoorbeelden, 
doen ze rollenspellen en hebben ze 
telefonisch contact met elkaar tussen 
de sessies. 

Wat doet pittige Jaren?: 
Het programma richt zich op het ver-
sterken van opvoedingsvaardigheden 
van ouders, en heeft als doel u als ou-
ders te leren hoe u het gedrag van uw 
kind kan veranderen. Op deze manier 
worden kinderen geholpen beter om 
te gaan met hun boosheid en worden 
hun sociale vaardigheden versterkt. 
Tijdens de training is er veel herken-
ning van ouders onderling. Want 
wat is verstandig om te doen als uw 

3-jarige dochtertje niet ophoudt met 
krijsen omdat ze geen tv meer mag 
kijken? En hoe moet je als opvoeder 
reageren als je 5-jarig zoontje zijn jon-
gere zusje een duw geeft, omdat ze 
zijn speelgoed heeft afgepakt? En wat 
moet u doen als u uw zoontje naar de 
gang stuurt, maar hij komt steeds de 
woonkamer weer in? Het zijn pittige 
jaren, soms zwaar en heftig. Maar ge-

lukkig ook levendig, vol met voorval-
len waar ouders later met vertedering 
op terugkijken, of hartelijk om kun-
nen lachen. De gratis training wordt 
in groepsverband gegeven en bestaat 
uit 14 wekelijkse sessies van twee uur. 
Ouder kunnen zich opgeven via de 
website van Twinkeltje Opvoedon-
dersteuning: https://vvstwinkeltje.nl/
pittige-jaren/

OpVOEdONdErStEuNINg
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reDactieaDreS
ruivenstraat 81 
3036 DD rotterdam
email: info@noorderzon010.nl

reDactie
ed de meijer en Johannes Odé 

FOtOgraFie
Johannes Odé en Joop Bastinck 

WeBSite 
Joop Bastinck

BiJDragen aan Dit nummer
anja Berkelaar, Kinderparadijs, 
geert Lebbing, Woonstad rotterdam, 
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

New Radicalism is een initiatief van 
Shirin Mirachor en Narges Moham-
madi  van de nieuw opgerichte stich-
ting (A)WAKE).  New Radicalism 
werd geopend door Wethouder Said 
Kasmi, zelf geboren in Marokko en 
opgegroeid in de Nederlandse sa-
menleving. Tijdens  New Radicalism 
kon je kennis maken  met de veelzij-
digheid van verschillende stemmen 

en culturele uitingsvormen uit het 
Midden-Oosten, Noord Afrika en van 
artiesten in diaspora. Met dit festival 
wil (A)WAKE l het (vaak vertoonde) 
eenzijdige beeld van “het Midden-
Oosten” doorbreken. Speciaal hier-
voor waren curatoren uit het Midden 
Oosten en Noord-Afrika  uitgenodigd 
om een verscheidenheid aan werk  te 
selecteren dat werd geëxposeerd in de 
WIJKcoöperatie waarin ze met digi-
tale installaties, video, fotografie, mu-
ziek en interdisciplinaire kunst lieten 
zien van opkomende kunstenaars uit 
onder andere Marokko, Libanon en 
Verenigde Arabische Emiraten. Zij 

reflecteren op de relatie tussen het 
Oosten en het Westen via culturele cli-
chés, persoonlijke verhalen en vrou-
welijke en non-binaire perspectieven. 
Vier dagen lang konden bezoekers 
luisteren en deelnemen aan voor-
drachten, debatten en masterclasses. 
Zij werden opgebouwd rond span-
ningen tussen verleden en toekomst, 
tussen Oost en West, tussen insiders 

en outsiders, tussen cultuur plekken 
en machtsstructuren, tussen muziek 
en beweging, tussen feit en fictie, 
tussen lineaire en andere geschie-
denissen. Voor studenten van het 
Grafisch Lyceum was er een speciaal 
programma over de digitale cultuur 
met voorbeelden van geëxposeerd 
werk. Veel bezoekers waren aanwezig  
tijdens de verschillende conversaties 
met gasten zoals  die met Hasna el 
Mouradi en Roufaida Aboutaleb over 
het opgroeien in een andere cultuur 
dan die van je ouders. Ze herkennen 
overeenkomsten maar erkennen ook 
verschillen in hun ervaringswereld. 

Agenda
 

Tot minstens half april zijn 
activiteiten en evenementen 
afgelast in verband met 

HET CORONAVIRuS 

1 mei 
ROTTERDAM ExPERIENCE
Crooswijksebocht  

5 mei, 17.00 - 20.00 uur
ONTMOETING BuuRT – ROTARy 
Jan van der Ploeghuis

Nieuwe kleurrijke poort 
voor het Kinderparadijs!

Ook werd er uitgebreid geconver-
seerd tussen en met de curatoren van 
New Radicalism over de opkomende 
en verschuivende culturele uitings-
vormen van kunstenaars uit het Mid-
den Oosten, Noord-Afrika en zij die 
nu in de westerse samenleving wo-
nen.  In een lezing ging Ahmad Ma-
hia in op het zoeken naar de identiteit 
in de Golfstaten. Vanaf de 20e eeuw 
zoeken de Golfstaten naar een eigen-

tijdse identiteit. Van grote invloed is 
geweest de Afrikaanse aanwezigheid 
in kunst en economie gesymboli-
seerd door fenomenale individuen 
als Michael Jackson. De Golfstaten 
zijn in wezen door en door kapitalis-
tisch en toch willen ze teruggrijpen 
naar hun Arabische roots en wor-
den ze overspoeld door immigratie. 
Dit leidt tot dualisme. De Golfstaten 
zijn kosmopolitisch met 200 diverse 

nationaliteiten, het is een grote mix 
die aanleiding geeft tot fictie. Je kan 
er alles doen, werken (vaak uitgebuit) 
en genieten als toerist.  Als je maar de 
politieke status quo aanvaard. Ahmad 
heeft het over een post identity. Naast 
lezingen was er volop gelegenheid 
kennis te nemen van talloze grensver-
leggende publicaties over en uit het 
Midden Oosten en Noord Afrika die 
hier in Rotterdam nauwelijks of niet 
te vinden zijn. Naast het bekende The 
Outpost viel het prachtig uitgegeven 
tijdschrift AZEEMA  op met persoon-
lijke verhalen en visuals van vrouwen 
uit het Midden Oosten en Noord 
Afrika dat jaarlijks door vrouwen uit 
de diaspora wordt samengesteld en 
gepubliceerd. Ook was er een presen-
tatie van het magazine My Khali door 
Khalid Abdel-Hadi uit Jordanië dat 
aandacht vraagt aan lhbt- emancipatie 
en feminisme. Er was tijdens het fes-
tival  volop gelegenheid met sprekers 
en kunstenaars uit te wisselen en tot 
diep in de nacht te dansen tijdens le-
vendige DJ party’s in MONO.

Tijdens de verrassingsclub, één 
van de activiteiten bij het Kinder-
paradijs, hebben de kinderen  een 
nieuwe schildering gemaakt voor 
de poort. 
Deze is nu te bewonderen in de 
Meidoornstraat in het Oude Noor-
den. Maar dat was een heel proces! 
Eerst moest de oude schildering 
van de poort worden gehaald, met 
nijptangen en klauwhamers lukte 

het ze gelukkig. Toen moesten de 
nieuwe panelen worden ingeme-
ten en op maat worden gezaagd. 
Let op, want de brievenbus moet 
wel toegankelijk blijven. 
Toen het creatieve stuk… Dat ging 
sneller dan gedacht en alle kinde-
ren hebben hun inbreng hierin ge-
had. Na het maken van ontwerpen 
hebben de kinderen hun ontwerp 
samen op de grote platen geschil-

Agenda SOL in Rotterdam Noord: 

www.solnoord.nl/activiteiten

Agenda Klooster: 

www.kloosteroudenoorden.nl/activiteiten/

Agenda Nieuwe Banier: 

denieuwebanier.nl/agenda-activiteiten/

NEW rAdICAlISm 
in het ZomerhofKwartier

derd. Het onderste deel is heel 
groen en aards. Een kind glijdt van 
een waterglijbaan, een konijntje 
staat in de hoek, plantjes groeien 
en er zitten wat kleine water mon-
stertjes in de vijver. Het bovenste 
gedeelte van de poort speelt zich af 
in de ruimte. Er zijn wolkjes, twee 
zonnen, bliksem en verschillende 
ruimtevaartuigen. Er zweeft ook 
een meisje dat WELKOM roept. 

Aan de rechterkant van de poort is  
een meetlat bevestigd waar de kin-
deren hun lengte kunnen meten. 
De kinderen van de verrassings-
club hebben hun naam bij hun 
lengte gezet. Leuk voor later! 

hij ging al een tijdje mee, die oude poort van het Kinderpara-
dijs, maar het weer en de tijd hebben het schilderij geen goed 
gedaan. Dus het was hoog tijd voor een nieuwe poort! 

Op de nieuwe poort staat 
ook: “iedereen is welkom”.  
en dat klopt, kom eens 
langs bij het Kinderpara-
dijs.

tijdens  art rotterdam was er een druk bezocht bijzonder 
kunstfestival in het Zomerkwartier: new radicalism. van 
6 tot 9 februari  werden “radicale” nieuwe talenten gepre-
senteerd op het gebied van digitale kunst en cultuur uit 
het midden Oosten, noord afrika (mena) en de diaspora in 
mOnO en de WiJKcoöperatie noord. 
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Kritiek is er op de snelheid op de 
Zwartjanstraat. Een aantal pijnlijke 
ongelukken worden naar voor ge-
bracht: onder andere een aanrijding 
op de zebra bij de rotonde Gordelweg 
met dwarslaesie tot gevolg. Er wordt 
vooral ’s avonds en ’s nachts extreem 
hard gereden op de Bergweg en de 
Benthuizerstraat. In Noord is er te 
veel auto druk op een te beperkte 
ruimte. Het Oude Noorden wordt 
een pilot. Het binnengebied wordt al-
leen voor plaatselijk verkeer. De fiets-
routes dienen aangepast te worden. 
De straatverlichting is onvoldoende 
en de oversteekplaatsen moeten dui-
delijker gemarkeerd worden.

van directe actie tot visie
Er worden drie tafels ingericht: één 
voor spuien, een ander voor directe 
concrete maatregelen en een derde 
voor een lange termijn visie. Zo een 
praktische aanpak is het verbeteren 
van de kruisingen. De nieuwe visie 
ziet de auto als te gast. De kinderen 
staan centraal. Bewoners komen met 
stevige suggesties zoals het één rich-
ting maken van de Zwartjanstraat 
richting Noordplein. Zo kan er een 

dubbel fietspad aangelegd worden. 
Kunnen er geen verkeerslichten 
komen op de kruising Benthuizer-
straat/Zaagmolenstraat? Bij Correct 
moet meer controle komen. Wat te 
denken van een alternatieve fiets-
route van Gordelweg over Willibrord-
straat en Vlaggemanstraat richting 
station? 

30 km/u in woongebied
We moeten anders kijken naar het 
verkeer en meer rust creëren in de 
wijk. De deelnemers hopen op een 
landelijke regel van 30 kilometer in 
het woongebied, zoals we dat kennen 
in Malaga en Barcelona. Het spelend 
kind moet zich thuis voelen op straat 
en de auto is te gast en rijdt stap-
voets. Een kunstenaar ontwierp bij 
een zebra een ravijn op het wegdek. 
Initiatieven om geparkeerde auto’s te 
verminderen komen naar voor. Kan 
men zijn straatvergunning niet rui-
len voor een parkeerplek in de garage 
voor dezelfde prijs? Bewonersiniti-
atieven en geld van Citylab010 voor 
innovatie kunnen experimenten mo-

gelijk maken. Kan de centrale markt 
geen drie weken in de Zwartjanstraat 
tijdens het Songfestival? Bewoners 
willen van de groenstrook Bergsel-
aan een soort Ramblas maken. De 
Teilingerstraat vindt men een goed 
voorbeeld. Een pleidooi wordt gehou-

den voor éénrichtingsverkeer op de 
Zaagmolenstraat en de Bergweg. Bij 
concrete directe aanpak wordt gepleit 
voor flyeren bij de automobilisten om 
de mindset te veranderen. Daarnaast 
wil men meer inzet van klaar-overs.

tweede bijeenkomst 
verkeerstafel 
Ambtenaren belast met mobiliteit 
tonen een grote kaart met gele lij-
nen die het toekomstige eenrich-
tingsverkeer en de fietsroutes aan-
geven.  Gefocust wordt op de route 

Rodenrijsestraat, Rodenrijselaan, 
Zwartjan en Noordmolenstraat. De 
aangepaste route moet een experi-
menteel karakter krijgen en worden 
gefinancierd met innovatiegeld van 
Citylab010. Gedacht wordt om bij 
de route te werken met verschillende 

snelheid stroken op het wegdek. De 
hoofdgebruikers van de straat zijn 
de bewoners en de kinderen. Auto’s, 
brommers, fietsen zijn te gast. Bij de 
Zwartjanstraat wordt uitdrukkelijk 
gekozen voor éénrichtingsverkeer 
vanaf het Noordplein. De rotonde bij 

de Gordelweg is levensgevaarlijk. De 
snelheid moet daar naar beneden. 
Het fietspad dient beter verlicht te 
worden. Gedacht wordt voor heel de 
route aan fluorescerende zebra’s. Op 
dit moment wordt hiermee in Croos-
wijk geëxperimenteerd. Is het wel 

slim bij rotondes fietsers voorrang 
te geven, wat onveiligheid met zich 
meebrengt? Iedereen vindt de Tei-
lingerstraat een heel mooi voorbeeld. 
Kunnen de fietspaden in de Roden-
rijsestraat niet breder?  Kan de straat 
voor de auto’s niet versmald worden? 
De ondernemers in de Zwartjanstraat 
zullen benaderd worden door Martha 
Harel wat betreft het éénrichtings-
verkeer. Laad en lostijden moeten 
beperkt zijn en duidelijk aangegeven. 
Het Noordplein biedt via het fietspad 
langs de kroegen een veiliger situatie 
voor de fietsers. Een veiliger verkeers-
situatie blijkt een 70 tal bewoners op 
de been te brengen en een concreet 
voorstel op te leveren richting City-
lab010.  Intussen gaan bewoners  de 
gemeente benaderen voor het op kor-
te termijn aanleggen van meerdere 
zebrapaden in de Benthuizerstraat 
en het opknappen van zebrapaden in 
de Zwartjanstraat. Als de gemeente te 
lang wacht, doen bewoners het zelf. 
Een ander resultaat van de verkeers-
tafel is dat er nu met een mobiele 
flitsinstallatie geflitst gaat worden op 
de Bergweg. 

Verkeerstafel op Eudokiaplein
Bij de vraagwijzer op het 
eudokiaplein werden de 
afgelopen maanden de ver-
keersperikelen van noord 
onder de loep genomen door 
bewoners en ambtenaren. 

Opvallend was de Accent Praktijk-
school met de slogan: Haal het beste 
uit jezelf. Twee praktijkscholen kre-
gen de waardering excellent. Het 
Grafisch Lyceum, een wondermooie 
school op de Heer Bokelweg, heeft 
alles in huis op het gebied van vorm-
geving en media. De Horeca Vak-
school kwam met koekjes en mar-
sepeinen diertjes door de leerlingen 
zelf gemaakt. De jongeren maken 
thema gerichte producten rond Va-
lentijn en Pasen. En dat allemaal 
met echte roomboter. Het Lyceum 
Kralingen zet in op wereldburger-
schap. Het Lyceum Rotterdam heeft 
drie richtingen, Kunst, Wetenschap 
en Onderneming. Onder de naam 
Da Vinci kan je met de drie discipli-
nes kennismaken. Het City College 
op de Beukelsdijk kan je best type-
ren met kleurrijk. ‘Onze leerlingen 
met gekleurde haren symboliseren 
de creativiteit van onze school.’ Het 
Experience College is een combina-
tie van Melanchton en GKH. Wolfert 
Tweetalig blijft een trekker. Bij Wol-
fert Lansing maak je het huiswerk 
op school. Het Design College zet 
een stand neer waar je u tegen zegt. 
We komen de kinderen van de Fon-
tein en de Hildegardis tegen, hoe 
kan je kiezen uit zo een schitterende 
waaier? 

De haven moet 
een trekker worden
Het Montessori College uit Blijdorp 
zet in op zelfstandigheid. En wat 
te denken van de Young Business 
School ? Ondernemen en Hospita-
lity. De Theater Havo en Vwo heeft 
film- en theaterklassen. De Rudolf 
Steiner zoekt je talenten. Grote trek-
pleister is de Haven Havo en Mbo. 
‘Wil je een goede toekomst tegemoet 
gaan en een aardige boterham ver-
dienen, dan moet je bij ons zijn.’ De 
haven heeft een fantastische techno-
logische sprong gemaakt. Ze is ge-
moderniseerd en het gaat allang niet 
meer om vuile handen. Waarom zou 
je in een havenstad niet deze keuze 
maken? ‘Wij hebben onze eigen 
schepen varen en organiseren zo-
merkampen.’  De Montessori Mavo 
zet jongeren ambassadeurs in. Mavo 
Centraal achter het Centraal Station 
zet in op onderzoek en ontwikke-
ling. Ze brengen elementen van de 
stad in de opleiding en zorgen voor 
doorstroming naar Havo. Melanch-
thon Schiebroek zet in op sport en 
kunst.  Bij de stand ligt de bokshand-
schoen van wereldkampioen Arnold 
van der Leijden, gesigneerd en al. 
De meerpaal in Alexandrium biedt 
extra ondersteuning aan kinderen 
met dyslexie en ADHD. De klassen 
tellen niet meer dan 17 leerlingen. 

Het Libanon College in Kralingen 
zit in een statig gebouw. De school 
is trots op de mix van Kralingen en 
Crooswijk. Het Avicenna College 

zet fors in op wetenschap. De Ara-
bische Avicenna bracht ook de oude 
Griekse kennis naar onze donkere 
Middeleeuwen. Thorbecke heeft een 

passie voor sport. Het leerconcept 
van het Laurens Lyceum is sport, art, 
lef, stem en advies.

in iJsselmonde is sinds het 
najaar van 2018 De duur-
zaamheidswinkel gevestigd 
in het winkelcentrum van 
Keizerswaard. 
In de winkel zijn inmiddels al ruim 
1000 bewoners met allerlei soorten 
vragen over duurzaamheid geholpen 
en aan de slag gegaan. Van kleine 
energiebesparingen tot het isoleren 
van de zolder of kruipruimte. Maar 
ook met het opzetten van een wor-
menhotel of een mooie groene tuin 
vol met insecten, zonnepanelen en 

afkoppelen van regenwater. De ge-
meente Rotterdam is voornemens 
om in Noord een dergelijke winkel te 
openen. Ze is benieuwd of u dit een 
goed idee vindt en met welke vragen 
u naar de winkel toe zou komen. 
Bent u bewoner van Noord? Wij no-
digen u graag uit om mee te doen. 
Meer informatie op de website www.
rotterdamenergiebesparing.nl/dev/
uitgebreid-artikel/duurzaamheids-
winkel 
Voor vragen stuur een mail naar: 
a.lelieveld@rotterdam.nl
 

in humanitas
Scholenmarkt

de duurzaamheidswinkel 
rotterdam Noord

een heerlijk volle scholenmarkt openbaarde zich aan de 
groepen 7 en 8 van de basisscholen uit noord. De kinde-
ren converseerden actief bij de diverse kramen waar de 
grootste variëteit van scholen te bewonderen was. veel 
scholen hadden ook jongeren ingezet die een pleidooi 
hielden voor hun school

OudErEN EN HEt
COrONAVIruS
“Hoe moet dat nu met het doen van boodschappen, als wordt ge-
adviseerd binnen te blijven?” Dit soort vragen gaat  SOL oplossen 
voor onze ouderen en kwetsbare bewoners uit Rotterdam Noord.  
SOL doet dit samen met organisaties uit Rotterdam Noord en de 
vele #goedeburen die zich hebben gemeld. Er staat een team klaar 
voor praktische hulpvragen (boodschap, medicijnen ophalen, 
hond uitlaten, etc) én een belteam voor mensen die gewoon even 
willen kletsen. SOL coördineert de vragen die binnenkomen en 
zorgt ervoor dat ze worden uitgevoerd i.s.m. onze partners. 

praktische hulplijn: 06 4217 1451 en 06 1188 6979 
even-kletsen-lijn: 06 4083 5071 en 06 5990 5499
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in het laatste weekend van 
januari zijn bewoners aan 
de slag gegaan met vergroe-
ning van hun directe woon-
omgeving in noord. 
Bewoners hebben op 10 plekken 
zo’n 400 tegels uit de stoep gehaald, 
zoals in de Bloklandstraat, de Hoyle-
destraat, de Blommersdijkselaan.
Vanaf 10.00 uur s ’ochtends worden 
70 zakken aarde van 40 liter gelost en 
wel 20 bakken met een grote variatie 
van plantjes, van zonnekloppers tot 
schaduw liefhebbers. Ouders en kin-
deren komen naar het zonovergoten 
pleintje vóór de Hildegardiskerk, het 
uitdeelpunt. Bedoeling is bestaande 
geveltuinen te verrijken en nieuwe 
voortvarend aan te leggen. Zeker met 
de toenemende overlast van overvloe-
dige regens is het noodzakelijk de 
versteende stad te vergroenen: ‘Tegel 
eruit Groen erin.’ Bewoners krijgen 
deskundig advies van de groenpool 
en de wijk tuinman, die ook heel wat 
vrijwilligers hebben opgetrommeld. 
De allereerste actievelingen zitten aan 
de kop van de Blommersdijkselaan. 
Ze worden gevolgd door jonge moe-
ders uit de Bloklandstraat die snel de 
straat kunnen mobiliseren. De grote 

plantsoenen komen vol bollen en ge-
varieerde plantjes. Heel wat tegelwerk 
langs de gevel gaat eruit en de kin-
deren laten zich als regelrechte stra-
tenmakers niet onbetuigd. We lopen 
naar school de Fontein die een groene 
mantel heeft gekregen en een hele 
beukenhaag, een knap staaltje werk. 
Op de Blommersdijkselaan krijgen 
we sensatie. Wat tekent Stefan op het 
grote tegelplateau? Een zwembad? 
Honderden tegels en zand gaan eruit. 
Potgrond gaat erin en de allereerste 
plantjes. Jonge vaders en moeders  

zetten zich aan het scheppen. Het kri-
oelt van de kinderen. De hele buurt 
is erbij betrokken. Het groenproject 
van enthousiasmeren heeft zijn doel 
bereikt dankzij advies en ondersteu-
ning door GroenNoord, GroenGoed, 
Natural Bulbs, Stadskwekerij De Kas, 
de Tegel Taxi, Wijkraad Oude Noor-
den en Rotterdams WeerWoord! Een 
initiatief dat veel navolging vraagt om 
de opwarming van de versteende stad 
te verminderen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De Stichting participas 
organiseert in het Oude 
noorden gratis workshops 
om je te leren met verschil-
lende instrumenten muziek 
te maken. Dit is bestemd 
voor alle jongeren tussen 14 
en 23 jaar. 
We bezoeken de eerste bijeenkomst 
van Participas in het Klooster, waar 
Bradley Gorden als jonge pianist 
samen speelt met professionele mu-
zikanten. Het ensemble bestaat uit 
een bas saxofoon, en trompet en een 
drummer (box). Bradley beroert de 
box en leert de hoge en de lage tonen. 
Op de piano speelt hij beurtelings op 

de witte en zwarte toetsen. De saxo-
fonist laat hem zijn gevoelens uiten 
op de toetsen, alleen zijn, vrolijk zijn, 
dromen. Bradley krijgt het voortouw, 
de muzikanten volgen. Het gaat van 
zacht naar hard en vice versa. Het 
pianospel gaat gepaard met een beat. 
Zo komen de kinderen in aanraking 
met muziek en dat wil Participas. De 
workshops van Participas worden ge-
geven in het Klooster, elke maandag 
van 15 tot 17 uur en elke woensdag 
van 16 tot 18 uur. Email: info@parti-
cipas.nl Irma Figueira 06-41076440  
Meld u aan met naam, adres, woon-
plaats, geboortedatum en telefoon. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om in Brasserie in ’t Oude 
noorden (agniesebuurt) te 
komen beklim je de brede 
trap die leidt naar de hoofd-
ingang van een imposant 
schoolgebouw. 

Eenmaal binnen sla je direct linksaf 
en bijna onverwacht sta je in een mo-
derne, ruime brasserie met, op enige 
afstand, een open keuken. Het perso-
neel, even jong als vriendelijk, helpt 
je uit je jas en brengt je naar je tafel. 
Je neemt plaats en bent gearriveerd 
in één van de restaurants van het 
Zadkine. Hier wordt, onder begelei-
ding van docenten, gekookt en geser-
veerd door studenten die een horeca-
opleiding volgen op MBO-4-niveau. 
Het eten is daarom tamelijk klassiek, 
want tenslotte moet je de basis van 
een vak beheersen om daarin later 
een eigen richting te kunnen kie-
zen. Toch heeft de tijd hier niet stil 
gestaan getuige zaken als Green Egg, 
wasabi, Maldonzout, sesamdressing 
en parelcouscous. 
Leren gaat met vallen en opstaan en 
dus gaat er af en toe wat mis…. om 
vervolgens, via docenten, soepel te 
worden opgelost. Dat maakt de sfeer 
uiterst prettig en relaxed. 
Van dinsdag tot en met vrijdag is de 
zaak open voor lunch, diner én daar 
tussenin. 
De kwaliteit is goed, zeker gelet op 
de prijzen. Lunchgerechten bijvoor-
beeld kosten tussen de € 4,00 en 
€8,00. Voor dat geld krijg je ook 
soms wel erg heftige omschrijvin-
gen. Wat te denken van een ‘salade 
van Penne met gegrilde groenten, 
Italiaanse kruiden, burrata en home-
made flatbread van de Big Green Egg 
met Maldonzout, olijfolie en mediter-
rane kruiden’. Kalm aan, docenten, 
niet elke punt en komma op een bord 
hoeven genoemd te worden!
Dan de dinerkaart. Daarop komen de 

voorgerechten niet boven € 8,00 en 
blijven de ‘pièces’ onder € 10. Eén 
voorbeeld: ‘zeeduivel, gamba, pijl-
inktvis en mosselen op Spaans ge-
kruide Arborio Rijst en een tomaten-
uiensalade’.
Ook de desserts kosten u niet de kop. 
Met € 6,50 is het kaasplankje met-
een het duurste nagerecht. Toch lie-
ver iets zoets? Misschien een ‘Crème 
brulée geparfumeerd met steranijs 
en Marie Brizard Anisette’?
Tenslotte de wijnkaart. Die is beperkt 
maar voldoende gevarieerd. Vraag 
naar de schatkamer-wijnen. Daarop 
staan een paar pareltjes voor slechts 
€ 10 méér. 
Omdat het om een opleidingsrestau-
rant gaat is de bediening nog naturel 
en ongeremd en dat is de grootste 
charme van deze zaak. Op onze vraag 

of hij zelf óók de gerechten van de 
kaart te proeven krijgt zei de jonge 
kelner: ‘neu, wij halen gewoon een 
kapsalon aan de overkant’. En een 

collega, duidelijk zoekend naar een 
passende benadering van zijn gasten, 
startte elk bezoek aan onze tafel met 
een stevig ‘Zo’! Achtereenvolgens Zo, 

wilt u iets drinken? Zo, heeft het u 
gesmaakt? Zo, kan ik nog iets voor u 
doen? Zo, wilt u koffie? Zo, dus! 
Samenvattend: in Brasserie In ’t 
Oude Noorden eet je ontspannen, 
lekker en voordelig en mist de bedie-
ning (nog) de routineuze maniertjes 
die je vaak tegenkomt in andere res-
taurants. En dat laatste is, wat mij be-
treft, een verademing. 

Zadkine - Brasserie 
in ‘t Oude noorden
Benthemstraat 15
3032 AA Rotterdam
Open dinsdag t/m vrijdag 
van 12.00 tot 21.30 uur
T: 088 945 24 86
Reserveringen banquets@zadkine.nl

uIt EtEN 
in de wijK Op 2 februari 1990 streek 

Lisa verkerke met haar 
vriendin petra Fokkema neer 
op de Soetendaalseweg 102 
in het Oude noorden. ‘Onze 
beide mannen heten Wouter’ 
lacht Lisa.

Dertig jaar lang werkt Lisa vanuit het 
historische pandje als fysiotherapeu-
te voor bekkenklachten, kaaktherapie 
en baby massage. In al die jaren is 
de praktijk uitgebreid met 9 units en 
heet nu Fysioplus, maar Lisa blijft de 
rots in de branding in het Oude Noor-
den waar ze op maandag, woensdag 
en vrijdag behandelt. Lisa vindt het 
Oude Noorden geweldig. ‘Ik ontmoet 
zoveel verschillende mensen. Ik be-
geleid oud en jong.’ In de diverse 
vestigingen vindt je tal van specialis-
ten, maar Lisa doet het nog allround, 
lekker ouderwets voor oud en jong. 
Verkerke laat ons de nieuwe website 
zien. Het hoofdkantoor is nu geves-
tigd in de Voorburgstraat, boven het 
doktershuis. Het team van wel 36 
medewerkers is impressionant. 

Stress geeft spierklachten
Lisa constateert bij haar cliënten veel 
spanningen en stress wat leidt tot 
spierklachten. De spieren gaan zich 
opspannen wat pijn en kramp met 
zich meebrengt. De fysiotherapeut 
zet dan ook in op ontspanningsoefe-
ningen, warmte en massage. Ze komt 
ook veel kaakklachten en hoofdpijn 
tegen. Terwijl Lisa zich inzet om ont-

spanning te krijgen verwijst ze naar 
de collega’s die trainen en oefenen 
om je sterk te maken. De Voorburg-
straat heeft een prachtige gymzaal. 
Collega Rick is zelfs al langer werk-
zaam bij Fysio Plus, vanaf 1980. 
Daarom is die Soetendaalseweg zo 
een historische plek voor spier en ge-
wrichtsklachten. Trots toont Verkerke 
ons het kleine oefenzaaltje op de eer-
ste etage: ballen, fietsen, drukappara-
ten. ‘Het is minder bedreigend  voor 

klanten die niet houden van een grote 
ruimte. Met zijn drietjes oefenen ze 
hier vaak.’ Wat voor Verkerke telt is 
dat mensen zich op hun gemak voe-
len en comfortabel de deur uit gaan. 
Veel klanten komen al heel lang. Lisa 
kent hun familiegeschiedenis. ‘Ik wil 
cliënten een steuntje in de rug geven 
voor hun dagelijkse activiteit, achter 
de kassa of intensief sporten. Zo kun-
nen ze volhouden.’

een wijkfunctie
In de wachtkamer ligt de Noorder-
zon, die druk wordt gelezen. Om-
dat Fysioplus zo uitgebreid is, ook 
met veel jonge collega’s, kan ze ook 
een functie in de wijk vervullen met 
name bij buurtactiviteiten. Zo doen 
collega’s mee met de avondvierdaag-
se als EHBO er of meelopen als be-
geleider. Ook aan de Proeftuin Noord 
wordt deelgenomen als lifestyle 
coaches. We kijken naar de ruggen-

graat die hangt aan de muur. ‘Al die 
schakeltjes moeten samen functio-
neren.’ Op het raam prijkt ‘ Welkom’ 
in diverse talen.’Iedereen moet zich 
hier op zijn gemak voelen.’ Een ge-
sprek met Lisa is hartverwarmend en 
inspirerend. Lisa haar email is: lisa.
fysioplus@gmail.com  en de website 
is: www.fysiotherapieplus.nl

lisa Verkerke, ontwapenend 
ontspanningstherapeut 

 

Het is de basis van het onderwijs en 
toch is het in onmin geraakt. Veel 15 
jarigen vinden lezen niet meer leuk. 
Tegelijkertijd zijn in het kader van 
de bezuinigingen de wijkbibliothe-
ken gesloten. Daarom is het initia-
tief van Michelle Haring, één van de 
moeders, zo ontzettend belangrijk. 

Zij zorgde voor een goed gevulde 
zwerfboekenkast op school. Kinde-
ren van kleuters tot groep 8 kunnen 
er niet alleen boeken lenen, maar 
kunnen ze ook houden. Zeker als 
het een lievelingsboek is. De boe-
kenkast met planken voor elke leef-
tijd, is maar het topje van de ijsberg. 

Lezen is ingebakken in het school-
programma van de Fontein. Het hele 
leerplan is gericht op lezen. Lezen is 
leuk. Michelle liet zich inspireren 
door de boekenkast bij Jeugd en Ge-
zin op het Eudokiaplein en maakt 
er op school nog iets veel mooiers 
van. De wethouder vindt lievelings-
boeken belangrijk. Met zo’n boek ga 
je op reis in je hoofd. Zelf hield ze 
van de boeken van Thea Beckman. 
Ze spoort de kinderen aan om let-
tervreter te worden en leesmeters te 

maken. Zo krijg je mooie dromen 
en wordt je wereld groter. Lezen laat 
je fantasie groeien. Kinderen van de 
Fontein van kleuters tot de kinder-
raad en groep 8 zitten met een lie-
velingsboek op schoot. ‘Wat is jou 
lievelingsboek?’ vraagt Judith. De 
variatie is groot van Harry Potter tot 
de Mummie, van De Nachtridder tot 
Ondeugende Oma, van Pippi Lang-
kous tot Boze Brul. Vaak loopt het 
gelukkig goed af. Rolf van de Berg 

bestuurslid wijst op het belang van 
schoolprogramma van taal dat loopt 
tot 2024. Tijdens de staking werkt 
een groep bewogen leerkrachten aan 
tools voor goed onderwijs, de ande-
ren gaan de barricade op. Rolf  ver-
telt hoe zijn kleinkinderen houden 
van ‘De Grote Vriendelijke Reus’ 

van Roald Dahl. De stichting waar-
onder de Fontein valt is blij met de 
uitverkiezing van 2 excellente scho-
len. Dit is vooral te danken aan de 
ouders en hun creatieve ideeën. Met 
tromgeroffel wordt het Sinterklaas-
papier van de ingepakte boeken-
kast losgescheurd. Judith Bokhoven 
heeft als geschenk een mooi boek 
van Thea Beckman meegebracht en 
gesigneerd. Het gaat over een meisje 
dat haar ouders heeft verloren en te-

recht komt in een weeshuis. Ze mag 
daar helemaal niet lezen, ze moet 
leren koken, strijken en wassen.  
Uiteindelijk komt het met Saartje 
Tadema allemaal goed. De kinderen 
blijven nog na neuzen in de boeken. 
Heerlijk!

je bent jong 
en je wilt wat

Enthousiasmeren voor groen

judith 
bokhove 
opent 
zwerfboekenkast 

Wethouder Judith Bokhove kwam in alle vroegte naar basis-
school De Fontein. een leuke school in de hoyledestraat. 
De voorzitter van de ouderraad heette iedereen welkom en 
beklemtoonde het belang van het lezen.
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Wel honderd bewoners 
waren afgekomen op de 
opening van de expositie 50 
jaar migratie in Jan van der 
ploeg. De bezoekers waren 
heel divers, zowel qua ach-
tergrond als qua leeftijd. 

Opa’s met migratieachtergrond kon-
den zich herkennen in de expositie 
en herleefden hun komst naar Ne-
derland. Voor de tweede en derde 
generatie was de boeiende historie 
een onthulling. De expositie is opge-
bouwd uit foto’s en persoonlijke ver-
halen van de eerste arbeidsmigranten 
en van de Nederlanders uit buurten, 
bedrijven en kerken die zich hebben 
ingezet voor de migranten. 
Maker van de expositie Sahin Yildi-
rim opende de tentoonstelling met 
een korte inleiding en bevroeg de 
aanwezigen van oud tot jong. Verha-
len over werken in de kabelfabriek, 
de papierfabriek en het station depot. 
Verhalen over successen op school en 
veranderingen in het moederland. De 
derde generatie voelt zich vooral Rot-

terdammer. Ook nieuwe groepen Ira-
kezen en Syriërs komen aan de orde. 
Wil van Vught vertelde over haar uit-
geweken familie naar Australië. 

Yildirim werkt nu aan een expositie 
over gemengde huwelijken en een 
expositie rond de onafhankelijkheid 
van Suriname en Kaapverdië. Boe-
ken met levensverhalen en foto’s van 

Marokkaanse en Turkse migranten 
werden aan de man gebracht voor 10 
euro. 
De genodigden genoten van taart, 
hapjes en een heerlijke ontmoetings-

expositie over 50 jaar migratie

maaltijd. De groepen 7 en 8 van de 
Hildegardisschool kwamen op be-
zoek. Er was veel belangstelling bij de 
kinderen, geschiedenis is de lerares 
van het leven. Een maand lang stond 

de tentoonstelling in het Jan van der 
Ploeg Huis en trok 800 bezoekers: de 
Marokkaanse vereniging, Centrum 
Noord, leerlingen MBO Zadkine, de 
kindergroep met ouders van Soraya, 
de Turkse vereniging Versam, de be-
woners van Van der Ploeg, de diverse 
gebruikers van de zaal.
Veel bezoekers waren geïnteresseerd 
in de diverse boeken met uitgebreide 
persoonlijke verhalen van en over 
Marokkaanse migranten, Turkse mi-
granten en over gemengde huwelij-
ken sinds de migratie. Er komt in het 
Van der Ploeg Huis een tentoonstel-
ling Grenzeloze Liefde van 1 juli tot 
24 juli.

De afgelopen wijkraad-
vergadering agniesebuurt 
werd de noorderzon als 
bewonersinitiatief geho-
noreerd. 
De raad presenteerde haar jaar-
verslag waarin de bewonersinitia-
tieven, de inrichtingsplannen, de 
diverse vergaderingen en de Denk-
sportdag met veel foto’s een plek 
kregen. Naast het jaarverslag werd 
ook een Actieplan gemaakt voor 
2020.  Dit plan kwam in nauwe 
samenwerking met de diensten 
Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en 
Maatschappelijke ontwikkeling tot 
stand. De doelstellingen zijn een 
extra schone wijk, de betrokkenheid 
van de bewoners verhogen en de 
armoedeproblematiek aanpakken. 
Inspiratie wordt gehaald bij Delfs-
haven en Prins Alexander. Ook het 
bevorderen van verkeersveiligheid 
wordt  met verve bepleit. Naar aan-
leiding van de Verkeerstafel op het 
Eudokiaplein werden de nauwelijks 

zichtbare zebra’s bij Eudokiaplein 
en Noordsingel- Noordplein aange-
stipt. In juli organiseert de wijkraad 
Agniesebuurt bij het Hofpleinthea-
ter een conferentie over lokale de-
mocratie. Onder de titel ‘De wijk is 
van ons’. 

thema conferenties
De wijkraad organiseert na de con-
ferentie over huishoudelijk geweld 
in de Prinsenkerk, ook twee discus-
sie middagen rond leefbaarheid en 
jongeren. Wat is leefbaarheid voor 
de bewoners? Hoe kunnen we in-
zetten op talentontwikkeling van 
jongeren? Noord organiseert ook 
een eigen songfestival met nadruk 
op nostalgie, jongeren en humor. 
Het wordt georganiseerd op ver-
schillende plekken in de periode 
van 8 tot 16 mei. De uiteindelijk fi-
nale is in het Hofpleintheater. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

in de monitor van KrO-
ncrv wordt gesteld dat 
wethouder Kurvers een te 
rooskleurig beeld schetst 
van de beschikbare sociale 
woningvoorraad. hij spreekt 
van 69 % hierbij wordt niet 
alleen de voorraad van de 
woningbouwcorporaties 
maar ook de voorraad parti-
culiere woningen geteld. 
Daarbij ook nog de woningen met 
een WOZ waarde tot  € 220.000,- 
Door de stijgende WOZ waarde zul-
len deze woningen snel onbereik-
baar worden voor inkomens tot € 

38.000,- Ook de huurprijzen stijgen 
met de WOZ waarde en zullen snel 
hoger worden dan € 737,- Omdat de 
puntentelling kan aangepast worden. 
Op deze manier worden de huren ge-
liberaliseerd. De gemeente stelt hier 
tegenover dat bij elk bouwproject 20 
% sociale woningbouw wordt gepro-
duceerd. 
Architect Jouke Post stelt daarnaast 
dat met de sloop van goedkope wo-
ningen je als stad je cultuur achter-
grond kwijt raakt, je oude tijdsbeel-
den. 

Sociaal geograaf 
levert kritiek
Volgens sociaal geograaf Cody Hoch-
stenbach is er in Rotterdam steeds 
minder plek voor mensen met een la-
ger inkomen. Rotterdam wil midden- 
en hogere inkomens aantrekken naar 
de stad of voorkomen dat ze wegtrek-
ken. Het is een van de redenen waar-
om volkswijken op de schop gaan, wo-
ningen worden gesloopt en opnieuw 
gebouwd. Mensen met een kleinere 
portemonnee dreigen nu de rekening 
te moeten betalen. Ze hebben minder 
woonopties en in sommige gevallen 

staat hun de woning de sloopkogel 
te wachten. Ook verpleegkundigen, 
politieagenten en alle mensen met 
een middeninkomen dreigen tussen 
wal en schip te vallen. Terwijl Amster-
dam op de rem trapt, gaat Rotterdam 
gewoon door met het verkopen en 
slopen van sociale huurwoningen en 
het bouwen van veel duurdere koop-
woningen. Nieuwe mensen met een 
laag inkomen hebben het moeilijk om 
nog een woning in de buurt te vinden 
of sowieso in de stad. Tussen 2002 en 
2017 zijn 30.000 corporatiewoningen 
verdwenen. 

Voor de bewoners was het een eitje, 
maar de jonge lui moesten echt het 
vak leren en sommigen mopperen 
over het regenweer. ‘Geen watjes?’ 
zeiden de bewoners. Een aantal actie-
ve meiden had snel het spel  door en 
gaven de violen aan die uit de potjes 
werden geknepen. De stoet trok als 
een caravan door de straten. De om-
standers vonden het grappig. De hele 
buurt doen was teveel gevraagd. Een 
dag later deden ze het lange Zwaans-
hals en een stuk 1e Pijnackerstraat 
– Vinkenstraat. Na afloop was er een 
heerlijk Marokkaans visje. Terwijl 
jammer genoeg omwille van de coro-
navirus uitbraak alle NL-Doet activi-
teiten werden afgeblazen ging naast 
de violen ook de aanpak van het bin-
nenterrein Oogst Met Mij Mee aan de 
Vijverhofstraat door.

Oogst met mij mee
We komen bij de buurttuin Oogst 
Met Mij Mee in de Vijverhofstraat. 
‘Agniese Doet’ begroet ons Theo Cos-
kun. Ze hebben hun activiteit wel la-
ten doorgaan. Een tiental buurtbewo-
ners zijn een diepe langwerpige kuil 
aan het graven bedoeld voor de kabel 
die het kastje van Stedin gaat verbin-
den met de buurtkeuken. De tuin is 
nu een eigen stichting geworden en 
heeft een elektriciteitsvoorziening op 
haar naam. ‘Dat is één van de kos-
ten waar de Stichting mee te maken 
heeft. Ook de notariskosten zijn niet 
mals.’ Theo zou het maar billijk vin-
den als de Gemeente 1000 euro per 
jaar zou betalen voor het onderhoud 
van dit openbare binnengebied. ‘Ons 
moeten ze geen salaris betalen.’ Het 
onderhoud van openbare binnenter-
reinen van de gemeente kost vele ma-
len meer. We bewonderen de keuken 
die geschonken werd door een buur-
vrouw . Het rek met potten en pan-
nen is uitnodigend. Het geheel be-
vindt zich in een aanbouw van de kas. 
Wat verderop  ligt een romantisch 
vijvertje. De tuin is goed onderhou-
den. Het nieuwe stichtingsbestuur 
is internationaal: Pinar uit Turkije, 
Jameela uit Colombia en Carla uit 
de  Agniesebuurt, drie sterke vrou-
wen. Even een stukje geschiedenis. 
Het binnenterrein is vrij smal en de 
bewoners kozen in de tijd van de 

stadsvernieuwing dan ook niet voor 
een speelplek maar voor particuliere 
tuinen, gekoppeld aan de bewoners.  
Door verhuizingen en sterfgevallen, 
geraakte een groot deel  van de tui-
nen verwaarloosd. Besloten werd er 
een gemeenschappelijk geheel van 
te maken, een biologische groente en 
kruidentuin waar de buurtbewoners 
in kunnen planten en oogsten. Elke 
zaterdag wordt er van 11 uur tot half 2 
gewerkt in de tuin. Hierna wordt een 
buurtmaaltijd geserveerd  door Pinar. 
Van de groente uit de tuin maakt ze 
ongelofelijke gerechten die erg ge-
zond zijn. ‘Zelfs als de koelkast leeg 
is hebben we te eten,’ grapt Theo. 

Wat wordt de menu van vanmid-
dag? Snijbietsoep!  Het is een echt 
aards paradijs Oogst Met Mij Mee. 
Je eet brandnetelsoep en radijsjes. 
En straks bloeien weelderig de prui-
men- kersen- en vijgenbomen. Aan 
de wanden staan druiven. De bewo-
ners maken hun eigen wijn.  Met het 

klEur IN dE WIjk 
EN OOgSt mEt mIj mEE

kersen plukken moeten ze vlug zijn, 
anders pikken de groene parkieten de 
boom helemaal leeg. Een flyer wordt 
uitgedeeld voor het grote lentefeest 
dat samenvalt met het Iraanse en 
Koerdische nieuwjaar op 21 maart. 

Wijkraad Agniesebuurt 
dichtbij bewoners

de armen de stad uitgejaagd
Op het Koningsveldeplein 
werden door jongeren 
diverse voetbaltoernooien 
georganiseerd geïnspireerd 
door jongeren coaches 
ismail celen en Zia gor. 
De jongeren wilden wat meer, een 
grootser evenement. Een groepje 
van vier jongeren vormde een werk-
groep en kwam wekelijks bij elkaar. 
Wat is er nodig voor iets groots? 
Hoe gaan we het organiseren? 
Ismail Celen heeft zijn eigen net-
werk onder de profvoetballers en 
kon hen dan ook de nodige tips 
geven. Samen slagen ze erin Stefan 

Berghuis en Tyler Malacia te strik-
ken voor het evenement. Het loopt 
storm richting Snellemanplein, 
locatie die is gekozen omwille van 
de slechte weersomstandigheden 
(regen en harde wind). Wel 150 be-
woners bevolken de sporthal waar 
9 teams van jongeren (72 deelne-
mers) hun prestaties laten zien. 

Het AD en TV Rijnmond zijn aan-
wezig met tal van camera lui. De 
komende dagen staat internet vol 
met foto’s van de jonge sportieve-
lingen. Onze felicitaties voor de 
werkgroep. 

Spectaculair 
voetbaltoernooi

Door een aantal enthousiaste buurtbewoners en vrijwilli-
gers van prasino en 25 studenten mBO van Zadkine werden 
in de hele Kloosterbuurt winterviolen van diverse kleuren 
geplant. De 350 muur schelpen met steun van Woonstad 
aangebracht stralen nu en geven kleur aan de wijk. 



pagina 16  noorderzon

koekjes, rode granaatappels, kortom 
een schilderspalet. De koks worden 
voorgesteld. De beide Gadiga’s zijn 
5 jaar in Nederland. Eén van hen was 
15 jaar kok in Syria en heeft een zee 
van ervaring. 
Na de maaltijd krijgen de deelne-
mers een enveloppe met vragen: 
bent u ook in Syrië geweest? En wat 
vond je ervan? Wat vindt u belangrijk 
voor de integratie? Wie in Syrië was 
geweest loofde de gastvrijheid en de 
uitstraling van de grote steden. Bij 
integratie stond de taal voorop, maar 
ook het wegnemen van vooroorde-
len. Elkaar accepteren komt ook van 
twee kanten. Een bezoeker uit het 
bedrijfsleven presenteerde zijn sta-
giaire marketing Zena die haar HBO 
afgemaakt en nu een baan heeft ge-

kregen bij het bedrijf. De deelne-
mers vonden voor de integratie een 
maatje op de werkvloer belangrijk. 
Er moet meer geïnvesteerd worden 
in nieuwkomers en het is maatwerk. 

Aan het woord kwam ook de Stich-
ting Marah. De vertegenwoordiger 
wees erop dat artsen uit Syrië in 
Nederland loodgieterswerk doen. In 
Griekenland, Turkije en Duitsland 
wordt hun diploma wel gehonoreerd 
en doen ze medisch werk.  
De avond wordt besloten met de tra-
ditionele dansen, een soort schijn-
gevechten met zwaarden en luide 
kreten. Weer speelt de koorzang een 
rol en schettert de trompet vergezeld 
van de ritmische drums. En er volgt 
een Nederlands vertaling door de 
zanger: Welkom en wees gelukkig! 

bij het Pijnackerplein en aan de Ma-
rokkaanse huwelijksfeesten.

een eeuwenoude beschaving
We gaan naar de Kapelzaal waar 
foto’s en films de geschiedenis van 
Syrië schetsen en haar grote erf-
goed. Aleppo en Damascus komen 
in beeld. Een eeuwenoude bescha-
ving ontrolt zich. Het eerste spij-
kerschrift duikt op in Syrië. Overal 
tref je ook Romeinse overblijfselen 
aan. Palmyra is schitterend. Diverse 
overheersingen trokken over Syrië 
en vormden het land. De ambach-
ten passeren en een hele gamma 
van gastvrije buren in een land vol 
schoonheid. Soufi danser Achmed 
maakte een ontroerende derwisjdans 
die hij leerde vanaf zijn 6 jaar.  800 
jaar geleden is de dans ontstaan. 
Draaien is essentieel. Ook de wereld 
draait door. Het dansen brengt rust. 

Het is een vorm van meditatie, the-
rapie of yoga. Het is altijd voor de 
Soufis een aanvulling geweest op het 
gebed. Het draaien geeft je een ge-
voel van vrijheid. Achmed heeft een 
wijde jurk vooral aan de onderkant, 
met daarop een lange zwarte jas die 
snel wordt uitgedaan. Op het hoofd 
prijkt een hoge hoed. Hij kent geen 
duizeligheid, dit is het gevolg van 
oefening. Zoals de wereld naar links 
draait, zo draait ook Achmed. Zijn 
zoontje die plots meedoet noemt hij 
speciaal, de kleine derwisj  draait 
naar rechts.

Lekkernijen en dans
Er volgt een heerlijke maaltijd met 
gerookte aubergines, rijst, tal van 
groenten verwerkt in een soort deeg 

SyriSche vrOuWen 
preSenteren 

EEN mOOI lANd 

VerVoLg Van 
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Syrische culturele avond 
in Klooster 
Marwa kondigt een traditionele 
muziekgroep aan. Baardige man-
nen met mutsjes en sjaals rond 
het hoofd zwaaien met vlaggen, 
spelen op trompet, cymbaal, dar-
buka en vooral op een reuze trom. 
Ze vormen in de Kloostergang een 
erehaag met draaiende stokken 
waarlangs de gasten passeren. Er 
is een voorzanger en de anderen 
antwoorden in koor. Het Syrische 
evenement wordt aangekondigd en 
draagt de naam van Duizend en één 
nacht, een sprookje. De trompet 
speelt de melodie en de trommels 
begeleiden. We moeten denken aan 
de Ottomaanse groep van Versam 


