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melmarkten en tweedehands zaken 
af. Mijn dochter doet het nu voor mij 
via internet.’ Het hele huis van Tinie 
van woonkamer tot slaapkamers is 
één kerstgebeuren. Een hele grote 
kerststal met volledige bezetting staat 
naast een forse kerstboom vol witte 
rozen en zwanen. We botsen op de ar-
renslee en een heleboel engelen van 
groot naar klein. We zien een Leger 
des Heils soldaat met collectebus en 
een heel koor dat Stille Nacht zingt als 
je het knopje aan zet. Hetzelfde geldt 
voor het muziekcorps. Overal huizen 
met puntdaken in een sneeuwland-
schap, kuddes schapen met herders. 
We passeren op aanwijzing van Tinie 

als er één de Kerst uitbun-
dig viert is het wel tinie bol 
van de Hofdijk! we willen 
de lezers mee laten genieten 
van haar hoopvol beeld-
verhaal en de gigantische 
kerstcollectie om haar heen.

‘Als kind heb ik nooit Kerst gehad. 
Bij ons thuis was geen kerstboom. 
Ik maakte van papier slingertjes en 
plakte ze op het raam. Van noten en 
zilverpapier maakte ik kerstballen.’ 
Tinie Bol 80 jaar pinkt een traantje 
weg. ‘Vanaf mijn trouwdag 52 jaar 
geleden heeft Kerst me bezig gehou-
den. Ik struinde kerstmarkten, rom-

de herenafdeling en de kinderafde-
ling met draaimolens en speeltuin. 
‘Zie je die ouderwetse tram en die ha-
ringkar?’ De hele maatschappij komt 
zowat in beeld. Tinie’s hele huis met 
steun van dochters Trui en Miranda is 
omgebouwd in een droomwereld met 
sneeuwvlokken. Eind oktober is Tinie 
Bol al begonnen. Vroeger deed ze ook 
alle trappen van het portiek. Wie raakt 
niet opgezogen in de fantasiewereld 
van Kerst, waarin ook een hoopvol ver-
haal zit besloten.

pagina 15 agina 
Stadspark ‘Tuin van Noord’ open

wij wensen 

iedereen 

een gelukkig 

Kerstfeest 

en een 

voorspoedig  

nieuwjaar

Tinie’s grote liefde voor kerst



pagina 2  pagina 3nr 97 - december 2020 / januari 2021noorderzon

Van 1350 tot 1490; bijna anderhalve 
eeuw gedoe waarbij niemand meer 
wist waar het precies om ging. Een 
conflict dermate complex verwar-
rend en langdurig dat er een spreek-
woord naar is vernoemd: het lijken 
wel de Hoekse en Kabeljauwse twis-
ten d.w.z. een sfeer die rommelig, 
lawaaiig en vooral ruzieachtig is. Ok, 
gaan we “back to history” met deze 
coronatijden? Liever niet! Kabeljau-
wen waren veelal burgers, Hoeken 
veelal adel. Ben je Kabeljauw – een 
roofvis die graag in de aanval gaat 
en naarmate die meer eet groter 
wordt, zeg maar nu de viriswaanzin-
groepen / de boze boeren / de FB op-
portunisten die oproepen om geen 
radio/tv te doen of kranten meer 
te lezen? Of ben je Hoek – de haak 
waarmee je de kabeljauw kan van-
gen, zeg maar nu overheid, farma-
industrie, KLM, online business 
verdieners en natuurlijk miljardair 
Bill Gates. Feitelijk ging het Hoekse 
/ Kabeljauwse conflict zoals altijd 
over de strijd om de hoogste macht, 
geld, privileges, opgelegde boetes, 
eigengewin en handelsrechten. 
Escalaties en stedenbelegeringen 
waarbij de bevolking leed. Over de 
hoofden van de burgers heen, meer 
dan een eeuw lang een geschiedenis 
van oorlog en conflict. Helaas esca-
leert het coronaconflict nu waarbij 
bevolkingsgroepen elkaar dwars en 
in de haren zitten. Eigenlijk begon 
alle nonsens (mijns inziens!) al pre-
corona met Trump in de Oval Office. 
Een Amerikaanse president die ruim 

COlumN

295.450 coronadoden wegwappert. 
Kan iemand mij uitleggen dat zoveel 
mensen dit wanbeleid ontkennen & 
negeren en hem ook nog eens finan-
cieren, terwijl ie dat geld mooi in zijn 
eigen zak steekt hoor! Investeren in 
GEKTE, lijkt het mij. De vermaledij-
de Trump doet nog eens extra duiten 
in het gektezakje door met een heli-
copter boven een gewapende prote-
stoptocht te circuleren en een eigen 
feestje te willen organiseren met zijn 
aanhangers op inauguratiedag, daar-
mee toont ie zijn dikke vingers naar 
Biden. Liever een burgeroorlog dan 
jij de nieuwe president? Hoe zot wil 
je het hebben: zot, zotter of zotst?

ongezond verstand 
in eigen land??
Ook in eigen land een beetje ruzie-
achtige sfeer. Wow, verdiep je eens in 
Gezond Verstand, met stijgende ver-
bazing lees ik het bladje. Boegbeeld 
Karel van Wolferen claimt als redac-
tie: geen pandemie, geen oversterfte, 
geen tweede golf. Het zijn slechts 
vermeende besmettingen geteld op 
basis van testen die niet weten wat 
ze testen. De Kabeljauwse barrica-
den worden betrokken met GROTE 
WOORDEN: fabeltjesfuik, corona-
gekte, schijnwetenschap, het vaccin 
als wapen, zelfcensuur, verzetskrant-
je, desinformatie, bevolkingspolitiek, 
filantrojournalistiek, een totalitair-
psychologische operatie met totale 
overheidscontrole om macht over de 
gehele mensheid toe te eigenen etc 
etc… Blijkbaar zijn al die doden - ook 

internationaal - geen doden en lig-
gen op de IC’s nep-patienten en is 
de medische- en begrafeniszorg met 
een fantastisch satirisch en imagi-
nair toneelstukje bezig. We hebben 
het druk met niks, want er is niets 
aan de hand, toch……….. is hier het 
ontken-virus geinjecteerd???

Herhaling van zetten: 
wat geloof je wel / niet.  
Geloof me: wat geloof je wel, wat ge-
loof je niet? Geloof je de wetenschap, 
de overheid?? Of niet?? Eindeloze 
discussies over: hoe wordt de mens 
besmet? de kans op besmetting? 
waar? hoe relevant zijn de 1,5 meter, 
het mondkapje, het hoesten in de el-
leboog? wie houdt zich waarom niet 
aan de regels? wat sterkt je geloof en 
wat doet het wankelen? Bijkbaar is 
het opleggen van regels en onthou-
ding van aanraakgedrag een issue 
voor de moderne verwende mens. 
We zijn dóórgeindividu-aliseerd en 

gewend de eigen goddelijke gang 
te gaan. Zonder tegenspraak. Als 
makke schapen in de Koopgoot om 
koopjes te kopen op Black Friday en 
nu gewoon weer aan de Kerstinko-
pen….want de economische feest-
verlokking werkt als een sirene naar 
dolende schepen. Ondernemers met 
echte economische pijn worden boos 
op coronabeleid en daarmee boos op 
een onzichtbaar virus. Ze willen wel 
de portemonnee van de klant, maar 
niet diens aanhankelijke lijf met 
wangedrag? Wel de lusten niet de 
lasten dus. Heeft er iemand een be-
tere oplossing?? Ik denk dat we last 
hebben van risico-inschatting: het 
zal mij niet overkomen, ik ben sterk 
genoeg. Maar als je Corona hebt of 
gezien hebt, dan weet je pas hoe 
verwoestend het te werk gaat. Het 
is dus eerst zien dan geloven?? In al 
zijn ongeloof is dus de ongelovige 
Thomas een mens waarin velen zich 
kunnen herkennen? De nood aan ze-

kerheid? Is de nood aan bewijs ook 
niet eigen aan onze maatschappij? 
Zijn wij niet allemaal een beetje ‘On-
gelovige Thomas’? Lastig dus om de 
moed erin te houden, om geduld en 
vertrouwen te hebben? Het is de zo-
veelste economische crisis. Klaar. We 
moeten het uitzingen en verdragen. 
En hopen en voorbereiden op betere 
tijden. Met wat humor aub.

Lekker drommen??
Zo’n actie als je kroeg Ikea noemen 
geeft een knipoog naar een mogelijke 
inconsistentie; kroegen plegen wat 
minder schaaloppervlakte te hebben, 
toch? Kunnen we niet een snelle in-
terne politieagent kweken? Kunnen 
we niet van de kinderachtigheid af? 
Stoppen met illegaal feesten?? Of zo-
als een caberetiere Brigitte Kaandorp 
het raak formuleerde: we willen lek-
ker drommen! Drommen in straten 
op pleinen in winkels op (rol)trappen 
in koopboulevards in gangen in kroe-
gen in restaurants in ziekenhuizen 
in bejaardentehuizen in stadions in 
sportscholen in theaters in biosco-
pen in kantines op sportvelden op 
stranden aan zwembaden in hotels 
in pretparken op toerische attracties 
op vliegvelden en treinstations en in 
het OV…….lekker kuddegedrag lek-
ker tegen elkaar aan lekker die onbe-
dwingbare huidhonger bevredigen 
lekker een massaorgie in een mas-
sapychose. Toch verrukkelijk?? Dus 
onze eigentijdse H/K twist gaat over 
drommen? 

anja berkelaar

Vox productions met so-
praan Linde schinkel ver-
gezeld van een alt en een 
talentvolle luitspeler bracht 
een wel heel verrassend 
theater. Het stuk schetst be-
gin en einde van ons bewo-
gen bestaan. 
Centraal staat een eikenhouten kast 
met diverse luiken waaruit de spe-
lers met mime en decorstukken 

opereren. Een berg speelgoed is 
zowel symbool van de onbezorgde 
kindertijd als van het abrupte einde 
als alles in de vuilniszak wordt ge-
donderd. Het stuk kent veel humor. 
Bekende liedjes passeren de revue, 
vaak plots afgebroken. Met een post-
koets en een stoomtreintje racen we 
al toeterend de geschiedenis door. 
Het luitspel is fantastisch en de 
oude Engelse liederen verrassen via 

Hoekse en 
Kabeljauwse 
twisten!

Vanitas, een ontroerend 
nostalgische parel

Op tafel ligt een vragenlijst. Hoe gaan 
ze in deze tijd met spanning om en 
met al die veranderingen? Hoe kijk 
je aan tegen niet naar school gaan 
en thuis te leren? Wat denkt de jeugd 
over de maatregelen van Rutte? Kun-
nen winkels overleven? Zijn de kinde-
ren op vakantie geweest in de zomer? 

Kinderen aan het woord
Reda heeft geen moeite met corona. 
De stress schudt hij van zich af door te 
voetballen. Fatima gaat buiten spelen 
met haar zusjes. Ze vindt de warmte 
van de familie ook gezellig. In de lock 
down periode heeft ze thuis ook veel 
geleerd. Een ander meisje vindt het 
wel prettig thuis, school is niet zo 
leuk. Marwa daarentegen gaat graag 
naar school. De kinderen gaan aan 
het tekenen. De maskers hebben veel 
indruk gemaakt Ook het ziekenhuis 
komt op papier. Natuurlijk wordt het 
virus uitgebreid getekend, vaak groen 
met allerlei aanhangsels, net een spin. 
Marwa maakt er een kleurrijk spekta-
kel van. Op papier verschijnt natuur-
lijk de 1,5 meter en de maskers al of 
niet vóór mond en neus. Een jongen 
ging op vakantie met de familie naar 
Spanje, het was erg spannend. De 
grote glazen ruimte van de Banier 
geeft de dialoog sessie alle ruimte. Er 
zijn drie winnaars onder de artiesten: 
Ferdous met de Wereld in een Virus, 
Illias met Mondkapje en Marwa met 
Mensen en Besmettingen.

jongerenuitwisseling
Nora leidt het gesprek met een 15-tal 
jongeren. Nee, veel spanning hadden 
ze niet. Hot item is het huiswerk bij-
benen. De grote verandering is het 
online gebeuren. Over de mondkapjes 
zijn ze erg radicaal: ‘Ofwel iedereen 
draagt ze, ofwel niemand.’ De boe-
tes van € 400,- vinden de jongeren 
krankzinnig. Met het online systeem 
heeft iedereen wel een leerachter-
stand. Uitleg krijgen vooral bij wis-
kunde problemen verloopt moeizaam. 
Thuis is het moeilijk je te concentre-
ren. ‘Mijn mama wil veel praten.’ Het 
is niet allemaal kommer en kwel met 
de digitale lessen. ‘Het lijkt korter dan 
de lange zit in de klas.’ ’Opdrachten 

Dialogen in Coronatijd

een leuk theatertje werd 
opgebouwd met freule en 
baron. de hele enthousi-
aste eetploeg zat op het 
tipje van haar stoel. Het 
publiek werd gedesinfec-
teerd en werd meegeno-
men in de wereld van de 
Hollandse evergreens. 
Wie was er nooit verliefd daar bij 
die molen? Wie wandelde niet 
met het kleinkind op een mooie 

pinksterdag? Absolute succes 
nummers begroet met zwaaiende 
armen waren Opa Kijk Ik Vond 
Op Zolder en Met Tulpen Uit Rot-
terdam. Bij Ketelbinkie werd een 
heus koor gevormd op corona 
afstand. Het verleden brengt het 
heden in vervoering, een echte 
ontmoeting.

soraya en vrijwilligers von-
den het belangrijk een leuke 
activiteit te organiseren op 
het johan idaplein tijdens 
de herfstvakantie. Het was 
even puzzelen met het weer. 
Een 5 tal tentjes worden opgezet 
met tafels en banken. Heerlijke pof-
fertjes verspreiden een bakgeur. 
Breakdancer Jeanpierre brengt de 
kinderen in beweging. Het gaat van 
lichaamsoefeningen tot estafettes en 
tenslotte tot de pure Dance. De kin-
deren kunnen demonstreren wat ze 
geleerd hebben. Even uitblazen en 
dan ‘Ruut de Bokser Beleven. Ruut 
weet een perfecte performance te 
geven. De boksring is beveiligd met 
schrikdraad.  Ruut weet zich op stun-
telige wijze aan te kleden. De boksbal 
komt meer op hem terecht dan hij 
geraakt wordt. Het opzetten van een 
kapstok in stukken blijkt verdraaid 
moeilijk. De clown ontpopt zich als 
een gewichtheffer . Gebit en muts 
komen met tussenkomst van de kin-
deren op juiste plek. Ruut is saved by 
the bell. Hij heeft het vooral moeilijk 
met zichzelf tot groot jolijt van de 
kinderen. Iedereen wilt als gewicht-
heffer op de foto met de clown die 
onbegrijpelijke klanken uitstoot die 
op de lachspieren werken.

duo Van toen 
in Van der pLoegHuis

hun meerstemmigheid. Het geheel 
eindigt in een stilleven met schedel, 
afgekauwde appel en een geel zitje. 
Wat maken we ons druk. We denken 
heel veel te betekenen, maar zijn erg 
kwetsbaar. Dat neemt niet weg dat 
we het moeten opnemen met veel 
humor en besef moeten hebben van 
relativiteit. Dit artistieke muziekthe-
ater is eigenlijk een gewetensonder-
zoek. 

maken vind ik geweldig.’ De econo-
mie spreekt de jongeren ook wel aan. 
‘Alles is dicht, zaken gaan failliet.’ Ze 
ondervinden het zelf aan den lijve. 
Studenten jobs gaan verloren. ‘Ik heb 
geluk dat ik een minimum uren con-
tract heb. Die uren moeten ze me wel 
uitbetalen.’ Het testen vindt iedereen 
prettig. Het hamsteren in de beginfa-
se van corona vonden ze echt ridicuul. 
Iedereen kiest voor naar buiten ko-
men, de natuur in. ‘Ik kan niet binnen 
blijven!’  Bij mensen om hen heen ho-
ren ze meer en meer van complotthe-
orieën. De jongeren maken gebruik 
van de afhaal. ‘We hebben nu niets 
meer, gaven ze ons maar wat hoop.’ 
klinkt het.

Herfstvakantie met Ruut
Pedicure geeft hart aan 
Jan van der Ploeghuis

fessioneel werk. De kosten voor 
een behandeling zijn 20 euro . Je 
krijgt een stempelkaart en de 11de 
behandeling is gratis. Fenna komt 
in de wijk ook naar je toe als het 
je niet lukt. De kosten zijn dan 22 
euro. In de gezellige cleane ruim-
te van Fenna voelt iedereen zich 
thuis. Er is geen enkele reden om 
een afspraak uit te stellen.

Fenna zwiers is al 19 jaar 
werkzaam in het jan van 
der ploeghuis. sinds drie 
jaar heeft ze er een bedrijfs-
ruimte, haar eigen stekkie, 
een aantrekkelijke pedicu-
re. elke woensdag, donder-
dag en vrijdag is ze open op 
Hooglandstraat 67 c. 
Je kan best een telefonische af-
spraak maken op 06-47873085. 
De pedicuresalon luistert naar de 
verwachtingsvolle naam Magic 
Feet. Fenna heeft naar eigen zeg-
gen heel aardige klanten. Ze vindt 

het fijn om de mensen van hun voet-
problemen af te helpen. Prachtig als 
ze bijna dansend de deur uit gaan. 
Fenna houdt van een praatje en van 
het sociaal contact. Het is geen door-
snee pedicure met een ziekenhuis 
uitstraling. We zien een verlichte 
flamingo, vlinders, bloemen en een 
dame met een rode hoed. Bij Fen-
na is er altijd koffie en een koekje, 
maar vooral belangrijk is haar pro-

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

een twintigtal basisschool 
leerlingen zitten aan lange 
tafels begeleid door een 
tiental jongeren en stagiairs 
van wolfert. ze gaan een 
echte dialoog aan rond het 
fenomeen corona. 
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pal achter duimdrop
De Duimdrops staan sinds 25 jaar 
op 18 pleinen  in de oude wijken van 
Rotterdam. Op de pleinen geven ze 
speelgoed vanuit de container en zor-
gen voor sociale controle. De eerste 
duimdrop kwam op het Ammersooi-
seplein. Het onrustige plein zorgde 
voor het in brand steken van de con-
tainer. De laatste 10 jaar is er pais en 
vree. Duimdrop is een ontmoetings-
plek voor jong en oud. Lastige jon-
gens zijn groot geworden en komen 
gezellig koffie drinken. Kinderen 
tekenen hartjes op de Coolsingel 

stoep. Wij houden van onze Duim-
drop. Wethouder Sven de Lange heeft 
per 1 januari 2021 de subsidie voor 
Duimdrop stopgezet. Hij wil een 
nieuw speelbeleid en vindt Duim-
drop oubollig. Coördinatrice van de 
Duimdrops Annemarie wijst erop 
dat er nooit een evaluatie is gebeurd. 
Duimdrop kwam zijn prestatie af-

spraken na. Kritiek kwam er nooit. 
Vóór de beslissing tot sluiting zijn er 
geen gesprekken geweest noch met 
de organisatie noch met de partners 
van Duimdrop. Kinderen en ouders 
uiten hun verdriet in de media: Hart 
van Nederland, AD, TV Rijnmond. 
Per week maken tweeduizend kin-
deren gebruik van duimdrop  dat 
een sociaal maatschappelijke functie 
heeft. Drugs waren in de armere wij-
ken schering en inslag op de pleinen, 
kinderen konden niet buiten spelen. 
Duimdrop zorgde voor een vangnet 
om de kinderen heen in samenwer-
king met Jeugd en Gezin, politie en 
sociaal cultureel werk. Effectief werd 
opgetreden tegen pestgedrag. De kin-
deren die duimdrop bereikt gaan niet 
naar de sportclub. De wijkraad Ag-
niesebuurt vindt dat je oude schoe-
nen niet moet weggooien als je nog 
geen nieuwe hebt. Het in spraakloze 
voortraject vindt ze een klap in het 
gezicht van de lokale democratie. Met 

andere wijkraden en gebiedscommis-
sies stuurden ze reacties met het oog 
op de begrotingsbehandeling. 

Fred Trefon werkt 25 jaar bij Duim-
drop en vindt het verschrikkelijk dat 
zoiets moois als zand tussen zijn vin-
gers wegglijdt. Hij ziet hoe de sfeer 
op het Ammersooiseplein en Johan 

Idaplein is veranderd. Duimdrop 
heeft hier een grote bijdrage aan ge-
leverd. Wijkraadslid Gino vindt het 
geen stijl. De Wethouder vindt dat 
duimdrop op een vaste locatie staat 
en dus niet flexibel is. Dat is onzin. 
Bij de beslissing zijn stappen overge-
slagen. Dat is geen participatie. An-
nemarie: ‘laten we evalueren.’ Wat 

krijgen we terug? Het nieuwe speel-
beleid is onduidelijk. Als je duimdrop 
kan verbeteren is dat altijd meegeno-
men, de organisatie kent openheid. 
Volgens Theo Coskun zeggen de re-
actie van de kinderen en de lange pe-
titie lijsten van de ouders meer dan 
genoeg. De duimdrop is een Rotter-
damse uitvinding  (van opbouwwer-

ker in Noord Tom Huyskens) en er is 
de laatste tijd veel op bezuinigd. Is er 
nog hoop? Groenlinks en PvdA heb-
ben een motie ingediend om duim-
drop nog een jaar te continueren. Dit 
geeft de mogelijkheid tot evaluatie en 
eventuele verbetering.

DuimDRoP moeT bliJveN

Ze komt uit onverwachte hoek. Ze 
studeerde rechten en ging werken 
voor het ministerie van justitie. Toen 
er een beroep gedaan werd op amb-
tenaren om met schoolkinderen te 
lezen, trok Kathelijne naar de Haagse 
Schilderswijk. Doel was teksten op 
tempo en op niveau kunnen lezen. 
Dit werk fascineerde haar zo dat ze 
zich afvroeg of ze haar roeping niet 
gemist had. 

Haar vader zat in het onderwijs en 
haar opa was schooldirecteur. In 2002  
was ze dan ook één van de eerste zij-
instromers in het basisonderwijs. Ze 
kwam terecht op een drietal scholen, 
stond voor de klas en werd ook intern 
begeleider. Ze behaalde haar master 
professioneel meesterschap en zat in 
de klas met Sandra Groeneweg de vo-
rige directeur. Ze kenden elkaar ook 
omdat ze vielen onder hetzelfde on-
derwijsbestuur. Lemmens volgde de 

opleiding tot leidinggevende en werd 
adjunct-directeur.

een leuke wijk
Toen kwam de vacature op de Hil-
degardisschool, een heel mooie op-
dracht. Kathelijne wordt er blij van, 
ze meent het verschil te kunnen ma-
ken. Ze komt meteen in een moeilij-
ke periode met de corona. ‘Het is wat 
het is’ zegt Kathelijne. ‘Ik heb een 
fijn, flexibel team. We kunnen het 
redden. Iedereen is bereid iets over te 
nemen of extra te werken. Tot nu toe 
hebben we nog geen groepen naar 
huis hoeven sturen. Als ouders bel-
len dat iemand in het gezin corona, 
heeft blijft het kind 10 dagen thuis. 
‘We hebben heel leuke kinderen en 
bijzonder aardige ouders. De wijk is 
leuk omdat alle instanties samenwer-
ken, Het Kinderparadijs, SOL, de be-
woners van de Louwerslootstraat. We 
doen het met elkaar.’ 

Heeft Kathelijne dromen? ‘Een 
groene speelplek bij de locatie Lou-
werslootstraat met planten en wa-
teropvang.’ Nog mooier vindt ze dat 
de school een gemengde populatie 
krijgt. Alle kinderen moeten elkaar 
leren kennen en begrijpen, open-
staan voor verschillen. Ze wijst erop 

dat de Hildegardisschool bijzonder 
hoog scoort bij de CITO. De klassen 
in de school zijn relatief klein. Al 
het extra geld wordt ingezet op on-
derwijspersoneel, zodat er in kleine 
groepjes kan gewerkt worden. Als je 
de school binnenstapt zie je altijd een 
onderwijzer met een klein groepje 

oefenen. De school heeft ook een 
verlengde schooltijd van 3 uur. Wat 
Kathelijne belangrijk vindt is dat elk 
kind na het basisonderwijs weet wat 
zijn talent is. Een goed pedagogisch 
klimaat gaat Lemmens aan het hart. 
Energie genoeg en dat belooft!

de laatste bruisende 
woensdag van het jaar 
werd druk bezocht door 
kinderen rondom het johan 
idaplein. centraal stond 
deze woensdag het thema 
respect, een van de vier 
wijk waarden:  positiviteit, 
creativiteit, autonomie en 
respect. 
Tijdens de bruisende woensdag 
werd  het thema Respect op allerlei 
creatieve wijzen door kinderen uit-
gebeeld onder begeleiding van SOL 
medewerkers en vrijwilligers uit de 
wijk.  Op basisscholen, bij SOL, bij 
Het Kinderparadijs en andere or-
ganisaties  wordt aandacht besteed 
aan deze wijk waarden en wat ze 
betekenen in het dagelijks leven 
van de kinderen. Vier keer per jaar 
staat een wijkwaarde een week lang  
centraal, waarin de organisaties ac-
tiviteiten organiseren rondom deze 
waarden. De borden waarop de wijk 
waarden worden uitgebeeld hebben 
een plaats gekregen in de wijk: bij 
de huizen van de wijk, de scholen en 
het Kinderparadijs. 

bRuiSeNDe woeNSDag
theo coskun (wijkraad 
agniesebuurt) schetst de 
geschiedenis voorafgaand 
aan de bomenkap in de 
Vijverhofstraat. 
Toen het plan bekend werd dat 22 
volwassen acacia ’s zouden gekapt 
worden voor de herinrichting van 
de Vijverhofstraat en aanpak riole-
ring en bekabeling, vormde zich vrij 
snel een actiegroep van een 200 be-
woners rond buurtbewoner Arnoud 

Schuurman. Tijdens de corona peri-
ode hadden ze in mei en september 
zoom contact met de gemeenteraad 
die er weinig mee deed. Er zou een 
alternatief plan komen, maar toch 
werd plots teruggegrepen naar het 
oude ambtenaren plan. De bomen 
bewaren zou enorm tijdverlies bete-
kenen waardoor de Europese subsi-
die zou vervallen. Een filmpje over 
de bomenkap werd 12.000 maal 
bekeken.

Het is zeven uur ’s och-
tends. een enorme tractor 
met knijper, kettingzagen 
versnipperaar, mannen met 
oranje hesjes komen aan-
gerukt. bewoners kijken 
verslagen toe. 
Theo Coskun en Marvin Biljoen van 
de wijkraad kijken knarsetandend 
toe. Hun negatief advies betreffende 
de bomenkap in de Vijverhofstraat 
is in de wind geslagen. Joop onze 
fotograaf is er ook vroeg bij. Plots 
wordt op zijn rugzak geklopt.’ Mijn 
vader zit in de boom’. De papa is heel 
hoog in de boom geklommen, waar 
hij fluit zit te spelen. De actievoerder 
wil hiermee de kap remmen. Twee 
brandweerwagens met springkussen, 
een politiewagen en een ambulance 
komen te hulp. Actieleider Arnoud 
komt met een groots spandoek ‘tree 
lives does matter’. Alles getuigt van 
een enorme treurigheid. De bomen 
worden eruit gerukt. De kettingzaag 
gaat erin, netjes worden gelijke stuk-

ken gezaagd en opgestapeld als een 
blokken kasteel. Het gaat hard. In 
twee dagen zullen de heren het klusje 
klaren. Komen er luciferhoutjes voor 
in de plaats?  Cynisch genoeg start de 
bomenkap bij ‘City Art’. De nieuwe 
boompjes zullen passen in de glossy 

plaatjes van een ZOHO waarin kun-
stenaars vechten voor een plekje. De 
komende generatie kan pas weer ge-
nieten van wat groen. ‘Het is dood-
zonde’ zuchtte een bewoonster. ’Zijn 
wij tweederangs burgers?!

Drama bomenkap 

eindejaarsbericht 
wijkraad oude Noorden

de wijkraad wenst
iedereen een gezond

2021

Kathelijne Lemmens is de 
nieuwe directrice van de 
Hildegardisschool. ze is één 
en al enthousiasme en wil de 
school verder uitbouwen tot 
een school voor de hele wijk.

een nieuwe 
directrice

de wijkraad agniesebuurt 
is duidelijk gepasseerd bij 
de gemeenteraadsbeslis-
sing duimdrop te sluiten. 
op woensdagmiddag loopt 
de coolsingel vol met 
schreeuwende en ontgoo-
chelde kinderen. ‘pak onze 
duimdrop niet af’. 

mijn vader 
zit in de 
boom

beste bewoners van het 
oude noorden, het afge-
lopen jaar was niet zoals 
de meeste jaren. er is veel 
veranderd, voor ons, onze 
buren en onze ondernemers. 
Het was een jaar waarin 
we moesten doorzetten en 
volhouden. Velen van ons 
is dat gelukt. Voor anderen 
was dat moeilijker. 
Onze aanwezigheid buiten was 
misschien minder zichtbaar, maar 
achter de schermen werd er doorge-
werkt. De wijkraad Oude Noorden 
heeft zich hard gemaakt voor haar 
bewoners en geprobeerd zo goed 
mogelijk bestaande initiatieven door 
te laten gaan. We hebben de voed-
selbank ondersteund, samen met 
SOL eenzame ouderen bezocht en 
er werd gewerkt aan veiligere stra-

ten. Bewoners kunnen zelf bijdra-
gen door een initiatief in te dienen 
bij Opzoomer Mee. De wijkraad kan 
hen hierover uitleg geven, begelei-
den of in de juiste richting sturen.  
Vergaderingen zijn nu online te 
volgen en via Facebook ook terug te 
zien. Ons bereik is daardoor groter, 
meer bewoners zien nu wat de wijk-
raad doet. In het nieuwe jaar willen 
we hier dan ook mee doorgaan. De 
wijkraad heeft zich als doel gesteld 
meer bewoners kennis te laten ma-
ken met onze werkzaamheden. Zo 
kun je meedoen en denken over de 
verschillende aspecten die spelen in 
de wijk. Door het laten horen van je 
stem, kunnen wij jullie beter verte-
genwoordigen. Online en offline, zo-
dra dat mogelijk is. Voor nu wensen 
we iedereen een goed einde van het 
jaar en een gezonde start van 2021!
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we struinen door de Keile-
weg die in een reuze zand-
bak is omgetoverd en belan-
den via een stalen deur bij 
het atelier van onno poiesz. 
een trapje op en we komen 
in zijn uitkijktoren. onno 
komt vaak bij mister serious 
een hip zaakje met tassen 
en petten naast brouwerij 
noordt. 

De afgebladderde gevel van de brou-
werij aan de Zaagmolenkade was 
hem een doorn in het oog. Hij bena-
derde zelf de brouwerij die enthousi-
ast reageerde en hem carte blanche 
gaf. Poiesz is geen onbekende voor 
het Centrum Beeldende Kunst. Zijn 
eerste opdracht was jaren geleden 
voor het Oorlog en Verzetsmuseum. 
Van het CBK kreeg hij dan ook volle 
steun. Ook de BIS van de Zwartjan-
straat en de wijkraad Agniesebuurt 
droegen hun steentje bij. Wand-
schilderingen zijn belangrijk voor 
de health van een buurt. Onno ver-
wijst naar New York. Ze maken de 
buurt aantrekkelijk Poiesz vertrekt 
van het driedimensionale dat hij 
omzet in 2D. Hij begon als graffiti 
jongen en ging snel over naar wand-
schilderingen. Volgens Poiesz heeft 
streetart zijn betekenis verloren. Al 
te vaak wordt de gemakkelijke weg 
gekozen. Onno vertrekt vanuit beel-
den. Zo is het werk bij de brouwerij 
ontstaan vanuit allemaal verfrom-
melde kleurrijke isolatie slingertjes. 
Poiesz vertrekt altijd van iets be-
staands. De vertaling naar 2D is de 
uitdaging. Hij wordt getriggerd door 
de vele toevalligheden. Zijn vormen 
zijn zo min mogelijk bedacht.

Het kunstwerk
Aan de overzijde van zijn muur 
bracht illustrator Chris Versteeg een 

mooie zwart-witte strip aan. Hier-
door kreeg Onno de mogelijkheid 
om uitbundig, feestelijk met kleur 
te spelen. Het bewegelijke tegenover 
het strakke. Hij begint met een kleu-
ren combinatie en eindigt met alle 
kleuren. Het werk heeft nog geen 
titel maar er zit verbinding in, alle-
maal door elkaar heen en verschil-
lende kleuren. Havensteder was en-
thousiast en beloofde het kunstwerk 
aan te lichten. Poiesz wil een goed 
en betekenisvol product afleveren. 
Dat moet ook anders kan je de huur 
niet betalen. Kanttekening is wel dat 
de gemeente steeds hogere huren 

vraagt waaronder echt onderzoek 
heeft te leiden. Het kunstwerk bij 
de brouwerij doet mij denken aan 
het grote werk op de prominente 
plek bij het Grafisch Lyceum. Ook 
dit werk één en al beweging als dar-
telende dekbedden is van Onno’s 
hand. Veel kunstenaars benijden 
hem die plek. ‘ streetwork dekt niet 
meer de lading. Mijn kunstwerk is 
ook aangebracht met een spuitbus 
,maar dit is helemaal niet het be-
langrijkste.’ Poiesz geeft toevallige 
materie een transcendente beteke-
nis. Noord heeft weer aan waarde 
gewonnen.

in het oude noorden is 
woonstad rotterdam naast 
het verbeteren van haar 
woningen en funderings-
werkzaamheden ook bezig 
met het bouwen nieuwe 
woningen. 
In november is begonnen met de 
bouw van 20 midden huurwonin-
gen op een bijzondere locatie aan 
het Ruivenplantsoen. De keuze voor 
midden huurwoningen is ingegeven 
om bij te dragen aan een gevarieer-
der woningaanbod voor meerdere 

doelgroepen. Veel mensen met een 
middeninkomen slagen er nu niet 
in om een prettige en betaalbare 
huur- of koopwoning te vinden in 
Rotterdam. En onder andere door de 
‘overspannen woningmarkt’ groeit 
het tekort aan woningen voor deze 
groep. Aan het Ruivenplantsoen ko-
men tien beneden- en tien bovenwo-
ningen met buitenruimte (een tuin 
of een dakterras) op het zuiden. De 
benedenwoningen zijn split-level wo-
ningen met extra hoge woonkamers. 
De bovenwoningen zijn over twee la-

In juni zorgde SOL voor een heer-
lijke jeugdvakantie in het Klooster. 
Het gebouw heeft het voordeel over 
aparte zijingangen te beschikken. 
Normaal gaat iedereen door dezelf-
de hoofdingang , wat men nu niet 
wilde omwille van de corona. Over-
dag gaan alle vaste activiteiten door. 
Vanaf de zomer gingen al langduri-
ge activiteiten als taallessen door en 
vanaf september werd dit doorgezet 
met de breiclub, naailes, Somali-
sche vrouwen, kinderclub, bingo, 
Arabische les, wereldkinderen, cur-
sus omgang met de computer. Ook 
op kantoor bleef men aan het werk. 

Sinds 1 september is van maandag 
t/m donderdag van 10 tot 12 uur de 
balie geopend op afspraak. Van dan 
af starten ook de muziekschool met 
1 op 1 lessen. Hetzelfde geldt voor de 
speltherapie praktijk van Elon. Het 
project Echte Helden kon ook plaats 
hebben in het Klooster

geen culturele activiteiten
Jammer genoeg kunnen er geen 
culturele activiteiten plaatsvinden 
zodat het hele avondprogramma in 
duigen valt. ‘We zijn toch dolblij 
met het weinige wat we kunnen 
doen.’ zegt Johan. ’Belangrijk is ook 

dat vrijwilligers aan de slag kunnen. 
Normaal kwamen zij driemaal per 
week en plots zaten ze thuis. Met de 
experimentele muziek van VROOM 
hielden we een test. Het liep fantas-
tisch. Maar toen kwam het horeca 
en evenementen verbod. Voorheen 
hadden wij ook kleinschalige ge-
meente bijeenkomsten, maar nu is 
het allemaal zoom.’ Johan vindt het 
fantastisch dat een hele gamma van 
kinderactiviteiten kan doorgaan. 
Van huiswerkbegeleiding tot girls 
club en Echte Helden. Of we wisten 
dat ook de gevel van het Klooster 
werd vergroend met geveltuinen, 
een terrasvlonder op de parkeer-
plaats en fietsplekken. Dit alles werd 
mogelijk door de gemeente Rotter-
dam en Rotterdams Weerwoord die 
de geveltuinen aanlegden en bloem-
potten plaatsen. Ook de binnentuin 

van het Klooster werd opgeknapt. 
De belastingwinkel is ook weer van 
de partij op woensdagavond één 
maal per maand. Je moet een af-
spraak maken tussen 10 en 12 uur 
door te bellen met de balie op het 
nummer 010-4661544.

wat we missen
‘s Avonds zijn we niet open, we mis-
sen de culturele dingen.’
Onze maatschappelijke functies do-
mineerden duidelijk het culturele. 
We beantwoorden aan de basisbe-
hoeften: taal, formulieren, huur, 
kinderactiviteiten. De ontmoeting 
is jammer genoeg weg. Er was een 
leuke wisselwerking tussen de cul-
turele activiteiten en de inloop. We 
hebben fors ingezet op het indam-
men van het virus door de ingangen 
te spreiden. ‘

Johan vertelt dat er per activiteiten 
een aanspreekpunt is, daardoor 
kent hij veel meer bewoners die in 
het gebouw actief zijn met cursus-
sen en tal van bewonersinitiatieven. 
Toch kunnen nog veel mensen niet 
in het Klooster terecht. Zoals de ou-
ders van Elon, de ouders die kinde-
ren van de muziekles ophalen, de 
zzp’ers die in het Klooster komen 
werken. 
Gelukkig is het klooster uitverkoren 
tot verkiezing locatie. ‘We willen 
zoveel mogelijk weer een gastvrije 
plek zijn s avonds met theater, dans, 
festivals, vergaderingen van VVE‘s. 
We hebben sterk ingezet op indam-
men van het virus en hebben niet de 
randjes op gezocht.

Toevalligheden 
als inspiratiebron

gen verdeeld en hebben veel privacy 
met een dakterras aan het park. Alle 
woningen krijgen een berging op het 
binnenterrein. De woningen sluiten 
we aan op stadswarmte. De wonin-
gen zijn voor gezinnen en stellen 
die een prettige huurwoning willen 
in Rotterdam. De huurprijs is rond 
de 1.000,00 euro. Aannemer is Riz 
Bouw. 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

Nieuwbouw 
Ruivenplantsoen Het jaarlijkse waterfestival 

aan de rotte had dit jaar 
een groots festival moeten 
worden in het kader van 750 
jaar dam in de rotte. 
In 2020 is het 750 jaar geleden dat 
de dam in de Rotte is gelegd! Een 
historisch moment waar de stad 
Rotterdam door is ontstaan. Van-
wege de Corona maatregelen heeft 
Plezierrivier De Rotte het festival 
omgetoverd tot een meerdaags, co-
rona proof event, waar je lekker ac-
tief het water op kan, samen met je 
vrienden of familie. Een mooie kans 
om al varend de Rotte en omgeving 
te verkennen. Alle activiteiten die 

normaal op het Water Festival te be-
leven zijn, kon je nu tijdens  ieder 
weekend gratis ontdekken. Start-
punt was Outdoor Station Outdoor 
Valley aan de Linker Rottekade 11. 
Hier kreeg je informatie over de 
Rotte en kon je kiezen met welk 
vaartuig je het water op wilde: een 
kajak, sub of kano. Maar ook wer-
den kinderen uitgedaagd om zelf 
vlotten te bouwen met palen, drums 
en touw en daarmee de Rotte op te 
gaan. En er waren rondvaarten die 
je meenemen richting Rottemeren. 
Families en vrienden maakten zo 
volop gebruik om al varend de Rotte 
te verkennen. 

bewoners De rotte op Passar een bijzondere 
kerstverrassing

Huis van de wijk het Klooster is lang dicht geweest, wel 
tot de zomer. toch werkte het vast personeel heftig door. 
ze waren bezig met onderhoud en verbouwen. beheerder 
johan olthof vindt het contact met de vrijwilligers ontzet-
tend belangrijk en daar hebben ze veel in geïnvesteerd. 

bewoners verlichten Rottekwartier
balkons aan de Hofdijk 
en het noordplein zijn 
verlicht door actieve 
buurtbewoners die graag 
wat licht in de duisternis 
wilden brengen. 

Nu andere feestelijkheden niet 
door kunnen gaan, geeft dit toch 
weer wat sfeer in de wijk en ko-
men mensen toch met elkaar in 
gesprek. Wil, Hamid en de vrijwil-
ligers van Noordplein 12 dienden 

gouden engelen op stelten 
met grote satijnen door-
zichtige vlinder vleugels 
dansen door het reuze 
atrium van jan van der 
ploeg. 
Eerst bewegen ze gracieus op La-
tin muziek en vervolgens op een 
madly, een smooth American 
nummer. Een lange Jan op stelten 
met een wat boers accent komt met 
een enorme doos, waaruit een ma-
rionette verschijnt die hij laat be-

wegen en dansen. Is het een echt 
levend persoon of een pop? Het is 
zo knap gespeeld dat je het nauwe-
lijks kan weten. Als Jan het toneel 
verlaat gaat de vermeende pop dan-
sen als een ballerina om bij zijn 
terugkomst weer in de box geduwd 
te worden. Het publiek van alle 
kleuren, bewoners en kunstenaars 
op corona afstand in het buitenge-
beuren en op de galerijen is razend 
enthousiast. ‘Dit is al het mooiste 
wat we dit jaar gezien hebben!’

KlooSTeR meeR oPeN DaN Je DeNKT 

een bewonersinitiatief in via Op-
zoomer Mee  en hielpen de balkons 
verlichten.
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redactieadres
ruivenstraat 81 
3036 dd rotterdam
email: info@noorderzon010.nl

redactie
ed de meijer, johannes odé 

FotograFie
johannes odé, joop bastinck

website 
joop bastinck

bijdragen aan dit nummer
anja berkelaar, Kinderparadijs, 
diane Vergeer,  Funderingskracht

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

 Agenda
 

RAADPLEEG 
www.noorderzon010.nl/agenda/

KIJK VOOR ACTIVITEITEN 
IN DE BANIER EN MOZAïEK OP:
www.solnoord.nl

VOOR ACTIVITEITEN 
IN HET KLOOSTER, RAADPLEEG: 
www.kloosteroudenoorden.nl/

STuDIO DE BAKKERIJ 
IS WEER OPEN MET MOOIE 
VOORSTELLINGEN, INFO:
www.studiodebakkerij.nl/agenda/

boomstronk. Meester Bart deelt blind-
doeken uit en laat de kinderen, rond-
tastend met hun armen, de natuur 
met andere zintuigen ervaren. Span-
ning en hilariteit onder de kinderen: 
‘Pas op, een tak! We gaan omhoog! 
We maken een stop langs een prach-
tig meertje, er staan tafels klaar met 
op maat gezaagde stukken hout, spij-
kers en hamers. De kinderen mogen 
zelf een nestkastje timmeren. Welke 
vogels zouden er door het kleine 
ronde gat in de voorkant passen? De 
kinderen werken goed samen bij het 
timmeren en de resultaten mogen er 
zijn! De nestkastjes komen in Speel-
tuin Wikado en de Avonturentuin van 
Kinderparadijs Meidoorn te hangen. 
Zouden de vogels er in de lente hun 
nestjes in gaan bouwen? We lopen 
verder over het pad tussen de bomen. 
Onderweg komen we twee dames met 

een grote pan warme melk tegen. De 
kinderen mogen zelf warme chocola-
demelk maken. Een kleine schep ca-
cao en een flinke schep suiker, goed 
roeren met een beetje water. En dan 
de warme melk erdoor. Wat een lekker 
tussendoortje op deze frisse middag. 
Er ligt een enorme omgevallen boom 
naast het pad. Zouden we daar over-
heen kunnen lopen? Jazeker! Som-
mige kinderen zijn in een paar tellen 
al aan de overkant, voor anderen is de 
klautertocht een overwinning op zich-
zelf. De schors is glibberig en het is 
best hoog… wat stoer dat iedereen het 
toch heeft aangedurfd! De kinderen 
zitten met rode wangen en vol verha-
len in de bus op de terugreis, de stad 
weer in. Wat hebben we veel beleefd 
en geleerd vandaag. Het is echt een 
avontuur om met ‘De Stad Uit’ op pad 
te gaan!

‘Kijk nou, wat ik gevonden 
heb! een regenboogworm!’ 
roept een kind enthousi-
ast. we zijn met een groep 
kinderen van Kinderparadijs 
meidoorn ‘de stad uit’ en 
struinen door natuurgebied 
‘de esch’. 

De kinderen zoeken met vergrootgla-
zen naar kleine diertjes die zich on-
der omgevallen bomen verschuilen. 
Krioelende pissebedden worden van 
dichtbij bestudeerd door kinderen op 
modderlaarzen. Wat hebben ze veel 
pootjes en wat wonen ze daar eigen-
lijk gezellig, met z’n allen onder de 

Kinderen halen 
adem in de natuur
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Hij vertelt een gloedvol verhaal over 
de aanpak van de souterrains onder 
Zwaanshals 268 en 270. ‘Vroeger 
was hier een vuurwerkverkoop en 
later een spiritueel centrum met 
brandende kaarsjes. We zijn be-
gonnen met het leegtrekken van de 
tuin waar het onkruid drie meter 
hoog stond. De bodem was beton 
en er lag wel een meter rotzooi 
op (tien kubieke meter). De ratten 
vierden er hoogtij en bewoners gin-
gen bij Havensteder terecht klagen. 
Vervolgens kwam de binnenkant 
aan de orde.’ Wilbert laat ons zien 
hoe de wanden werden beplaat en 
geschilderd. De opbouw gaat lang-
zaam, want het is ook een leerpro-
ces. De twee souterrains zijn al ten 
dele geschilderd. Ze worden de 
uitvalsbasis van de Bouwakademie. 
Ondertussen wordt ook geëxperi-
menteerd met stoelen maken en 
bekleden. Hadden we al gehoord 
dat de Bouwakademie ook een tuin 
werkploeg heeft? Met zijn drieën 
maken ze je hele tuin weer fatsoen-
lijk. Het is geen hovenierswerk, 
maar een hele clean operatie. ‘De 
tuin die we hier hebben opgeknapt 
heeft drie man vier dagen werk ge-
kost.’ 

wat terug geven 
aan de wijk
Wijkbeheerder Ricardo Woon-
ing komt binnen. Leegstand een 
nieuwe functie geven is het parool 
van Havensteder. Leegstand maakt 
plaats voor projecten met wijk nut. 
‘In flexibele projecten willen we wat 
teruggeven aan de wijk. Almonde 
was een voorbeeld. In Zwaanshals 
krijgen we nu de uitvalsbasis van 
de Bouwakademie met scholing tot 

werk voor bewoners uit de wijk.’ 
Bewoners krijgen volgens Ricardo 
op deze manier kans op werk en 
hoop voor de toekomst. Wordt dit 
de kerstwens van Havensteder? 
Het gaat om skills ambachtelijke 
kennis. 

emmahuis
Het gesprek komt op het Emma-
huis waar wijkbeheerder Leo een 
belangrijke rol speelt. Aanvankelijk 
wilde Leo een galerie creëren in het 
huis met foto’s van vroeger en nu. 
Het Emmahuis is een combinatie 
van jong en oud. Uiteindelijk is 
er een andere keuze gemaakt. On-
der impuls van werkleider van de 
Bouwakademie Ray Wolfs is men 
aan de gang gegaan met reuze af-
beeldingen, plakfolie dat wordt 
aangebracht op de beplating. Ray’s 
vak  is belettering. Hij is dan ook 
de geschikte man om deze vaardig-
heid over te brengen. In het eerste 
portiek lopen de bewoners langs 
de Erasmusbrug. In het tweede 
ontmoeten ze de kubussen, in 
het derde zien we het Witte Huis, 
voorheen het hoogste gebouw van 
Nederland. Waar de wasplaats is 
gevestigd komt natuurlijk een folie 
van een oude wasmachine. Ieder-
een loopt er langs. Alles gebeurde 
in overleg met de bewoners die 
enthousiast zijn. Het hele gebouw 
is grondig gereinigd, alles is weer 
netjes. 

innovatie
Bewoners hadden een hekel aan re-
gels als dit mag niet en dat mag niet. 
Gekozen werd voor positieve regels 
die in beeld worden gebracht door 
pictogrammen. Per portiek kunnen 

deze positieve geluiden verschillen. 
De input van de bewoners is groot. 
We besluiten het gesprek met het 
driemanschap Wilbert, Ray en Ri-
cardo. ‘We willen mensen aan het 
werk, dan moet er ook werk voor ze 

Funderingskracht infor-
meert en adviseert wonin-
geigenaren van panden met 
een houten paalfundering 
over gesubsidieerd funde-
ringsonderzoek. Funde-
ringskracht start vanaf be-
gin 2021 een nieuw project 
in het oude noorden-zuid. 
Dit project wordt uitgevoerd in op-
dracht van de gemeente Rotterdam. 
Het projectgebied Oude Noorden-
Zuid loopt van de Bergweg tot de 

Zwaanshals en van de Zaagmo-
lenstraat tot aan de Noordsingel. 
Funderingskracht ondersteunde al 
2.300 woningeigenaren in Rotter-
dam bij de organisatie van gesub-
sidieerd funderingsonderzoek.  De 
gemeente subsidieert tot 75% van 
de onderzoekskosten, mits er aan 
twee voorwaarden wordt voldaan: 
het onderzoeksbureau moet er-
kend zijn door het Kenniscentrum 
Aanpak Funderingsproblematiek 
(KCAF) én de eigenaren van pan-

den die de fundering delen moeten 
het funderingsonderzoek gezamen-
lijk doen. Het is daarom belangrijk 
dat woningeigenaren uit hetzelfde 
blok in gesprek gaan met elkaar. 
Funderingskracht ondersteunt bij 
onderling bewonerscontact en geeft 
advies over de vervolgstappen tot 
het opdracht geven van funderings-
onderzoek. Meer lezen? Bekijk web-
site: www.funderingskracht.nl

Funderingsonderzoek 
Oude Noorden-Zuid

leegstand krijgt nieuwe functie

we zitten in het hol van de leeuw, de uitvalsbasis van 
de bouwakademie op zwaanshals 270. we ontmoeten 
een gezellige mannenclub die weet van aanpakken. wil-
bert den Hertog is initiatiefnemer van de bouwakade-
mie, een leerschool voor jongeren uit de wijk op zoek 
naar skills en werk. 

zijn.’ Wilbert: ‘Daar zorgt Haven-
steder voor.’ Ray: ‘Het werk wat wij 
doen is innoverend. We geven geen 
concurrentie.’ Ricardo vindt de par-
ticipatie ontzettend belangrijk, een 
hart hebben voor je wijkbewoners. 

Heb je interesse in de Bouwakade-
mie, mail dan naar: 
ikwilwerken@bouwakademie.nl
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we schooltuinen en een goede toe-
gang met lift. Ook het Station Berg-
weg krijgt trap en lift. Happy Italy 
krijgt een terras op de perrons maar 
het park en het pad blijven doorlopen. 
Het lint maakt een bocht en je krijgt 
een prachtig uitzicht op de stad. Waar 
het viaduct erg dichtbij de woningen 
komt wordt hogere beplanting voor-
zien. Ter hoogte van Bergpolder en 
het Liskwartier is het landschap meer 
waterrijk. Het (gezuiverde) water van 
het park biedt ruimte voor waterpret, 
bijvoorbeeld met stapstenen over een 
smalle sloot. Er is plek voor spel en 
een uitzicht op het Vroesenpark. Ter 
hoogte van Tak van Poortvliet komt 
een perron met bijvoorbeeld een 
pluktuin. We passeren de Gordelweg 
om te komen bij het Hof van Noord 
en de Vredestuin en eindigen voor-
lopig boven het Noorderkanaal. Hier 
komt het (voorlopige) eind, met een 
tribune met terugblik op het Hofbo-
gen Park. Het zicht op het centrum 
vanaf hier is adembenemend mooi. 
‘De appeltaart,‘ mijmert Dirk. 

reacties
De reacties van de digitale deelne-
mers aan de wandeling liegen er niet 
om. Ze vinden het ongemeen prach-
tig. ‘Het is mooier dan de New Yorkse 
Highline.’ Vragen worden afgevuurd. 
Kan de opgang Tak van Poortvliet niet 
aan de oostzijde? Kunnen er geen 
historische poorten komen bij de op-
gangen? Groen en biodivers scoren 
hoog bij de deelnemers. Wat willen 
ze gaan doen? Wandelen en koffie 
drinken zijn populair. De deelnemers 
willen goed beheer en sluiting na 
zonsondergang. Het contact met de 
natuur wordt hogelijk gewaardeerd. 

Er zijn wel vragen over waarom er 
dan geen honden mogen op het dak. 
Een aantal bewoners wil geen balkon 
voor zijn woning. Horeca moet een 
plek krijgen. Maar anderen denken 
daar anders over. Richting Gordel-
weg is sport populair. Een bewogen 
avond met gelukkige Urbanisten en 
enthousiaste bewoners.

urbanisten in beeld 
Het ontwerpbureau De Urbanisten 
is al twaalf jaar betrokken bij plan-
nenmakerij  in de stad Rotterdam, en 
combineren daarbij i hun plannen de 
klimaatopgave van de stad met een 
aantrekkelijke stadsinrichting. Zij 
zijn de bedenkers en de makers van 
het Waterplein op het Benthemplein 
dat inmiddels een icoon is van Del-
tastad Rotterdam. Van hun hand zijn 
ook de Rotterdamse Klimaatadapta-
tiestrategie, plannen voor de rivier 
als Getijdenpark en de Regentuinen 
van ZOHO. 

deel uitmaken 
van de natuur
We bezoeken na de digitale presen-
tatie de uitvalsbasis van De Urbanis-
ten (13 ontwerpers) in de Keilestraat. 
Dirk van Peijpe komt nog met enkele 
aanvullingen. ‘Er wordt nog een on-
derzoek gedaan naar de draagkracht 
het dak. Gezien de voorgeschiede-
nis met een zwaar ballastbed en de 
rijdende treinen zijn de verwachtin-
gen positief. We willen een echte en 
gezonde bodem die je kan omwoelen 
en die water vasthoudt. Werken de 
Urbanisten sturend op het verdere 
ontwerp van de 2 kilometer lange 
lijn? ‘Ja, vooral op alle elementen die 
je beleeft over de volle lengte: het pad 
en de beplanting. De gouden rand 
die het park omsluit, poorten, bor-
dessen en balkons waar je af en toe 
kan uitstappen.  Deze elementen van 

het park worden door ons vormgege-
ven. Voor de perrons vragen we aan 
de bewoners, ondernemers en be-
zoekers wat ze er willen hebben als 
activiteiten. Yogales, met de koffie 
van Man met Bril op het dak, thea-
ter, tuinieren?’ Daar is ook ruimte 
voor andere inrichtingselementen 
die bovendien kunnen veranderen in 
de tijd. Voor Dirk van Peijpe gaat het 
niet in de eerste plaats om de esthe-
tiek van het park. Het gaat hem om 
het aanpakken van grote thema’s in 
de stad Rotterdam: een gezonde, kli-
maatbestendige en natuur inclusieve 

leefomgeving. De Urbanisten willen 
met het Hofbogen Park deze thema’s 
een plek geven en tegelijkertijd een 
fijne omgeving creëren. De huidige 
pandemie onderlijnt het belang hier-
van. 

waterzuivering 
Het Hofbogen Park is een innovatie 
in het stedelijk watersysteem. Het 
regenwater uit de omliggende buur-
ten gaat naar het dak van het Hofbo-
gen Park en wordt daar biologisch 
gezuiverd (via bodem en planten) 
Daarna kan en mag het gezuiverde 

regenwater worden opgeslagen op 25 
meter diepte in de bodem. In tijden 
van droogte en hitte is dit zuivere 
water weer naar boven te brengen op 
het Hofbogen Park. Kinderen kun-
nen spelen in het gezuiverde water. 
De beplanting krijgt zo zijn water. 
Met een beetje zuivering maak je er 
Hofbogen Bier van! Dirk van Peijpe 
spreekt over de “Sponsstad”. Opslaan 
en bewaren van water als er teveel is 
en teruggeven en hergebruiken als 
er te weinig is. De toegankelijkheid 
van het park voor dieren vindt Dirk 
van Peijpe belangrijk. Het Hofbo-
gen Park biedt schuilgelegenheid en 
voedsel voor allerlei insecten (bijen, 
vlinders libellen) kleine zoogdieren 
(egel, vleermuis) en vogels. ‘We staan 
als mensen niet naast de natuur en 
kijken ernaar. Nee, wij maken er 
deel van uit. Dat is natuurinclusief 
ontwerpen.’  Van Peijpe benadrukt 
het belang van verbinden van het 
Hofbogen Park met de naaste om-
geving Ook die omgeving maken we 
meer natuurinclusief. Op straat met 
minder verharding en meer groen. 
En met bijvoorbeeld geveltuinen en 
nestgelegenheid in gebouwen kun-
nen bewoners hier een bijdrage aan 
geven. Bij het ontwerpproces zijn 
bewoners verenigd in de Bewoners-
adviesgroep (BAG) Hofbogen sinds 
2019 betrokken. Als je wil deelne-
men aan werksessies kan je een 
mail sturen aan Wijkmanager Okach 
Bouchtaoui o.bouchtaoui@rotter-
dam.nl 
Terugkijken naar informatiebijeen-
komst?: https://app.livestorm.co/an-
deren/gemeente-rotterdam-concept-
schetsontwerp-hofbogenpark

In 2019 werden de Hofbogen door 
de corporaties aan de Dudok Groep 
verkocht, maar de gemeente behield 
het recht van opstal op het dak. Het 
Schetsontwerp is door het team van 
De Urbanisten, DS Landschapsar-
chitecten en De Dakdokters gedaan 
in een gezamenlijk proces waaraan 
de adviesgroep van bewoners en on-
dernemers, de gemeente en Dudok 
deelnemen. Het Hofbogen Park is 

één van de zeven stadsprojecten. Er is 
dan ook behoorlijk wat geld voor uit-
getrokken. Waarom die keuze? Het 
park beantwoordt ruimschoots aan 
de doelstellingen van de stad op kli-
maatgebied, ecologie en gezondheid. 
In het eerste kwartaal van 2021 moet  
er een Definitief Ontwerp liggen dat 
door de politiek  wordt vastgesteld. 
Samen met het nu voorliggende 
schetsontwerp komt een programma 
van eisen dat vooral technisch is en 
zich toespitst op duurzaamheid, de 
draagkracht van het dak, het beheer 
en onderhoud. De ambitie is om eind 

2022 met de uitvoering te starten. 
Ontwerper van De Urbanisten Dirk 
van Peijpe komt aan het woord en 
maakt met ons een wandeling door 
het toekomstige Hofbogen Park. ‘Het 
park op de Hofbogen is een wens van 
velen: van bewoners, ondernemers, 
Dudok en stad Rotterdam. Iedereen 
droomt al lang van een groen lint 
door de stad.’

sein op groen
Het sein staat nu eindelijk op groen 
om van de 2 kilometer lange strip bi-
tumen dakbedekking een stadspark 

te maken voor bewoners, Rotterdam-
mers en bezoekers van buiten.’ Zo’n 
groen leefomgeving is belangrijk ze-
ker nu veel mensen meer op huis en 
directe omgeving zijn aangewezen 
Aan het Schetsontwerp is een jaar 
lang gewerkt. Het park is er voor ie-
dereen; voor jong en oud, voor alle 
culturen uit de stad en voor bewo-
ners en bezoekers. Maar ook voor bij-
voorbeeld de vlinder, de bij, de mus, 
de vleermuis, de pad en de egel. Het 
park is dus ook voor hen ontworpen. 
Het Hofbogen Park verbindt de bin-
nenstad met de buitenstad via een 

wisselend landschap met een rijke 
vegetatie en gezuiverd water. Een 
goede bodem op het dak is dan ook 
belangrijk. En het park ligt op hoogte. 
Je wandelt dus tussen de boomkrui-
nen.’ 

een uitdaging 
Hoe maak je een landschap op dat 
smalle lint? Het viaduct is ongeveer 
8 meter breed. Er is 6 meter is be-
schikbaar voor het park zelf, ingeslo-
ten door een ‘gouden rand’. 2 meter 
wordt er uitgetrokken voor het wan-
delpad dat loopt van begin tot eind. 
Aan beide kanten van het pad komt 
er een doorgaande zone met beplan-
ting. Langs dit wandelpad komen er 
lange, smalle perrons met een knip-
oog naar de vroegere Hofpleinlijn. 
De perrons bieden gelegenheid tot 
verpozen; zoals lezen, werken, koffie 
drinken, sport en spel, kunst en tui-
nieren. Af en toe komt er een balkon 
op de buitenrand van het viaduct om 
van het uitzicht te genieten, Waar je 
boven komt is er een poort. De stijg-
punten richting park (trappen, liften 
) komen aan de westkant van het via-
duct om het monument aan de oost-
kant  onberoerd te houden. Er komen 
ook opgangen voor dieren. Het Hof-
bogen Park is overdag geopend, gaat 
’s avonds dichten wordt s’ nachts niet 
aangelicht. Centraal in het park staat 
de beleving van het landschap met 
geur en kleur. Soms wordt de beplan-
ting hoger, onder meer om privacy te 
beschermen.

opgangen
Er komen straks 14 opgangen naar 
het park. Aan de kant van de Pom-
penburg/ Hofplein komt in de toe-
komst de hoofdingang. Andere op-
gangen komen bij o.a. bij de Heer 
Bokelweg, de Teilingerstraat en de 
Vijverhofstraat. Natuurlijk krijgt ook 
Station Bergweg een publieke toe-
gang evenals de Bergselaan en Tak 
van Poortvliet en de bij de Gordelweg  
komt er een bijzondere opgang. Ook 
het doortrekken van het Hofbogen 
Park over de A20 maakt deel uit van 
de plannen.

de wandeling
We maken met Dirk van Peijpe een 
wandeling door het Hofbogen Park. 
We starten bij Station Hofplein met 
een royale stadsweide met plek voor 
kleinere evenementen. De histori-
sche Hofplein Trein krijgt hier een 
plek. Er komt hier ook een horeca-
functie. In het Zomerhofkwartier 
nodigt het park uit tot werken, stude-
ren  en pauzeren. Op de perrons is er 
gratis wifi voor iedereen. Als we door 
de Agniesebuurt wandelen, zien we 
rijke beplanting, passeren we de na-
tuurlijke waterzuivering en kleinere 
perrons met plek voor wisselende 
activiteiten, bijvoorbeeld van onder-
nemers uit de Hofbogen. Ter hoogte 
van het Ammersooiseplein krijgen 

Schetsontwerp Hofbogen Park
Het langste dak van neder-
land krijgt een groen stads-
park, het Hofbogen park. 
183 bewoners en onderne-
mers uit rotterdam noord 
namen op 8 december deel 
aan de digitale presenta-
tie van het schetsontwerp 
Hofbogen park. michel de la 
Vieter, gemeentelijk project-
leider, schetst de geschie-
denis, de ambities en het 
proces. Het huidige ontwerp 
is een concept schetsont-
werp. 

Lees verder op pagina 11
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Kon dat niet anders georganiseerd 
worden, efficiënter? Werkten ze in het 
begin met een intekenlijst, ze gingen 
nu voor een digitaal platform. De in-
zet was lokale dingen digitaal bestel-
len bij de plaatselijke boeren en in de 
buurt ophalen. Zo werd Rechtstreex 
geboren, een reeks van ophaalpunten. 
Het zijn er nu zo’n 33 in Rotterdam en 
15 totaal in Gouda, Dordrecht en Den 
Haag.  

rol van rechtstreex 
Er is een driehoek van boeren, Recht-
streex en bewoners. Rechtstreex doet 
de onderhandeling met de boeren, legt 
de contacten, kijkt naar de haalbaar-
heid. Belangrijk is het lokaal concept 
en het uitgangspunt dat de boer de 
prijs bepaalt. Er is een beperkte finan-
ciële marge voor Rechtstreex. Centraal 
staat een eerlijke prijs voor de boeren. 
Gaat het alleen om groenten, fruit en 
zuivelproducten? Er is een uitgebreid 
aanbod, waaronder ook bijvoorbeeld 
vleesproductie afkomstig van onder 
andere ‘Hoeve van Biesland’ waar 
runderen een comfortabel leven lei-
den. De hoofdmoot blijft groenten en 
fruit en dat allemaal seizoens gebon-
den. Niet alles is ‘biologisch’ geteeld. 
Voor sommige kleine leveranciers is 
een keurmerk te duur. Op het product 
komt dan ‘onbespoten’ te staan.

opendagen
Op de website van Rechtstreex kan 
je alles vinden over de achtergrond 
van de betrokken boeren. Boeren 
zelf organiseren soms ‘Open dagen’, 
iedereen is dan welkom. Het Recht-
streex-team zelf gaat 3 maal per jaar 
op excursie naar boerderijen, dan 
kunnen ze het verhaal ook makke-
lijker overbrengen naar de klanten. 
Wat wordt geleverd via Rechtstreex? 
Naast groente, fruit en vlees ook zui-
vel, eieren, kaas, brood, broodbeleg, 
vega-producten, sappen en dranken, 
nog veel meer lekkers, echt een heel 
uitgebreid assortiment. De boeren 

en producenten vinden Rechtstreex 
of de organisatie zoekt ze op. Ook 
klanten dragen boeren aan. Nu de 
horeca dicht is wordt Rechtstreex be-
naderd door producenten, meer dan 
voorheen. Het is een win-win situatie. 
Het assortiment wordt uitgebreid en 
er komen meer bestellingen.Voor de 
boer is het een goede zaak. Wil je pro-
ducten via Rechtstreex?, dan kun je je 
inschrijven voor de nieuwsbrief. Via 
de nieuwsbrief kun je online bestellen 
en bij een wijkpunt in jouw buurt de 
spullen ophalen. Vrijheid blijheid: per 
week ‘losse’ spullen, een box of een 
abonnement bestellen, alles kan. 

Flexibiliteit 
De motivatie van de klanten is eerlijk, 
lokaal en het verminderen van de eco-
logisch foodprint. Hoewel het assor-
timent wekelijks wordt aangepast, is 
dat niet altijd het geval met de foto’s 
op de website. Van de klanten wordt 
daarom enige flexibiliteit gevraagd. 
Soms valt bijvoorbeeld een kool groter 
of kleiner uit dan op de getoonde foto 
of zit er een gaatje in de peer of een 
slakje in de boerenkool. Echt zó recht-
reeks van het land!

De biologisch-dynamisch geteelde 
groenten en fruit zijn over het alge-

meen goedkoper dan in de super-
markt. Daarbij: je bestelling is vers, 
wordt direct geoogst. Aardbeien zijn 
niet alleen maar rood maar smaken 
ook naar aardbeien. Het gaat om een 
rijkere smaak. Vormgeefster Ariette 
Bos creëerde naast haar Rechtstreex 
werk ook de Zeemeermin van de 
kunst expositie ‘Gallerie op de Rotte’. 
Vooral de kinderen vergapen zich 
eraan. Haar atelier is in de Vlagge-
manstraat 5. Haar Rechtstreex-afhaal-
punt heet ‘Insulindeplein’ (zelfde 
adres). Bezoek: www.rechtstreex.nl

buurtbewoner johan van 
boven publiceerde een 
spraakmakend boek ‘on-
dernemen als een baas’ dat 
veel aandacht kreeg in de 
media. johan zat 15 jaar 
in de sportjournalistiek en 
schreef in metro en spits. na 
deze periode ging hij werken 
als contentspecialist bij de 
Hogeschool rotterdam. 

Hij is in feite redacteur en maakt de 
teksten en zorgt voor de communica-
tie van de Hogeschool. Daar ontmoe-
te hij Wesley dos Santos van Kaapver-
diaanse origine. Wesley maakte voor 
de Hogeschool een video over waar 
oud-studente terecht kwamen. We-
sley en Johan kwamen aan de praat 
en hadden vrijwel onmiddellijk een 
klik. Dos Santos vertelde over zijn 
ambitie in 2020 een boek te schrijven 
over zijn leven en zijn ondernemer-
schap. Johan geboeid door de span-
nende verhalen bood zich langs zijn 
neus weg aan als ghostwriter. Nog 
geen twee weken later hing Wesley 

aan de lijn, of hij mee kwam kennis 
maken met zijn uitgever A.W.Bruna. 
Het contract met de twee heren werd 
getekend. Waar gaat het boek over? 
Johan was gefascineerd door de suc-
cesvolle aanpak van dos Santos een 
geboren ondernemer. Wat is zijn 
geheim? Wesley heeft 3 onderne-
mingen opgezet: een sportzaak met 
sneakers, een botenverhuurbedrijf in 
Delfshaven ‘Hey Kapitein’ en uniek-
cv.nl dat je coacht in presentatie. Dat 
ondernemen gebeurt in drie stappen: 
Thinkeren, je verbeelding laten wer-
ken. Hosselen, geld verdienen cir-
culair denken, wat geef ik terug aan 
milieu en buurt. 

Rolmodellen
Naast dit bewogen levensverhaal vol 
handvatten presenteert Johan van 
Boven diverse rolmodellen, waarbij 
je ook deze stappen kan volgen. Even 
op een rijtje: Anouk Hoogendijk, 
Jandino Asporaat, Touzani, de initi-
atiefnemer van picknick online, een 
topvrouw van Jumbo, rapper Linnen, 
Broederliefde, en een strafadvocaat. 

Ondernemen 
als een baas  

Rechtstreex 
van de 
lokale boer

We spreken met Dirk Verkleij ont-
werper van het groene dak Moerka-
pellestraat. De Dakdokters gaan in 
het geweer tegen de zwarte bitumen 
daken en specialiseren zich in groene 
daken op bestaande en nieuwe woon-
complexen. 
Het groene dak heeft klimaat voor-
delen, is ecologisch, zuivert de lucht 
en is een waterbuffer. Zwarte daken 
trekken de hitte aan. Het Moerkapelle 

complex kreeg een beplanting met 
matten met een mix van vetplanten. 
Dit is het allereenvoudigste. Het be-
drijf plaatst ook metershoge sparren 
op daken. De keuze voor vetplanten 
was de enige mogelijkheid gezien 
de beperkte draagkracht van het dak. 
Het is basaal maar heel mooi dat het 
er is. Een groendak is opgebouwd uit 
een wortel- en waterwerende laag, 
zoals EPDM, dan komt er een drai-

nagelaag, filtervlies, het substraat en 
daarna de beplanting.

permanente waterlaag
Dit polderdak zorgt voor een per-
manente waterlaag van 7,5 cm Dit 
betekent een belasting van 90 kg 
per vierkante meter door vegetatie 
en matten. Voor het Moerkapelle dak 
was dit het maximum. Het groene 
dak werkt verfrissend in de zomer, 

vermindert de urban heating. Regen-
buien worden opgevangen. Het dak 
is gekoppeld aan een slimme stuwer, 
‘de Smart Flow Control’, de Smart 
Drop zoals het merk heet. De slim-
me stuwer houdt rekening met de 
weersvoorspelling. Als het gaat rege-
nen laat hij het dak leeglopen. In de 
winter wordt ook het water afgevoerd 
als het gaat vriezen. Het systeem kan 
ook de snelheid van afvoer bepalen. 

SubSiDie
vooR 
veRgRoeNeN
Rotterdammers en instellingen 
hebben dit jaar in totaal voor 
330.000 euro subsidie van de ge-
meente gekregen om daken en 
tuinen bij woningen en gebouwen 
te vergroenen. Het heeft geleid tot 
bijna 6000 vierkante meter extra 
groen, 541 kubieke meter extra wa-
terberging en 6017 vierkante meter 
oppervlak dat niet meer is aange-
sloten op het riool. 
Ook voor privétuinen die werden 
gerenoveerd en groener gemaakt, 
verstrekte de gemeente subsidie. 
Het is het eerste jaar dat de ge-
meente de groenprojecten met sub-
sidie ondersteunt. Ook voor 2021 
heeft de gemeente weer een pot 
van een half miljoen euro gereser-
veerd voor vergroeningsprojecten. 
De subsidie bedraagt 500 euro per 
toegevoegde kubieke meter water-
berging, 5 euro per toegevoegde 
vierkante meter die niet meer is 
aangesloten op het riool, en 10 euro 
per extra aangelegde vierkante me-
ter groen. Per project kan maximaal 
50.000 euro worden toegekend. 
Rotterdams WeerWoord steunt het 
aanleggen van groene daken met 
subsidie: https://rotterdamsweer-
woord.nl/wie-betaalt-wat/. Die kun 
je ook combineren met andere ver-
goedingen, zoals die van het Water-
schap. 
Wil je meer over groene daken we-
ten? Ga dan naar onze website: ht-
tps://rotterdamsweerwoord.nl/tip/
groen-dak-huis/

De gedichten komen op kunstwerken 
achter de ramen van winkels en ge-
sloten horeca in het Oude Noorden. 
Dit wordt dan weer een Noorderdicht 
route die door bewoners met een app 
zelfstandig kan worden bewandeld. 
Het Noorderdicht is een hart onder de 
riem voor de gesloten horeca en kleine 
ondernemers die het allemaal zwaar 
hebben dit jaar, maar het is ook 
een leuk project voor de bewo-
ners in deze donkere tijden. 
In een café past alles altijd 
op een viltje; de verbouwing 
van de zolderkamer, de uit-
leg van een verkeerssituatie 
of het telefoonnummer van 
een scharrel, dus waarom 
geen gedicht? 
Bewoners konden een ge-
dichtje schrijven over vroeger 
en nu, hun favoriete café, club, 
plein, straat, winkel of persoon in het 

Oude Noorden. Kunstenaars, dichters 
en ontwerpers uit de buurt worden 
betrokken om het Oude Noorden op 
haar best uit te lichten. Samen gaan 
ze het Noorderdicht laten schijnen. De 

gedichten worden online 
gepubliceerd maar er wor-
den ook hele grote viltjes 
van gemaakt met telkens 
een ander gedicht van een 

bewoner erop met een toe-
passelijk ontwerp erbij, het 

worden echte kunstwerken. 
Deze komen dan te hangen ach-

ter de ramen van tientallen winkels 

en (tijdelijk gesloten) cafés en 
restaurants in het Oude Noorden. 
Tenslotte wordt hier een wandeling 
van gemaakt, langs de gedichten bij 
de prachtige zaken en pareltjes van 
het Oude Noorden. Iedereen kan de 
wandeling zelfstandig maken met be-
hulp van de Noorderdicht Vers App die 
rond 23 december zal verschijnen. Zal 
je ook een traantje wegpinken op je 

wandeling vol gedich-
ten over helden en parels. 

Ook bekende dichters doen mee.Kun-
stenaars kwamen ook aan bod als ont-
werpers van de viltjes, klein en groot. 
Veel plezier op de Noorderdicht wan-
deling.Het Noorderdicht is een initia-
tief van dichter en Oude Noorderling 
Edwin de Voigt, Rotterdam Revoluties 
en Stichting De Zoek naar Schittering.

Hart onder de riem horeca en winkels
‘samen het noorderdicht laten schijnen in het oude noorden’

woonstad kiest bewust voor groene daken en maakt 
gebruik van de diensten van de dakdokters die 
bogen op tien jaar ervaring en ook betrokken zijn bij 
het Hofbogenpark. 

wooNSTaD 
omaRmT 
DaKDoKTeRS

in duizenden woningen van het oude noorden viel een 
bierviltje van Het noorderdicht in de bus. de horeca is 
gesloten dus komen ze naar je toe deze winter. op het 
bierviltje kon een gedichtje of een quote over het oude 
noorden geschreven worden.

Het boek is bij Donner te verkrijgen. 
Het hele oeuvre heeft 9 maanden 
gekost en bedraagt 45000 woorden. 

Wesley en Johan 2 jonge enthousias-
te mensen uit Noord en West spraken 
uren met elkaar in restaurants en ca-

fés. Wesley vertelde zijn fascinerend 
verhaal.’ Het was een heel gelukkige 
bevalling.’

we praten met product 
ontwerper en ‘wijkchef’ bij 
rechtstreex, ariëtte bos. 
wat is eigenlijk rechtstreex? 
ariëtte vertelt hoe zo’n 6 jaar 
geleden twee jongens, artur 
en maarten, rechtstreeks 
groenten, fruit en kaas 
haalden bij lokale boeren uit 
de regio. en passant namen 
ze ook producten mee voor 
hun buren. ze waren wel een 
zaterdagmiddag zoet. 
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roy bijhouwer van atelier 
Quadrat staat ons te woord. 
roy stelde samen met wes-
sel de jonge architecten  het 
masterplan voor de tuin 
van noord op. zijn bureau 
bestaat uit stedenbouwkun-
digen en landschapsarchi-
tecten.  

Wessel de Jonge architecten, was ver-
antwoordelijk voor de voor de verbou-
wing van het gevangenis complex. In 
2011 wonnen ze de aanbesteding, de 
tender. ‘We hebben bij dit project alle 
hoeken van de kamer gezien. Vooral 
de tegenslagen met funderingspro-
blemen  leiden tot een nieuwe aan-
pak waarbij alleen de muren van de 
cellenvleugels bleven staan.’ De tuin 
van Noord is een openbare stadstuin. 
Wie de oude gevangenis kent herin-
nert zich de paradijselijke tuin bij de 
vrouwenafdeling met de volgroeide 
magnolia die gelukkig  gespaard is.  
De luchtplaats voor de mannen be-
stond alleen uit asfalt en beton met 
sportrotveld waarbij de  urinoirs aan 
de zijkant aan de buitenmuur. Van de 
verharde luchtplaatsen wilde de ont-
werper een hortus conclusus maken, 
een besloten tuin. De grote verande-
ring die aanbracht is was het verwij-
deren van de gang waar de gevangen 
hun kleren moesten inleveren. Ze 
kregen dan een gevangenispak en 
werden een nummer. Dat verleden 
is er uit gesloopt. Je kan nu de tuin 

helemaal rondlopen en de kapel is 
vrij komen te staan. ‘De tuin is nu 
doorwandelbaar en is verbonden met 
de Burgemeester Roosstraat en het 
Bleiswijkplein. De verbinding met 
de Zwart Janstraat wordt later aange-
bracht. 

Ommuurd maar open en in de luwte
‘Ik kijk reikhalzend uit naar het voor-
jaar, wanneer  de grassen, heesters 
en bolgewassen meer gegroeid zijn 
en in wellicht al in bloei staan.’ Het is 
een heel gedifferentieerde tuin waar 
bezoekers en bewoners straks in de 
stilte kunnen genieten van verschil-
lende plekken en verassende door-
zichten.’ Roy is zeer tevreden dat de 
muur is blijven staan. Zo wordt het 
een echte hortus conclusus. ‘De 4.00 

meter hoge muur die ontsnappen ver-
hinderde wordt nu een kloostermuur 
die geluiden van buiten en de drukte 
van de stad weg houdt uit de tuin. De 
witte plinten van het complex geven 

een mooi effect. Oorspronkelijk wa-
ren ze bedoeld om het verstoppen 
van de gevangen te verhinderen. 
Dit witte lint rijgt de gebouwen aan 
elkaar. Het is niet vanzelfsprekend 
een gevangenis te transformeren in 
een woongebouw. Je moet het erf-
goed bewaren, maar het negatieve 
cachot gevoel zien te voorkomen. ‘De 
woningen hebben een grote open 
glazen erker gekregen van waaruit je 
zicht hebt op de tuin en tegelijkertijd 
herinneren de tralies aan het verle-
den.’ Hoe het parkeren opgelost zou 
moeten worden is een zoektocht ge-
weest, gevangenen hadden immers 
geen auto. Na een lange  zoektocht 
zijn de parkeerplaatsen  uiteindelijk 
in een hof aan de achterzijde van het 
gerechtsgebouw geplaatst. ‘Nu zijn er 

nog wat modderige plekken. Ik kijk 
reikhalzend uit naar het voorjaar. Al-
les wordt dan ingezaaid en veel gaat 
bloeien.’

Fatima zahra is een open 
ondernemende vrouw. ze 
startte als één van de eer-
sten een echte wereldwin-
kel in de zwartjanstraat. 
dat was in december 1999. 
Fatima komt uit een hande-
laars familie. ze runde een 
bazaar in Vierambachts-
straat. ze speelde een 
belangrijk rol in het ver-
krijgen van een vestigings-
vergunning voor de zaak. 
3 jaar ging de jonge dame 
studeren. warenkennis, 
management, rechten.

Met verve haalde ze haar midden-
standsdiploma. Fatima besloot op 
een gegeven moment haar vleu-
gels uit te slaan en haar eigen weg 
te bewandelen. Ze koos voor een 
echte dames winkel met feestkle-
ding, mooie kleding en veel schoon-
heids- en natuurproducten: Khadija 
Mode. Wat haar opviel was dat ook 
Hindoestanen en Surinamers de-
zelfde producten gebruikten onder 
een ietwat andere naam.’ Er is veel 
gemeenschappelijk hier in de Zwart-
janstraat.’

een kleurrijk winkel 
De winkel op Zwart Janstraat 133b 
is leuk, kleurrijk en ziet er chic uit. 
Vooral de feestkleding springt in het 
oog. Die komt rechtstreeks uit Ma-
rokko waar het nog betaalbaar is en 
gonst van creativiteit. Feestkleding is 
modegevoelig en duur. Fatima tracht 
zoveel mogelijk de prijs te druk-
ken. Regelmatig willen vrouwen iets 
nieuws, dan is bijvoorbeeld € 600,- 
geen sinecure. Om daaraan tege-

moet te komen doet de zaak ook ver-
huring. Zahra kreeg drie kinderen. 
Verhuizen naar het Oude Noorden 
was in de 90’er jaren niet gemakke-
lijk. Uiteindelijk bleef ze in de Vier-
ambachtsstraat. Zahra komt uit het 
Midden Oosten van Marokko uit een 
schitterende oase met nog authen-
tiek bewaarde traditionele huizen. 
Fatima en familie vinden het heer-
lijk om af en toe terug te keren. 

bestuurslid 
op zwart janstraat
We lopen in de winkel langs henna 
producten, wierook, hamam zeep, 
schitterde jurken, kaftans, baboes, 
leuke schoentjes. Het cliënteel van 

Khadija mode een trekpleister 
Khadija Mode komt niet alleen uit 
de buurt. De zaak is gekend en een 
trekpleister voor Marokkaanse be-
woners uit België, Duitsland en De-
nemarken. De straat is voor hen ook 
aantrekkelijk, ze vinden daar hun 
bakkers, hun croissants, hun patis-
serieën en halal slagers. 

Wat Fatima jammer vindt is in de 
Zwartjan is het te grote aanbod van 
dezelfde dingen. ‘Je hebt maar één 
taart. Je kan ze in 8 stukken snijden, 
maar in 16?’ Fatima gaat op in haar 
zaak. Haar geheim is dat ze graag 
met mensen omgaat en dan met 
alle mensen zonder onderscheid. 
Ze houdt van mensen en veel da-
mes komen graag een praatje ma-
ken in de winkel. Ze vindt het leuk 
dat soms de kleinkinderen door de 
winkel dartelen.’ Zo gaat het leven.’  
Kan het nog beter in de straat? ‘Ja, de 
samenhorigheid en variatie. Het on-
derbreekt nog aan speciaalzaken in 
schoenen en kinderkleding. Van in 
het begin was Zahra lid van de win-
keliersvereniging en nu zit ze in het 
bestuur met een heel leuke groep 
mensen. Ze zette zich in om te ko-
men tot een andere beeldvorming 
over Marokkaanse jongeren. De 
straatverlichting is een doorslaand 
succes. Van één richting verkeer 
moet ze niks weten en dat geldt voor 
het hele bestuur. Het betekent min-
der bereikbaarheid en harder rijden. 
Fatima heeft klanten van overal. Ik 
droom nog even weg tussen de sie-
raden, parels, oorbellen, oliën, krui-
den, shampoos en parfums. Tussen 
de dameskleding zien we ook de 
kleding voor kleine prinsjes na de 
besnijdenis. Fatima houdt een warm 
pleidooi voor de Marokkaanse kleur-
rijkheid. In haar zaak vind je geen 
sombere zwarte kaftans die meer 
verwijzen naar het strenge Midden 
Oosten.’ Kleurrijk borduurwerk 
maakt me vrolijk!’  

2020, een jaar dat voorbij 
is gevlogen. waar er een 
beroep op ieders maximale 
doorzettingsvermogen is 
gedaan. waar we onszelf 
weer hebben leren ken-
nen. we kijken terug op 
een rusteloos jaar waar we 
stilstaan bij buren die leed 
ondervinden maar ook trots 
zijn op nieuwe verbindingen 
en samenhorigheid in deze 
moeilijke periode. 
Vanaf het moment dat wij geconfron-
teerd werden met de landelijke coro-
namaatregelen, hebben we alles op 
alles gezet om veilige (digitale) parti-
cipatie te waarborgen. Niet stilstaan, 
maar samen met bewoners de schou-
ders eronder zetten om het verschil 
te blijven maken. We zagen mooie 
initiatieven ontstaan om mensen te 

helpen in deze bijzondere tijd. Zoals 
de maaltijdservice van Keju Cares die 
vele duizenden maaltijden bereide 
voor financieel getroffen bewoners, 
zodat ook zij ’s avonds een warme 
maaltijd hadden. De silent disco die 
bewoners via het balkon verenigde in 
muzikale harmonie in tijden van stil-
te. En niet te vergeten de vele vrijwil-
ligers die onze ouderen helpen met 
de wekelijkse boodschappen. In 2021 
zien we dat er in onze straten geen 
verschillen meer zijn in de tijden van 
het betaald parkeren en treffen we 
de eerste voorbereidingen voor alle 
nieuwe buren in het Zomerhofkwar-
tier en Noordsingel 250. Ook dan zijn 
wij (digitaal) bereikbaar. We kijken 
uit naar een mooie samenwerking. 
Wijkraad Agniesebuurt wenst ieder-
een fijne feestdagen en een gelukkig 
en boven alles gezond nieuwjaar!

Stadspark ‘Tuin van Noord’ open 

de antilliaanse van der 
ploeg band zorgde in elk 
geval voor leven in de 
brouwerij. dertig bewo-
ners hadden het in het 
atrium bijzonder naar hun 
zin. ook vanop de galerijen 
gingen de duimen omhoog.
 De band zorgde voor een mix van 
spaanstalige nummers en Holland-
se krakers. Buurtbewoner Silvio gaf 
als leadzanger het beste van zich-

zelf. Op corona afstand werd ge-
danst. De spelers en zangers wisten 
met mondkapjes toch een behoor-
lijk geluid te produceren. Het vrij-
willigersteam zorgde voor lekkere 
hapjes: gevulde driehoekjes. kip-
penboutjes en rodekool  snippers. 
De band is zo een vaste traditie ge-
worden in het pand. We hopen op 
betere tijden om ook de buurt naar 
binnen te brengen en te komen tot 
een gezellige mix.

eindejaarsbericht 
wijkraad
Agniesebuurt

bericht 
aan buurt-
bewoners
De bewoners van de Tuin van Noord 
hadden u graag uitgenodigd voor 
een buurtborrel om het stadspark 
in te wijden en kennis met elkaar 
te maken. Maar door corona maat-
regelen kan dat nu helaas niet. Wel 
vinden we het leuk als u komt kij-
ken naar het vernieuwde en versier-
de gevangeniscomplex. We vragen 
iedereen een wens voor de buurt in 
de kerstboom te hangen. Zo maken 
we er alsnog een gezellige kerst van 
maken. 

antiLLiaanse 
Van Der pLoeg banD 
spettert

Hartstocht 
en schelmen-
streken
met hartstocht en schel-
menstreken maakte de 
theatergroep ‘Heb je Haar 
nou’ de kinderen enthousi-
ast in Huis van de wijk Het 
Klooster. de organisatie lag 
bij soraya’s wereldkinderen 
groep. 
Meisjes versieren is niet makkelijk 
zeker als je een vals spelende con-
current hebt. Van het tovervrouwtje 
krijgt de schurk een vergeet drankje 
dat hij aan de geliefde tegenspe-
ler Capitano geeft. Met de hulp van 
een speelse clown wordt een nieuw 
drankje aangerukt en komt alles 
goed. Het liep bijna mis als een duel 
op leven en dood werd gehouden. 
Onder luid gejuich werd het geliefde 
koppel door de kinderen bij elkaar 
gebracht. 
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Het binnenplein van Heli-
port is geheel vernieuwd. 
ruim twee jaar geleden is in 
2018 het project gestart met 
een idee en een bewoners-
initiatief om een deel  van 
het versteende binnenter-
rein te vervangen door een 
mooi groen en bloemrijk 
gebied. 

Dit leverde aan zoveel kanten positieve 
reacties op, dat het initiatief werd op-
gepakt om het hele binnenterrein aan 
te pakken.Bewoners konden tijdens 
diverse bewonersbijeenkomsten, in-
loopspreekuren en online stemmingen 
meedenken en beslissen. Zo werd het 

idee steeds concreter en is het ontwerp 
elke keer verder aan de wensen aange-
past. Ook de buurtkinderen kregen in-
spraak. Tijdens aparte sessies konden 
zij hun (soms wilde) ideeën delen over 
de gewenste speeltoestellen op het bin-
nenterrein.

Klimaatbestendig
Bewoners hadden in de sessies en 
stemmingen aangegeven dat zij een 
voorkeur hadden voor ronde vormen. 
Niet alleen omdat dit een natuurlijke 
vorm is, maar ook omdat de ronde vor-
men in de weg ervoor zorgt dat men 
er minder (hard) rijdt. Het binnenter-
rein is klimaatbestendig gemaakt. Zo 
zijn er veel tegels uit  gegaan die zijn 

vervangen door diverse soorten groen 
en bloemen. Ook zijn de regenpijpen 
aan het binnenterrein afgekoppeld. Dit 
zorgt ervoor dat het riool minder wordt 
belast. Het water wordt opgevangen en 
geleid naar de Karnemelkshaven, het 
water dat rond en door het complex 
stroomt.De speeltoestellen zijn van 
hout gemaakt en er is een zogeheten 
‘wormenhotel’ geplaatst. Hierin wordt 
gft-afval omgezet in compost. Dit 
compost wordt weer gebruikt voor het 
groen op het binnenterrein. Het groen 
op het binnenterrein wordt deels door 
betrokken bewoners onderhouden, en 
deels door de gemeente. Het project is 
een initiatief van bewoners van Heli-
port, maar is tot stand gekomen door 

een nauwe samenwerking tussen be-
woners, wijkraden in het Oude Noor-
den en de Agniesebuurt, de gemeente 
Rotterdam, het Hoogheemraadschap 
Schieland en Krimpenerwaard en 
stichting Tussentuin. Diana Vergeer, 

bewoner van Heliport is initiatiefne-
mer van Heliport Groen. Het project 
Heliport Groen draagt bij aan een kli-
maatbestendige stad, Het project heeft 
een aanzienlijke Europese subsidie uit 
het LIFE-programma gekregen.

Heliport klimaatbestendig
en levendig

Het oude noorden is aardig 
onderweg om een groene 
oase te worden. zeker 50 
jonge mensen, zowel vrou-
wen als mannen en hun 
kinderen, toverden stenige 
straten om in aangename 
wandelroutes. 
Ingezet werd op de aanleg van nieuwe 
geveltuinen en gevoelig verbreden van 
bestaande tuinen. Tegels werden ge-
licht, zand er uit, aarde erin en plan-
ten maar. De Bloklandstraat werd van 
vóór naar achter aangepakt, de tuintjes 
vóór particulieren maar ook de reuze 
geveltuin van wel 42 strekkende meter 
vóór het voormalige schoolgebouw/ 
kunstenaarscollectief. Vooral de nieu-
we bewoners in de Bloklandstraat 
staken de handen uit de mouwen en 
trotseerden de snijdende kou. Kinde-
ren speelden in de grote zandhopen 
die nu plaats maakten voor vrucht-
bare aarde. Het van der Ploeghuis 
vroeg een speciale aanpak met de 
forse straatstenen. Maar bewoners als 
Stefan draaiden hun hand hier niet 
voor om. De coördinatie berustte bij 
Daniel Opbroek van GroenGoed. Hij 

nam het initiatief naar de bewoners 
van de Bloklandstraat en omgeving 
die vervolgens een bewonersinitiatief 
aanvroegen bij de Wijkraad van het 
Oude Noorden. Stadskwekerij de Kas 
in Blijdorp leverde samen met Groen-
Goed de planten die een plek kregen 
in de nieuwe geveltuinen. De bewo-
ners kregen uitleg en ondersteuning 
van Daniel en vrijwilligers van Groen-
Noord die al veel ervaring hebben met 
de aanleg van geveltuinen. Het geheel 
was bijzonder goed georganiseerd. Ze 

werkten in ploegen en beschikten over 
vervoer, het nodige gereedschap en 
aarde om de geveltuinen te vullen. Van 
overal kregen ze te maken met opge-
stoken duimen. Zowel jonge gezinnen 
als senioren vonden het een enorme 
oppepper. We gaan voor groen! Maar 
ook voor een verbeterde afwatering 
van het regenwater. De aanpak kadert 
in een soort masterplan van groenper-
ken rond de Hildegardiskerk tot voed-
seltuinen en groene daken in het Oude 
Noorden.

aandachtsaward
wat waren ze blij verrast 
de vrijwilligers en me-
dewerkers van goud van 
noord, de huiskamer aan 
het zwaanshals, dat goud 
van noord de eerste prijs 
heeft gewonnen van de 
aandachtsaward 2020 van 
Luistergoud. 
De AandachtsAward wordt uitgereikt 
aan initiatieven die de verbinding 
tussen Rotterdammers versterken. 
De jury schrijft: ‘Goud van Noord is 
sinds jaar en dag als een goede buur 
in de wijk aanwezig. De overtuiging 
dat in ieder mens een schat verbor-
gen ligt is zichtbaar in uw doen en la-
ten. Hiermee biedt Goud van Noord 
vertrouwen, hoop en medemenselijk-
heid, juist op plekken waar dit ge-
mist wordt. Dat ieder mens een plek 
vindt waar hij zich thuis voelt, is een 
droom die de jury deelt. Wij wensen 
dat uw huis nog lang een plaats van 
échte ontmoetingen zal zijn. 

’Het is een enorm blijk van waarde-
ring voor ons prachtige team waarin 
we de krachten van vrijwilligers en 
betaalde medewerker bundelen om 
onze missie handen en voeten ge-
ven,’ zegt Gerlinda Robbertson, zake-
lijk leider van Goud van Noord. ‘Deze 
prijs geeft ons enorm veel energie en 
wij danken ieder die dit op welke ma-
nier dan ook mogelijk maakt. We zijn 
iedere dag op zoek naar Goud, vanuit 
de overtuiging dat in ieder mens een 
schat verborgen ligt.’ De wisselbeker 
staat op een mooie plek in de Huiska-
mer aan de Zwaanshals. 
De beker vertelt een verhaal over een 
wereldbol vol barsten waarop een 
groep mensen staat. Zij kijken om 
zich heen en zijn altijd op zoek naar 
manieren om er voor de ander te kun-
nen zijn. Het bedrag van € 5000,- zal 
ten goede komen aan het werk in de 
Huiskamer aan de Zwaanshals 287.
Telefoon: 010 467 8600 https://
goudvannoord.nl/

groen, groener, groenst


