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thomas en gemma 
gennissen, vrijwilligers in 
het jan van der ploeghuis en 
actief in organisaties voor 
mensen met een beperking. 
zij kregen verdiend een 
plaats als markante vrijwil-
ligers in het door soL rot-
terdam gepubliceerde boek-
werk. 

Klaarstaan voor hun medemensen 
vormt de rode draad in hun leven. Tus-
sen de puinhopen van het bombarde-
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Familiegebeuren met 
de Balcony Players

ment groeide Thomas op ‘ik raapte 
kooltjes voor de kachel. Dat blijft je 
altijd bij. Tussen de middag brachten 
mensen van kledingbedrijf Peek en 
Cloppenburg een pannetje soep bij 
mijn vader die thuiswerker was voor 
dit bedrijf. Een waanzinnige tijd.’ 
Gemma maakte die tijd niet bewust 
mee. Haar ouders zaten in het ver-
zet. Zij regelden onderduikadressen 
onder andere aan de Straatweg en de 
Johan de Wittlaan. De vader van Tho-
mas liep aan het begin van de oorlog 
wacht bij de bruggen en moest mee-

maken dat met Duitsers niet te sollen 
viel. Thomas: ‘Hij had een vreselijke 
hekel aan de Duitsers. Toen SS’ers op 
een gegeven moment de naaimachine 
op zijn werkplek weghaalden, sloeg 
hij ze met een plank van de trap. Ze 
schrokken zich rot en sloegen op de 
vlucht.’ Gemma’s vader had een cafe-
taria aan het Bergpolderplein. Het ge-
zin met Gemma, haar ouders en haar 
twee broers Henk en Theo woonden 
boven de zaak. Bij luchtalarm kropen 
de mensen in de cafetaria met hun 
hoofd onder de tafeltjes: ‘Mijn ouders 

vonden het een komisch gezicht als 
al die achterwerken boven de tafel 
uitkwamen.’ Gelachen werd er vaker 
in de oorlog, weet Gemma uit de ver-
halen van haar ouders: ‘Verzet is niet 
alleen kommer en kwel.’ 

sociaal geboren
Sociaal bewogen was Gemma sinds 
haar prilste jeugd. ‘Sociaal geboren’, 
noemt zij zichzelf. Toen ze vier was 
wilde ze al verpleegster worden en op 
haar elfde hielp zij met een groepje 
kinderen in de bibliotheek aan de 

Statenlaan boeken uitlenen en ingele-
verde boeken in de kasten terug zet-
ten. Dat sociale heeft zij vanuit huis 
meegekregen: ‘Mijn ouders gaven het 
juiste voorbeeld. Je bent niet alleen op 
de wereld hielden zij ons altijd voor.’ 
Ik kan mij inleven in mensen. Mijn 
moeder zag dat aan mij. ‘Je bent een 
kind van de ogen’ zei ze tegen mij 
waarmee ze bedoelde dat ik kon zien 
wat er met iemand aan de hand was.’ 

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

Markante 
Rotterdamse
vrijwilligers 
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30 % van de tijd van de ministers gaat 
op aan 17 grootkapitaal bedrijven. Ff 
tellen: op 2.078.716 bedrijven in Nl in 
2020 is dat zo doorgerekend veel aan-
dacht naar 0,000008 procent van het 
bedrijfsleven. Vanzelfsprekend zou ik 
nu alle betrokken werknemers moe-
ten berekenen bij de 99% en de 1% 
Super League Grootkapitaal. We pra-
ten gewoon Ahold, Air France-KLM, 
Facebook en KPN, die onevenredig 
veel toegang hebben tot de ministerië-
le agenda’s. Nu hebben alleen de vlieg 
jongens last van de corona, de rest van 
de boys draait als een tierelier. Ha een-
voudige ‘draaideurconstructies’ welke 
de politieke toegang versoepelen. 
Voormalige bewindslieden die over-
stappen van ‘not for the profit’ naar 
‘profit’ en vervolgens als pleitwerker 
het politieke oor af (of in-)likken voor 
gunsten. Die gunsten vertalen zich 
dan weer in poortwachters posities 
van de allround politieke flemers. 
Vind je het raar dat “men” wil dat de 
2.279.130 stemmers – goed voor 22% 
van NL – dit geoliede olifantenpaadje 
naar de macht wil behouden? Wie zit 
er te wachten op een nieuwe politieke 
verkleuring van de Haagse partijtop? 
Ach zo’n minister poppetje kan ver-
anderen, maar niet de partij macht 
daarachter….niet…nog! 

Der mark ist da! 
Do ist die bahnhof!
Vanaf 2010 is Mark daar! Dat is een 
kleine 11 jaar VVD-vanzelfsprekend-
heid. Korte communicatielijnen heet 
dat in de organisatietheorie. Hoe 
meer schakels in een proces, des te 

COluMN

meer kans op misverstanden en ver-
traging. Rechtstreeks contact met de 
creatieve minister/president die hen 
ten dienste is. Geen ruis op de lijn 
bij het doorgeven van een briefing of 
feedback op het ontwerp. Weten wat 
er speelt. Elkaar persoonlijk kennen. 
Proactief adviseren. Sneller schake-
len. Inspelen op actualiteit. Je zou het 
voorkennis kunnen noemen. Souf-
fleren? Of eigenbelang van het eigen 
organisatiebelang? Heerlijk toch. Dat 
je het geregeld hebt, van tevoren? Dat 
je de regisseur van het poppenspel 
kent? Dat het niet meer over feiten of 
inhoud of wijsheid gaat? Let them eat 
cake! Verzekerd zijn dat Rutte actief 
iedere keer de hoofdrol speelt van het 
een andere richting op wijzen bij be-
leidsfouten? NL, laat je bedotten. Zo 
oogt het kleine verzet van 1 persoon 
die de loop van de geschiedenis weet 
te beïnvloeden. Sorry, het is sarcas-
tisch bedoeld! Natuurlijk wil Mark 
met 2.345 langebaan dagen voorbij 
Kok met 2.891 en Balkenende 3.006 
en OF COURSE Drees met 3.789 da-
gen premierschap. Het zal aan mijn 
early light Alzheimer geheugen lig-
gen maar ik herinner me niet de 
stelselmatige “ich habe keine Erinne-
rung” (zeg t nog heel lief hoor nu!) 
van deze 3 voormalige Nederlandse 
politieke grootmeesters. Rutte ver-
keert permanent in het moment van 
winter- op zomertijd. Je kijkt naar de 
klok en ineens op hetzelfde moment 
is het een uur later. Knap van hem 
toch? Zo hebben we het afgesproken. 
Rutte bepaalt met moment met een 
schaterlach. 

in geen geval mag men met 
een koude glimlach tegen 
het parlement en het 
publiek liegen
Buitenlandse kranten zien het scherp: 
het jarenlange rechts-liberalisme richt 
onherstelbare schade aan de Neder-
landse politiek toe. Vertrouwen komt 
te voet en gaat te paard! Wat 4 woor-
den (sic!) – Pieter Omtzigt: functie 
elders – kunnen doen! Zo’n prachtige 
kreet: wegens gebrek aan cultureel ge-
not voert Den Haag nu zelf poppen-
kast op. Haags Wayang-spel: de schim 
van Pieter speelt als sinds 2003 een 
rol en duikt onwelgevallig op. Lees 
zijn boek Een Nieuw Sociaal contract 
en je snapt dat wat gewoonlijk achter 
de schermen afspeelt nu in het volle 
licht komt. Dat vinden de VVD en 
CDA poppenspelers niet leuk: een 
zelfstandig opererende handpop? De 
mensen zien bij deze poppenshow 

het spel vol leugens en bedrog. Pieter 
benoemt en berekent verdwijnende 
geldstromen bij fondsen en falende 
ministers,  ziet een overheid die aan 
de lopende band denkfouten maakt 
en die afpoeiert met voorlichters die 
dezelfde Do-ist-der-bahnhof-cursus 
hebben gevolgd. Vervolgens volgt 
men de strategie van doofpotten. 
Maar leugens zijn een veenbrand. 
Het duikt telkens weer op. Geblust. 
Vervolgens ontvlamt het weer elders...
zoals functies elders… Ach…….we zit-
ten als land in een destructieve te lang 
durende relatie met een politieke top 
met herkenbare pathologische leu-
gens trekjes. Op naar de constructie 
dus! Laat Pieter een partij starten: 
bij voorbaat heeft ie mijn stem. Dat 
het wat zakelijker en inhoudelijker / 
managerial mag worden. Wat te doen 
met Mark?

mark doe wat anders!!
Je weet het toch…wat media groot ge-
maakt, slacht ze halal af! Zet de ziek-
fondsbril recht en tuur naar je eigen 
houdbaarheidsdatum. Teflon-Mark is 
beschadigd: te veel krassen in de pan, 
de losgekomen korrels Teflon geven 
kans op sneller aanbakken en dat 
kan kankerverwekkend zijn! Gooi het 
over een andere boeg is mijn advies! 
Zoek zelf functie elders: zwanenhoe-
der bij Queen Elisabeth of stort je op 
het maken van een identity-game, een 
nieuwe Game of Thrones? Dompteur 
in het Cirque du Vérité? Doe een pa-
tent op een digitale leugendetector 
voor de politieke wereld. Praktischer 
misschien: vrachtwagenchauffeur bij 
Heel Nederland werkt? Of permanent 
Panellid bij alle talkshows voor het da-
gelijkse portie media-aandacht?? Ga 
iets ongeloofwaardigs doen bij een 
mensenrechtenorganisatie en benut 
je internationale politieke contacten. 
Schrijf je memoires en onthul wat je 
altijd hebben willen onthullen en dan 
beter dan Pieter! Beken a-sexualiteit 
of “be gay” -hehe-  of tover een bore-
ling bij een supersexy fashionmodel 
tevoorschijn, gooi je tot nu toe onbe-
kende lover voor de publicitaire bus! 
Rel wat op RTL-level. 
Ga op bezoek in Brazilië bij Bolsona-
ro, overleg met hem als koene ridder 
en zeg hem dat ie het besmettelijke 
Brazilië-virus onder de duim moet 
houden. Met het Janssen-vaccin dan 
wel! Time to go. De eer aan jezelf 
geeft respect. Ik heb het: wordt lobby-
ist (Unilever? KLM? Loop ff dat rijtje 
van 17 na……….)

De sloop van het Correct 
gebouw was gepland in het 
eerste kwartaal van dit jaar. 
Dit is uitgesteld wellicht tot 
september. De ontwikkelaar 
kan geen aannemer vinden 
voor de sloop.
Jan van Kooten van Stadsontwikkeling 
moet het proces weer vlot trekken. Er 
komen nog wat beren op de weg. Een 
transformatieruimte moet verplaatst 

worden. De afzettingen en de aanvoer-
route moeten wachten op de sloper en 
zijn geplande aanpak. Over de graffiti 
op het pand wordt in de wijk divers 
gedacht. De één zien het als kunst-
werk, de anderen als verloedering. De 
dienst Welzijn kan hier mogelijk wat 
aan doen, maar de ontwikkelaar heeft 
blijkbaar andere zorgen. Voor de ver-
gunning is heel veel geld betaald. Het 
intrekken is een uiterst middel als één 

FilMHuis
Filmfanaat Roy komt met het voor-
stel van een Filmhuis. Het is een 
initiatief van Charlotte van Zanten 
die eerder Roffa Mon Amour organi-
seerde op het dak van de Hofbogen. 
Het moet als het ware de vervanger 
worden van de cinema op de Correct 
locatie. In Roy’s voorstel wordt voor 
de verbouwing samengewerkt met 
Urbannerdam en een ervaren archi-
tect die al meerdere scholen transfor-

meerde. Wat het inhoudelijke betreft 
wordt het een samenwerkingsver-
band tussen Rotterdam Amour, de 
Fellini bioscoop in het Klooster en 
CineNoord. Het Filmhuis geeft ook 
plek aan kindertheater. Het geeft ook 
kansen aan filmmakers uit de wijk, 

bijvoorbeeld Wim Wiegman en pro-
tegés, Pietje Bel en Cult Noord. De 
Dienst Stadsontwikkeling is belast 
met de verkoop. Eind april was de 
sluitingsdatum voor de voorstellen. 
Een tiental zouden er geleverd zijn. 
Voor de Wijkraad die adviseert is het 
wijkbelang belangrijk. Voor de ge-
meente telt dat het initiatief (de ko-
per) financieel haalbaar is. Het Film-
huis werkt samen met het Klooster 
maar is meer commercieel. Ze 

rekenen op een vast geïnteresseerd 
publiek en op de opbrengst van de 
verhuurde woningen. De vroegere 
dansschool Wuyster die aan het 
pand paalt wordt een Turks cultureel 
centrum. De hele opzet ervan moet 
nog duidelijk worden. 

en ander niet opschiet. Dit zou nog 
meer ellende opleveren. Er is nog veel 
werk aan de winkel met het oog op de 
aanpak. Benthuizerstraat en Bergweg 
moeten open blijven. Gekeken moet 
worden waar de oude palen zitten. Is 
de grond vervuild? De aannemer moet 
zorgen voor een trilloze aanpak met 
het oog op de buren. Waarschijnlijk 
zullen de palen dan ook geboord wor-
den in plaats van geheid. 

                                       

Club JANdiNO, 
Huis van asPoraat
Jandino zelf presenteert een ambi-
tieus plan voor de school. Hij wil 
bouwen aan een community in het 
Oude Noorden, waar oudere bewo-
ners en nieuwkomers een netwerk 
gaan vormen en elkaar ondersteu-
nen zoals dat vroeger was. Hij zet in 
op jongerenhuisvesting en profes-
sionele vorming met medewerking 
van de Rabobank en de Hogeschool 
Rotterdam. Studenten en onderne-
mers gaan investeren in de wijk. 
Jandino zet in op een theater waar 

Diverse bewonersiniti-
atieven kwamen op de 
wijkraadvergadering oude 
noorden in het spotlicht.

serve the City
Op Hemelvaartsdag worden door vrij-
willigers van Serve the City en Goud 
van Noord met een bakfiets plantjes 
door de wijk heen gebracht. In het 
Jan van der Ploeghuis treden diverse 
Latijns-Amerikaanse en Spaanse dan-
sers op. De senioren kijken toe vanop 
de balkons. Sagrada Familia zorgt voor 
multiculturele hapjes die als pakketjes 
bij de bewoners van het huis worden 
rondgebracht.

Loofdakstraat 
wordt nog groener
De Loofdakstraat heeft een brede 
stoep. Hier worden groen bedden 
neergelegd zoals in de Bloklandstraat. 
Maanden hebben bewoners hiervoor 
gestreden. De wijkraad Oude Noor-
den heeft dit bewonersinitiatief finan-
cieel ondersteund. 

Fruits de mer
Kunstenaar Eddy Kaijser werkt samen 
met Plastic Whale. Plastic tasjes die de 
straat en de Rotte ontsieren worden tot 
smalle draadjes uiteen gerafeld. Met 
deze fijne draden gaan senioren ha-
ken en breien. 120 haak sessies wor-
den met senioren gehouden. Van de 

theatermensen samenwerken met 
jongeren en van elkaar kunnen leren. 
Er is een nauwe samenwerking met 
het Zuidplein theater en theater Wal-
halla. Architect voor transformatie van 
het historische pand wordt dan Adri-
aan Geuze, die ook het Centraal Sta-
tion ontwierp. Boven het theater komt 
jongerenhuisvesting en een unit voor 
vormende activiteiten. Via het oude 
wijknetwerk wil Jandino banen creë-
ren. Het gebouw zelf is al cultuur. In 
een tijd van gentrificatie, moet de wijk 
van ons allemaal worden. Het Oude 
Noorden wordt een pilot voor het 

nieuwe Rotterdam. Het pand is een 
broedplaats voor de bewoners zelf. 
Iedereen krijgt zijn aandeel. Volgens 
Jandino moet het een gemeenschap 
worden waar mensen werken met 
elkaar. Onze samenleving is te ver-
splinterd. De grootste schuldeiser 
is de overheid. ‘We willen jongeren 
zelfstandig maken door een produc-
tieve gemeenschap te bouwen. In de 
vroegere school komen werkplekken 
voor jongeren in combinatie met het 
theater.’

aantrekkelijke 
bewonersinitiatieven

Verrot Verrut

CorreCt 
ontwikkeling

stadscultuur

 
In 2020 is Stadscultuur gestart in 
het Oude Noorden. Er werd een 
kansenkaart  gemaakt. De gevel 
van het Klooster opknappen, Cult 

Noord, het van der Ploeghuis, het 
Noordplein en de Benthuizerstraat 
kwamen op de prioriteitenlijst. 
Een succesvol project zo stelt cul-
tuurscout Malina, waren de bier-
kaartjes met bewoners poëzie van 
Edwin de Voigt die uitvergroot 
voor de ramen kwamen. Er kwam 
een digitale route voor bewoners 
en mensen van buiten. Ook zange-
res Linde Schinkel van het Pijnac-
kerplein maakte een interessante 
Oude Noorden route.

De gemeente heeft een 
organisatie stadscultuur 
opgericht. stadscultuur 
wil de stad aangenamer 
maken voor haar bewoners 
en voor toeristen. ’in onze 
wijk is heel wat te bele-
ven’ aldus marieke van 
oudheusden.

Filmhuis of club Jandino
De oude school aan de Hammerstraat 15, tegenover de 
Hildegardisschool krijgt een woonbestemming. in de plint 
komt een sociaal-culturele voorziening. Voor de transfor-
matie van het gebouw werd een wedstrijd uitgeschreven. 

schitterende kunstwerkjes wordt een 
expositie gehouden in het brugwach-
tershuisje bij de Zaagmolenbrug. Ui-
teraard werd even geëxperimenteerd 
en opvallend was dat veel gesprekken 
over vroeger en over het milieu tot 
stand komen. ‘Vroeger hadden we pa-

pieren tasjes, plastic zou langer mee 
kunnen. Nu is het een ramp gewor-
den.’ Iedereen tijdens de sessie is er 
mee bezig. In september gaat het pro-
ject op grotere schaal van start. Van elk 
tasje wordt 15 meter draad gemaakt. 

Flying Carpet
Het Flying Carpet is een groene 
grasmat die neergelegd wordt op het 
Noordplein, aan de kant van de ho-
reca. Initiatiefnemer Roel Wapper is 
blij dat hij erop kan komen picknicken 
met zijn 2 kinderen van 8 en 10 jaar. 
Veiliger is het dan langs de Noordsin-
gel. Het grasveld is 12 bij 30 vierkante 
meter. Het is kunstgras, slijtvast en 
geperforeerd. De regen heeft er geen 
invloed op. De grasmat maakt onder-
deel uit van een internationaal kunst-
project. De mat kan groter en kleiner 
gemaakt worden en gaat van de ene 
locatie naar de andere. Vandaar de 
naam: Flying Carpet. Zo lag de mat 
in China, op het Schouwburgplein 
en het Grotekerkplein. Een carpet is 
op weg naar Amerika. De artistieke 
picknick mat ligt 4 maanden op het 
Noordplein.
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De jongeren eisen dat het nieuwe 
kabinet biodiversiteitsverlies stopt en 
de uitstoot van broeikasgassen terug 
brengt naar nul in 2025. Op een eer-
lijke manier! Dit is het laatste kabinet 
dat dat kan. 
Ze baseren zich niet op wat haalbaar 
lijkt maar op wat de wetenschap zegt 
dat moet gebeuren. Volgens de laatste 
analyse van het KNMI wordt, bij on-
gewijzigd beleid, 1,5 graden Celsius 
opwarming al in 2030 bereikt. Dit 
brengt levens, woningen en toegang 
tot voedsel en water van miljoenen 
mensen in gevaar. 
De jongerenbeweging heeft drie eisen 
ten aanzien van de overheid. Wees 
eerlijk, vertel de mensen over de kli-
maatcrisis en de ecologische ramp 
die ons voortbestaan bedreigen. Maak 
mensen bewust van de noodzaak voor 
grootschalige verandering. Doe wat 
nodig is en doe het op een rechtvaar-
dige manier. Laat burgers beslissen 
over een rechtvaardige transitie door 
het oprichten van een burger beraad 
dat een leidende rol speelt in de be-
sluitvorming. 
De entourage op het plein bestaat uit 
spandoeken en kindertekeningen met 
fiets meer, eet minder vlees, koop 
geen plastic, koop minder en ga repa-
reren, denk aan moeder aarde, luister 
niet naar lobbyisten maar naar de 
wetenschap, watertekort en misoogs-
ten, klein land grote uitstoot. Door de 
geluidsinstallatie galmen reggae van 

Bob Marley en Meneer de President 
Slaap Zacht van Boudewijn de Groot. 

jeugd neemt 
het stokje over
Het programma op het Noordplein 
bestaat uit een indrukwekkende yo-
gasessie van een 50-tal jongeren. Ton 
houdt een speech die veel bijval krijgt. 
Hij had een succesvolle baan in het 
bedrijfsleven en had connecties over 
de hele wereld. Zijn reizen deden zijn 
ogen open. Er moest wat veranderen. 
Antropologe Margaret Mead stelde 
dat een kleine groep ontzettend veel 
kan veranderen. Extinction Rebellion 
staat op de schouders van de reuzen, 
onze voorouders die de democratie 
vorm gaven. De beweging bestrijd het 
bestaande economisch systeem. Je 
wordt dan al gauw terrorist genoemd. 
Martin Luther King, Nelson Mandela 
en Gandhi overkwam dit. In 2019 
blokkeerde Extinction Rebellion de 
snelweg met 1000 jongeren. Het was 
magisch! Ik spreek een oudere buurt-
bewoonster die urenlang in de zon op 
het plein bleef. ‘Als ik deze jongelui 
zie, krijg ik een gerust gevoel. We kun-
nen het stokje overgeven.’ Ik spreek 
ook actievoerster ….. Ze heeft het 
over de regeneratieve cultuur Binnen 
de beweging dragen de actievoerders 
zorg voor elkaar. Het geeft hen nieuwe 
energie. Het is belangrijk dat mensen 
zich goed voelen. Straattheater met 
wetenschap lui, havenbaronnen, lob-

byisten, politici, en actievoerders, al-
len gekostumeerd brengt een vrolijke 
noot maar tegelijkertijd een keiharde 
boodschap. 

Het klimaatakkoord koor
We gaan repeteren met het klimaat-
akkoord koor en krijgen een groene 
sjaal om. De liederen begeleid met 

Rapsodie staat voor de oorspronke-
lijke opbouwwerk gedachte: participa-
tie en emancipatie van bewoners. Het 
opbouwwerk was dienstverlenend aan 
de straten groepen en zat in de haar-
vaten van de wijk. De opbouwwerkers 
kenden de kinderen en de kleinkin-
deren. Alle actieve straat groepen 
kwamen jaarlijks bij elkaar om hun 
Opzoomer plannen te presenteren en 
van elkaar te leren. Rapsodie had een 
bewonersbestand dat een vijftal keer 
per jaar werd aangeschreven rond 
ankers in de buurt. Vaak ging het er 
bijzonder feestelijk aan toe. Het secre-
tariaat was dagelijks open ten dienste 
van bewonersinitiatieven en hardnek-
kige knelpunten in de buitensfeer of 
rond woonproblematiek. 

Vrijwilligers bemenste de balie die da-
gelijks open was voor hulpverlening, 
een traditie die op de dag van van-

daag wordt voortgezet in het Klooster. 
Markante figuren waren Trudy Roo-
sloot, Wendy Groen en Jannie Smits. 
Bijzondere opbouwwerkers als Ton 
Huiskens, Sjaan Schaap, Sherita Tha-

koerdat en Abderrahim Haddou ope-
reerden onder de SONOR vlag, een 
uitstekende opbouwwerk organisatie 
met een pakkend scholingsprogram-
ma gericht op best practices. 

ren is het afgelopen jaar tijdens de co-
rona crisis extra duidelijk geworden. 
Toch schiet dit er door de maatregelen 
sneller bij in. Uit recente cijfers van 
NOC*NSF blijkt dat 67% van de kin-
deren minder sport en beweegt sinds 
de invoering van de tweede lockdown. 
Gelukkig zijn buitensporten zoals 

voetbal, hockey en atletiek mogelijk en 
sinds kort mogen kinderen weer naar 
zwemles. 8070 Rotterdamse kinderen 
deden mee in 2020.
aan kinderen zie je niets
Monique Maks, directeur Jeugdfonds 
Sport & Cultuur: ‘Leraren, gymdocen-
ten en interne begeleiders kunnen 
een enorm verschil maken in het da-
gelijks leven van kwetsbare kinderen. 
Armoede signaleren is lastig, weten 
we uit ervaring, want niet aan alle 
kinderen zie je dat ze opgroeien in ar-
moede. Maar het is zo belangrijk om 
alert te zijn. Zeker nu de scholen de 
deuren weer geopend hebben. Kinde-
ren die thuis te maken hebben met 
stress door financiële zorgen, hebben 
extra baat bij sport en cultuur als uit-
laatklep. Het biedt zowel rust als af-
leiding. Kinderen blijven bovendien 
in beweging, ook heel belangrijk voor 
hun fysieke ontwikkeling. En vergeet 
vooral ook niet de sociale voordelen. 
Dat alles heeft weer positieve effecten 
op het zelfvertrouwen en eigenwaarde 
van kinderen en daarmee uiteindelijk 
ook op hun ontwikkeling in de klas.’

extinCtion 
RebelliON

Rapsodie, een verdwenen begrip
De gevel van het voormalig 
rapsodie in de 3e pijnac-
kerstraat wordt gesloopt. 
Het opbouwwerk was er 
gevestigd samen met een 
hulpverlenings balie, een 
gezinscoach en hulp bij be-
lastingen. Van rapsodie en 
de aanpalende dependance 
van de basisschool mozaïek 
wordt een grote supermarkt 
gemaakt. 

Het jeugdfonds sport & 
Cultuur verwacht dat de co-
rona crisis leidt tot een toe-
name van het aantal kinde-
ren in de klas dat opgroeit 
in armoede. Het fonds 
baseert die verwachting on-
der meer op berekeningen 
van het sociaal Cultureel 
planbureau, dat voorspelt 
dat het aantal mensen in 
armoede na de corona crisis 
met 28% toeneemt. 

Dat betekent dat ook steeds meer ou-
ders het lidmaatschap van de sportclub 
en cultuurlessen van hun kinderen 
niet meer kunnen betalen. En dat ter-
wijl kinderen die thuis te maken heb-

ben met financiële stress zoveel baat 
hebben bij een uitlaatklep. Het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat 
ook deze kinderen mee kunnen blij-
ven doen aan sport en cultuur. In de 
vandaag gelanceerde campagne ‘Elk 
Kind Kan!’ wil het fonds leerkrachten, 
gymdocenten en andere medewerkers 

in het basisonderwijs bewustmaken 
van de hulp die het fonds kan bieden. 
De campagne maakt duidelijk dat 
alle kinderen mee kunnen doen met 
sport en cultuur. Geldzorgen hoeven 
geen drempel te zijn voor ouders. Het 
belang van samen voetballen, turnen, 
dansen of muziek maken voor kinde-

toename 
armoede 
verwacht

De revitalisering van de Erasmus-
buurt als enige geslaagde Rotterdam-
se kindvriendelijke buurt startte van-
uit het pand. In samenwerking met 
het Kinderparadijs en projectleider 

Leo van Gerven werden de pleinen 
aangepakt en met elkaar verbonden 
door de fabeldieren van de kinderen. 
Het werd ook een groene route. Het 
binnenterrein Rembrandtstraat kreeg 
moestuintjes en het schoolplein voor 
de Klimop kreeg poëzie op het plein. 

Omdat de Kloosterbuurt radicaal 
moest transformeren werd de locatie 
Rapsodie geruild voor het Klooster, 
tegelijkertijd werd ook een spreiding 
van het welzijnswerk gerealiseerd. 
Het informele en vormend karakter 
van Rapsodie wordt heel erg gemist. 
Het pand symboliseert de bewoner 
input van onderop.  

gitaar en viool met duidelijke coun-
try invloed beschrijven de liefde voor 
de kringloopwinkel, de authentieke 
kleur groen, de groene daken, de af-
keer voor de auto, de voorliefde voor 
de fiets. Strooi de planten uit en maak 
de vogels vrij. Het koor dat repeteert 
in de Pijnackerplein koepel weet het 
publiek te activeren en te bekoren. 

Naar de avond toe word SP Politicus 
Tijs Hardam geïnterviewd, als enige 
politicus die hapte. Er kwam duidelij-
ke kritiek op Nederland dat zijn eigen 
klimaatdoelen niet haalt en gevangen 
zit in het net van Shell en Akzo Nobel. 
Bij inperken van de fossiele industrie 
wordt steeds geschermd met de haal-
baarheid. De verwachting richting de 
EU is groot. Ook Rotterdam heeft een 
klimaatbeleid, de gemeentelijke coali-
tie heeft wel veel aandelen in de Haven 
maar heeft dit bedrijf geprivatiseerd 
en zet het op afstand. De Rotterdamse 
haven produceert 20% van de lande-
lijke uitstoot. De Haven werkt ook aan 
projecten in het buitenland, wederom 
gekoppeld aan fossiele brandstoffen. 
Vanuit de vakbond wordt gepleit voor 
een duurzamer aanpak, ook in het 
belang van de werkgelegenheid. Het 
hele gebeuren baadde in de zon en gaf 
de bezoekers ook spiritueel een warm 
gevoel. 

op het noordplein streek extinction rebellion neer, een 
jongerenbeweging gericht op redding van de aarde. De 
beweging werd opgericht in groot-brittannië en heeft zich 
verspreid over 65 landen. we spreken met actievoerders 
ton en savannah ‘doe wat nodig is’ vinden ze. 
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Zien ze het nog zitten? Wat zijn 
hun “hopes and dreams”? Blijft de 
formule dezelfde als voor de pan-
demie? Gaan ze door met afhalen 
en bezorgen? Met deze vragen als 
leidraad maakte ik een rondje door 
de wijk en sprak met acht betrok-
kenen. Iedereen heeft het financieel 
zwaar en verwacht dat de grote klap 
nog komen moet. Tegelijk zijn allen 
positief: “de gasten zullen losgaan, 
oesters, bubbels, noem maar op”. 
Toch zijn er ook zorgen. In wille-
keurige volgorde hieronder mijn 
verslag.

Céline Maessen van Tosca: “onze 
formule verandert niet, mogelijk dat 
we iets minder vlees gaan serveren. 
Met afhaalboxen stoppen we, be-
halve op speciale dagen, zoals Moe-
derdag. Al het verpakkingsmateriaal 
is milieu onvriendelijk en duur. Ge-
lukkig heeft Tosca een ruim terras. 
Als het weer een beetje meezit is dat 
het perfecte decor voor de fijne Ita-
liaanse keuken van chef Wout van 
Westenbrugge. Ik hoop wel dat er na 
de lockdown voldoende personeel te 
vinden is, want horecabaantjes zijn 
minder populair dan vroeger onder 
jongeren”. 

Karin Suter en Nils Wijnbergh van 
Mevrouw Meijer: “gek genoeg wen 
je aan de onzekerheid van de steeds 
weer uitgestelde openingsdata. Wat 
geholpen heeft is onze kraam, zater-
dags op de Noordplein-Oogstmarkt. 
Onze klantenkring is erdoor ge-
groeid en de macarons waren soms 
niet aan te slepen. Maar het is niet 
waarom wij ooit een restaurant over-
namen. Onze gasten verwennen 
met Frans-mediterrane gerechten in 
een leuke zaak. Dat willen we! Hoe 
eerder, hoe beter”. Om financieel 

weer gezond te worden kunnen we 
niet anders dan ’s avonds met twee 
shifts werken. Die omzet hebben 
we, helaas, echt nodig”.

Marcel Jonkman van Uit ‘t Zuiden: 
“ik heb mijn nieuwe appartement 
verbouwd tijdens de lockdown. Dat 
ik daar tijd voor had was een geluk 
bij een ongeluk. Verder heb ik veel 
met Feelgood-boxen gedaan. Het 
levert niet veel op, maar je blijft be-
zig, houdt contact met je klanten en 
steunt lokale winkeliers. Gelukkig 

krijgen we een flink terras, maar 
daarmee ben je wel afhankelijk 
van het weer”. En vergeet niet dat 
al het goede “Uit ’t Zuiden” komt: 
van Limburgs tot Italiaans en van 
Zeeuws tot Spaans”. 

Remco van Erp en Sjanne Vlug van 
Fermin: “onze formule wijzigt niet 
want die hebben we vooraf goed 
doordacht. Fermin staat voor een 
uitgebreide restaurantervaring van 
5 of 6 gangen. Voor duurzaam-
heid, open vuur, gefermenteerde 
gerechten en toegankelijkheid op 

elk gebied. Onze laagdrempelige 
inrichting en het gebruik van lo-
kale kwaliteitsproducten spreken 
een groeiend publiek aan. Dat heeft 
ons een vermelding in de Michelin-
gids opgeleverd. We serveren 80% 
groenten en als we vlees gebruiken 
is dat uitsluitend Nederlands wild”.  
Fabian Verschoor van La Cabane 
de Fabian: “bij La Cabane werd er 
al veel afgehaald: koffie en brood-
jes met Italiaanse, Spaanse, Franse 
en Hollandse lekkernijen. Door het 
vele thuiswerken is dat alleen maar 

gegroeid. Ik hoop de heropening 
zonder veel regels, zoals ‘1,5 m af-
stand’, komt. Je wilt tenslotte geen 
politieagent spelen op je eigen ter-
ras, want dat staat haaks op je gast-
heerschap”

John van der Wilk en Chris Lacour 
van Zino: “in de eerste lockdown wa-
ren we snel met het aanbieden van 
bezorgmaaltijden en daarbij hebben 
social media goed geholpen. Het in-
terieur heeft een opknapbeurt gehad 
en straalt nu nog meer ‘wijn’ uit. 
Eerst zullen de terrassen opengaan 

en dat van ons ligt in de schaduw. 
Dat betekent géén omzet én geen 
overheidssteun, een slecht vooruit-
zicht dus”. Dubbele bezetting past 
niet bij de ontspannen, Franse sfeer 
van onze knusse bistro”.

Reinbert Sneep van Destino: “Ja, we 
hebben het zwaar gehad en het stap-
penplan kent veel onzekerheden. 
Natuurlijk wil je niet verzuipen in 
het zicht van de haven. We veran-
deren onze formule niet, want onze 
keuken met moderne, Spaanse tapas 
heeft zich inmiddels wel bewezen. 
We hebben gezocht naar nóg betere 
producten en ingrediënten en het is 
bijna onvermijdelijk dat de gasten 
daarvan iets gaan terugzien in onze 
prijzen. De rentabiliteit in de horeca 
is te laag en de reserves die er waren 
zijn écht verdwenen”.

Smells good in the Hood van Nathan 
Meyer valt eigenlijk buiten het Co-
rona-kader van dit artikel want de 
zaak is nieuw in de wijk. Nieuw? 
Eigenlijk niet, want op de plek van 
Wes (en eerder Nika) keert Nathan 

juist terug naar zijn ‘roots’. Letter-
lijk, want hij groeide op in de Wil-
lebrordusstraat, maar nog belangrij-
ker: qua gevoel! Na jaren van reizen 
en koken in het buitenland keerde 
hij terug in 010 en werkte in aller-
lei keukens, van festivals via Now & 
Wow tot Wereldmuseum. Nu is het 
tijd voor een eigen zaak waarin een 
Surinaams/Engels-Creoolse keuken 
gecombineerd wordt met Nathans 
geschiedenis. En die is? Denk hip-
hop, ‘90’s, vrolijkheid, familie, 
oma’s recepten, het delen van eten 
en verhalen, etc. Kortom: samenho-

righeid. Verder staat ‘Smells good in 
the Hood’ niet alleen voor eten: ook 
muziek, comedy en ‘spoken word’ 
passen binnen Nathan’s concept. 

De huidige coalitiepartijen 
en Leefbaar rotterdam 
steunen de geldende woon-
visie die een sociale mix in 
de wijken voorstaat. met 
sociale stijgers willen ze de 
armoede niet concentreren. 
Dit betekent dat de gemeen-
te de sociale woonvoorraad 
terug brengt van 69 tot 58%. 

Tegen 2030 verdwijnen 16.600 so-
ciale woningen vanuit deze visie, 
terwijl de vraag stijgt met 17.400 
huishoudens. Bij nieuwbouw op 
gemeentegrond is 20% bestemd 
voor sociale woningbouw, 30% voor 
middenklasse, 30% voor hogere 
middenklasse en 20% voor topin-
komens. 
Bewonersvereniging Zelfbeheer 
Hoek Teilingerstraat, de actiegroe-
pen Tweebosbuurt en Wielewaal, 
bewonerscommissie Patrimoni-
um’s Hof, Het HKT-blok in Berg-
polder en Behoud de Pompenburg 
hebben hun krachten gebundeld 
met het oog op een alternatieve 
woonvisie. Ze hebben Recht op de 
Stad opgericht. Aanleiding was 
een gesprek tussen bewoners van 
de Tweebosbuurt en de Wielewaal 
met de Canadese speciaal gezant 

huisvesting van de Verenigde Na-
ties. Ook organisaties als Stad in de 
Maak (Almondestraat) en het Rotter-
dams Woongenootschap doen mee, 
naast kunstenaars, onderzoekers 
en stedenbouwkundigen. Bekende 
sympathisanten zijn stadssocioloog 
Gwen van Eijk (Erasmus univer-
siteit) en André Ouwehand (TU 
Delft). Volgens Recht op de Stad re-
kent de gemeente met verkeerde cij-
fers bij berekeningen van de beno-
digde sociale woningen. Ze willen 
de sociale woningbouw behouden 
en willen kopers verplichten hun 
woning zelf te bewonen. Sloop en 
herstructurering kan, maar wel met 
zeggenschap van bewoners. Belang-
rijk voor Recht op de Stad is het af-
schaffen van de verhuurdersheffing 
voor woningcorporaties en van de 
Rotterdamwet. Ze willen ook meer 
ruimte voor wooncoöperaties. 

Vestia en Havensteder willen graag 
in gesprek met het nieuwe samen-
werkingsverband maar houden 
vooralsnog de boot af. Woonstad 
is pro actiever. ‘Deze beweging is 
open voor inhoudelijk debat’ aldus 
woordvoerder Eric Smulders. Ook 
Woonstad constateert een falende 
woningmarkt en bewoners die niet 

gehoord worden. Het bundelen van 
stemmen spreekt Smulders aan. 
Het vertrouwen in de huidige woon-
visie is bij GroenLinks aan het afta-
kelen. Astrid Kockelkoren: ’De we-
reld verandert ten opzichte van vier 
jaar geleden. De wooncrisis groeit. 
De huidige woonvisie moet bij de 
komende coalitieperiode op punten 

worden herzien.’ Ook de PVDA wil 
met Recht op de Stad in gesprek. 
Stadssocioloog Gwen van Eijk stelt 
dat ook Recht op de Stad wil dat 
voor iedereen gebouwd wordt. Dit 
hoeft alleen niet te koste te gaan 
van betaalbare woningen. Conform 
de huidige woonvisie krijgt 30% 
van de corporatie nieuwbouw in 

het Oude Noorden en de Agniese-
buurt sociale huur. De koopwonin-
gen van 130 Watt waren 7 jaar gele-
den nog betaalbaar vanaf € 86.000 
- 250.000. Ook NoordBest was nog 
redelijk betaalbaar. De huur Blok-
landstraat is met € 1500 en meer 
extravagant. 

Restaurants in Het Oude Noorden, 
de stand van zaken 

Woonvisie 
ONdeR vuuR

op 7 april 2021 werd om 
10.00 uur de minibieb van 
boekenclub noord geopend. 
Deze bieb, in de vorm van 
een groot blauw vogel-
huisje, staat schuin voor De 
Fontein. 

De kinderboeken in deze minibieb 
zijn bestemd voor alle kinderen in 
de wijk. “Lezen is zo belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen, niet 
alleen qua taalvaardigheid maar ook 
voor hun verbeeldingskracht”, al-
dus Michèle Haaring, de bezielende 
kracht achter dit project. Zij werkte 
hierbij samen met Saskia Hermans. 
Michèle heeft op school ook de 
zwerfboekenkast geïntroduceerd. Bij 
de opening waren leerlingen uit alle 
groepen van De Fontein aanwezig, 
die met blauwe ballonnen de opening 
opvrolijkten. De officiële openings-
handeling werd verricht door Noëlle, 
leerling uit groep 4. Zij knipte met 
een grote schaar het witte lint door 
dat om de minibieb was geknoopt. 
Daarna opende Michelle het deurtje 

van de minibibliotheek en konden 
de kinderen de boeken pakken die 
ze leuk vonden. Twee fotografen wa-
ren aanwezig, van De Havenloods en 
Noorderzon 010. Ook de ontwerper 
van het mooie logo, Natascha van der 

Horst, was aanwezig, evenals een 
vertegenwoordiger van de wijkraad. 
Het regende gelukkig niet, maar het 
was wel heel koud. 
(Deze tekst is geschreven door Evy 
uit groep 8 en meester Anne)

bewonersinitiatief
De Kinderboekenkast bij basisschool 
de Fontein is een mooi bewonersiniti-
atief dat mede mogelijk gemaakt door 
wijkraad Oude Noorden! De Fontein 
heeft de boekenkast geadopteerd om 

te zorgen dat er blijvend gebruik van 
gemaakt kan worden. Saskia Her-
mans, bibliothecaris van de Fontein, 
heeft veel kennis van kinderboeken. 
‘Kinderen moeten echt plezier krijgen 
in het lezen. We hebben nu ook een 
Boekenclub Noord opgericht. Het is 
de bedoeling een reeks van activiteiten 
te ontwikkelen zoals voorleesmidda-
gen en leesverrassingen in de vakan-
tie.’ ‘Zodra de corona regels versoepe-
len gaan we heel leuke dingen doen 
om lezen te promoten’ stelt Michelle. 
De boekenkast in de Hoyledestraat is 
alleen voor kinderboeken bestemd.  
Ter ere van de opening op woensdag-
ochtend 7 april zijn boekenleggers uit-
gedeeld aan de aanwezige kinderen. 
Ze zijn ontworpen door Natasha van 
Hollands Ontwerp en actief lid van 
de Top van Noord. Boekenclub Noord 
zou zo maar één van de eerste in de 
reeks kunnen zijn. Hoe mooi zou het 
zijn als straks door heel Rotterdam dit 
initiatief wordt voortgezet! Het inspi-
reerde al de bewonersgroep Hoogland 
- Bloklandstraat die nu ook timmeren 
aan hun kinderboekenkast op straat.

opening minibieb van Boekenclub noord

Dit artikel is geschreven op 18 april 2021. Hoe de 
situatie half mei bij publicatie zal zijn weet niemand. 
Covid-19 is een onvoorspelbaar virus. toch lijkt het 
punt naderbij te komen waarop de horeca, in elk geval 
deels, weer open mag. Hoe is de stemming bij de 
restaurants in Het oude noorden? 
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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, 
marjan van Hoorn, wil van Vliet

website 
joop bastinck

bijDragen aan Dit nummer
anja berkelaar, guus van otterloo, 
eva van basisschool de Fontein, 
Kinderparadijs, open-up noord, 
jeugdfonds

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
 

KLOOSTER 
26 mei 14:00 uur 
DE WENTELTOREN, KINDER-
THEATER 

JAN VAN DER PLOEGHuIS 
5 juni, 14:30 uur
DROEVIG GELuIDJE, ROTTERDAM 
PHILHARMONISCH ORKEST
26 juni 18:00 uur
FuLL MOON BAND
27 juni 15:00 uur 
MARJOLEIN MEIJERS
3 juli 15:00 uur
JAZZ AROuND TOWN

Kijk voor activiteiten in de Banier en 
Mozaïek op www.solnoord.nl
Het Klooster, raadpleeg: 
https://www.kloosteroudenoorden.nl/
Studio de Bakkerij: 
Online interviews, muziek en theater 
info: https://www.studiodebakkerij.
nl/agenda/

Raadpleeg verder
http://www.noorderzon010.nl/
agenda/

je het niet alleen doet, maar samen. 
Ik vind het altijd leuk hier, vooral de 
activiteiten.”, vertelt Juelson (12 jaar). 
Wat heel tof is aan dit huisje; het kan 
ook zomaar iets anders worden. De 
kinderen kunnen er bijvoorbeeld 
een garage voor speelgoedauto’s van 
maken of een sokkel voor een mooie 
plant. Zo maken de kinderen iets 
multifunctioneels en duurzaams.  

Bilal (12) vertelt over de activiteit: “Ik 
ben een tafeltje aan het maken. Dan 
moet je eerst de poten maken. Dan 
ga je meten en een streepje zetten en 
met een zaag precies op het streepje 
zagen. Dat moet vier keer en je moet 
de hele tijd kracht zetten”, zegt hij.  

“Wat je ook moet doen is van een stuk 
plat hout een bovenkant maken. Met 
zo’n andere zaag…[hij denkt even na] 
…. een figuurzaag, maak je daar een 
vierkant van. Dat moet je ook heel 
precies doen, anders past het niet.” 
Bilal vertelt verder dat hij vaak bij het 
Kinderparadijs komt en veel verschil-
lende dingen leuk vindt, zoals koken 
en techniek. “En je leert hoe je een 
knikkerbaan maakt. Maar ook andere 
dingen zoals opkomen voor jezelf als 
je geen ruzie wil.” Het leukste vindt 
hij dat iedereen welkom is bij het 
Kinderparadijs. En zo is het maar 

net! Hou je van spelen, koken, le-
zen, knutselen, techniek, schilderen, 
liedjes zingen of hou je er van om 
nieuwe dingen uit te proberen? Kom 
dan langs bij het Kinderparadijs. Ook 
in alle vakanties is Speeltuin Wikado 
open en kun je meedoen met de ver-
schillende activiteiten. 

De activiteiten van groep 8 waren 
in elk geval een succes, het was een 
mooie aftrap voor hopelijk een lang-
durige samenwerking met de Hilde-
gardisschool! 
 

“ontdek je talent, maak je 
wereld”, is niet voor niets al jaren 
de slogan van Kinderparadijs Mei-
doorn. De organisatie doet dat op ver-
schillende manieren en het liefst in 
samenwerking met anderen.

De directrice van de Hildegardis-
school denkt er net zo over. Zo ont-
stond een samenwerkingsproject in 

de projectweek van de Hildegardis-
school, met als thema: De Koning 
wil geen koning meer zijn. Dat is 
natuurlijk spannend, want waar moet 
hij nu wonen? En waar moet hij zich 
in verplaatsen als hij geen koets meer 
heeft? Dit gaan de kinderen met el-

kaar bedenken, ontwerpen en maken. 
Veel kinderen van school weten al 
in de vrije tijd de weg naar het Kin-
derparadijs te vinden, maar dit keer 
kwamen ze onder schooltijd! Het 
Kinderparadijs heeft in samenspraak 
met de Hildegardisschool activiteiten 
voor verschillende groepen ontwik-
keld en volgde hiervoor de leerlij-
nen techniek.  Kinderen uit groep 8 

maakten een koninklijk huisje, dat 
ze helemaal zelf in elkaar zetten. Ze 
hebben gemeten, getekend, gezaagd, 
geschuurd en zelfs geleerd hoe je ver-
stek moet zagen! Het zijn vaardighe-
den die je niet snel thuis of op school 
leert.  “Het leukste van vandaag is dat 

wat is Jouw MaakkraCHt? 
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gras zorgt voor meer bloemen, koelt 
de plekken bij hitte voor watervogels 
en verschaft ze natuurlijk voedsel. 
De taluds worden veel voor picknic-
ken en zonnen gebruikt. Dit inten-
sieve gebruik kan beter herstellen  
met iets langer gras.

actieplan 
tegenover praktijk
De wijkraden constateren dat in 
het actieplan ‘Rotterdam gaat voor 
groen’ wordt ingezet op meer bio-

jonge gezinnen uit 130 
watt, het Havensteder com-
plex bij zwaanshals, legden 
100 strekkende meters ge-
veltuinen aan. De Loofdak-
straat, Hartenruststraat en 
zwaanshals werden volle-
dig getransformeerd in een 
groene oase. 

De bewonersgroep had een leuk 
terrasje ingericht met drankjes, 
sticker platen en stoepkrijt voor 
de kinderen. Spaden, schoppen, 
kruiwagens, gieters en vooral een 
reusachtige berg aarde bedekten de 
stoep. Terwijl met man en macht 
werd gegraven, zand afgevoerd en 
overal geschept, dartelden de kin-
deren in het rond. Het was één 
grote familie. Ook de oudere ge-
veltuinen werden opgeknapt en 
gesnoeid. Opvallend was de geraffi-
neerde planten keuze, kleurrijk en 
van zon gevoelig tot schaduw be-
stendig. Kleine charmante bodem-
bedekkers werden afgewisseld met 
beloftevolle boom struiken. Ook de 
garage entree moest het ontgelden 
en werd verwend met een gevel-
tuin. Belangrijk was de ontmoeting 
en de gezellige sfeer. Ook oudere 
bewoners en Marokkaanse vrou-
wen kwamen aangesneld. De tuin-
derij wordt een hype. We merkten 
de logistieke ondersteuning van 
Groengoed met Daniel Opbroek en 
kompanen. Zij hadden ook gezorgd 
voor die gigantische berg aarde, die 
met verenigde man-vrouw kracht 
smolt als sneeuw onder de zon. 

groene transForMatie

diversiteit en ecologische verbindin-
gen. De Stadsecologen van Stadsbe-
heer adviseren geveltuinen biodivers 
aan te leggen. De wijkraden zien de 
inzet van groenwerkers in de wijk lie-
ver ingezet op ondersteunen van be-
woners. Rotterdam heeft het Neder-
lands kampioenschap tegelwippen 
gewonnen met 1000 geveltuinen, 
biodivers en klimaat adaptief. Be-
woners werden hierbij ondersteund 
door de wethouder en het Rotter-
dams Weerwoord. Er is extra budget 

nodig voor communicatie vanuit de 
opdrachtgever (Stadsbeheer) met de 
onderaannemer en zelfbeheerders. 
Op de conferentie Groen van de Toe-
komst in september 2019 werd ge-
steld door de gemeente Rotterdam/
Stadsbeheer dat als een aannemer 
niets weet van ecologisch groenbe-
heer en afspraken met bewoners, 
deze niet in de openbare ruimte aan 
het werk kan.

De wijkraden uit noord 
ageren tegen het brute 
optreden van aannemers die 
moeten voorzien in gemeen-
telijk groenonderhoud. ach-
terstallig snoei-onderhoud 
en klachten van bewoners 
hebben geleid tot het met 
de grond gelijk maken van 
diverse heesters en vruch-
tenstruiken. 

Na flink gemaaid te hebben in ok-
tober is in februari het restant plat 
gesnoeid. Een enorme klap voor de 
biodiversiteit. Niet alleen de leden 
van de wijkraden maar ook de bewo-
ners uiten hun zorgen. Het cluster 
groen geeft aan geen extra budgeten 
te hebben om af te wijken van grote 
bestekken en de wijze waarop ge-
werkt wordt. Maatwerk is daarom in 
veel gevallen niet mogelijk, waar het 
juist zo gewenst is. 
Het belang van biodiversiteit en 
goed flora/fauna beheer zou niet 
ter discussie moeten staan. Een 
planning kan aangepast worden en 
onderhoud zou flexibel moeten zijn 
op het moment dat acties niet ten 
goede komen aan de natuur. Ge-
durende een langere periode, van 
half februari tot eind april vragen 
de wijkraden extra aandacht voor 
het voedselaanbod en de nestelgele-
genheid van bijen. Door duurzaam 

snoei, maai, zaai en plantgoed te ge-
bruiken in de openbare ruimte. 
Wat betreft het bermen maaien: Bij 
- vriendelijk maaibeleid is voor de 
Gordelweg noodzakelijk omdat daar 
veel diverse bloemen aanwezig zijn. 
Wat de singels betreft, deze worden 
momenteel te vaak en te kort ge-
maaid. De aannemer kan de hoogte 
van het maaiblad verstellen. Langer 

wij zijn op zoek naar oplos-
singen voor ergernissen! 
ideeën van bewoners, on-
dernemers en kunstenaars 
om de problemen aan te 
pakken. De biz wil groener, 
(corona)veiliger en schoner. 
u toch ook? 

De Noorderboulevard is de Lichtjes-
straat, het kloppende hart en motor 
van de wijk het Oude Noorden met 
inzet voor een levendige, leefbare 
en een cultureel diverse stad. 
Voor het najaar 2021 is de BIZ-
Noorderboulevard op zoek naar 
projecten voor de Noordmolen- 
en Zwartjanstraat. Zowel on-line 
als off-line projecten met impact! 
Dus méér allure op de Noorder-
boulevard, fijn en veilig voor be-
langhebbenden. Waar hecht BIZ-
Buzzzzzzzzz waarde aan? 

Verrassend! Eenvoudig uit te voe-
ren. Geen gedoe. Coronaproef. In-
novatief. Oplossingsgericht. 
Beloning: 1.500 / 1.000 / 500 van 
de BIZ voor de drie beste plannen! 

Meer info en op 01-07-2021 indie-
nen plannen bij ontdeknoord@
gmail.com. Scan voor info de QR 
code of neem contact op met Anja 
Berkelaar,  info@firmtalk.nl

biZ-buzzzzzz

Van 4 tot en met 28 mei opent de ggD een extra testloca-
tie in rotterdam noord. in dit gebied zijn nog steeds veel 
coronabesmettingen. 
Inwoners met klachten kunnen zich laten testen in Sporthal Schuttersveld 
(Crooswijksestraat 93, 3034 AE Rotterdam). De testlocatie is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 16:00 uur, met uitzondering van 
dinsdag 4 mei (10:00-16:00) en feestdagen (09:30-16:00). Mensen met coro-
naklachten, of nauwe contacten vanaf dag vijf, kunnen zich hier laten testen. 
Je kunt binnenlopen of een afspraak maken via het landelijke telefoonnum-
mer 0800-1202 of via www.coronatest.nl.   

tijdelijk extra 
corona testlocatie 
in sporthal schuttersveld

ecologisch groenbeheer
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‘Ik zou wel willen, maar het is me te 
zwaar,’ vertelt een 80 jarige vrouw 
die haar tuin met veel zorg destijds 
heeft aangelegd en onderhouden.  Ze 
is blij dat ze nu kan rekenen op vrij-
willigers. 
Bij een andere bewoonster blijkt de 
tuin te bestaan uit een tegeltapijt. 
Zelf heeft ze niet echt groene han-
den. ‘Ik hou wel van planten. maar 
tuinieren? Nee.’ Maar ze is nu wel blij 
dat vrijwilligers een deel van de tegels 
er uit haalt en vervangt voor planten 
en struiken. Haar kinderen zullen nu 
zorg dragen voor de nieuwe planten.  
Het ruime balkon van een andere be-
woonsters is helemaal overwoekerd 
en overvol met planten. Uitdunnen 
is hier het motto. En gelijk wordt 
het tegelpad opnieuw gelegd.  Dat 
de bewoonsters verstand heeft van 
planten blijkt uit de achtertuin. Haar 
probleem is echter dat de tuin zwaar 
verzakt is en dus opgehoogd moet 
worden. De hortensia’s van in de 
tuin van een ander bewoonster zaten 
nog vol uitgedroogde bloemen. Het 
gras groeide tussen de tegels en het 
tuinmeubilair zat onder een dikke 
laag stof. Door haar beperking, maar 

vooral door het veel te hoge afstap en 
de hellende stoep naar de tuin kan ze 
al een klein jaar de tuin niet meer is. 

Behalve opknappen en schoonmaken 
ligt hier ook een taak voor Havenste-
der om de toegang tot de tuin aan te 
passen voor de bewoonster. Na afloop 
van de tuinendag brachten de vrijwil-
ligers verslag uit aan de medewerkers 
van SOL. Een groot deel van de vrij-
willigers zijn van Groenlinks doet.
’We ondersteunen activiteiten die we 

belangrijk vinden vanuit de politiek, 
maar willen ook praktisch bijdragen,’ 
vertelt een van de vrijwilligsters. ‘ 
4-6 keer per jaar een maatschappe-
lijke actie in samenwerking met een 
maatschappelijke organisatie, stich-
ting of een vrijwilligersorganisatie in 
Rotterdam zodat we ook concreet de 
handen uit de mouwen steken.
’De groep vrijwilligers is compleet ge-
maakt met #GoedeBuren en vrijwil-
ligers van de Samaritaan.

met gereedschap en plant-
jes van stadskwekerij de 
Kas gingen vrijwilligers op 
bezoek bij ouderen om hun 
tuin een opknapbeurt te ge-
ven. een initiatief van soL 
rotterdam. bewegingsbe-
perking is vaak de oorzaak 
dat de bewoonsters hun 
tuin niet meer goed kunnen 
onderhouden.   

Opknapbeurt voor tuinen van ouderen

als een raket stormden de 
kinderen binnenterrein Hof-
dijk in. je kon wel zien dat 
ze de activiteiten en evene-
menten gemist hebben. De 
kinderen en jongeren wer-
den in twee groepen ver-
deeld, elk onder aanvoering 
van een levende paashaas in 
kostuum. 

Kevin en Mo uit de Rottestraat waren 
beide het haasje en deden het heel 
leuk. De kinderen waren dol enthou-
siast. Ze moesten speuren naar wel 
24 kilogram aan eieren verstopt op 
de meest gekke plekken. Tussen deze 
massa waren zes gouden eieren te 
vinden, waaraan zes prijzen waren 
verbonden. De kleintjes kregen als 
prijs een pluche konijn met de daar-

bij horende eieren. De jongeren ont-
vingen een paasbeker vol chocolade.
Na afloop werd iedereen vergast op 
een paasbrunch met drankjes, wafels 
en chocoladekoeken. De grote groep 
was net klaar toen het hagelstenen 
kletterde. 
Het event werd mogelijk gemaakt 
door een bewonersinitiatief en steun 
van Opzoomer Mee. Opvallend was 

dat veel kinderen zich hadden opge-
smukt met paashaas oren. Grappig!

buurtteam nieuw noord 
in Kinderparadijs
Het Buurtteam Nieuw Noord orga-
niseerde in samenwerking met het 
Kinderparadijs op Pasen een heus 
eierenfestijn. Gebruik werd gemaakt 
van de speeltuin waar het team wel 
150 plastic eieren had verstopt. De 
gevonden eieren gingen in een grote 
bak. Hier tegenover stond een leuke 
beloning, een tasje met chocolade ei-
tjes, doosje rozijnen, sap en manda-
rijnen. Er werd heerlijk gesmuld. Wel 
meer dan 50 kinderen deden mee 
aan de zoektocht. Het team had niet 
op zo een opkomst gerekend. Tussen 
de massa verborgen eieren bevonden 
zich 5 eieren met een smiley. De ge-
lukkige vinders ervan kregen een In-
tertoys bon. De wat grotere kinderen 
lieten ook de kleintjes eitjes vinden. 

Het was heel leuk. Iedereen was druk 
aan het zoeken. De kindergroep was 
uitgelaten. Karen de Man, lid van het 
team, was erg blij weer tussen de 
mensen te zijn als afwisseling van 
haar thuiswerk op zolder. Wel twee 
en half uur bracht het Buurtteam 
door in winterse temperaturen. Ka-
ren had koude voeten maar vond het 
geslaagd. Sponsor was Albert Heijn 
uit de Benthuizerstraat.
Ook vrijwilligers van de Top van 
Noord waren actief. Ze bezorgden 
op Goede vrijdag en Paaszaterdag 
bij grote gezinnen uit de buurt leuke 
tasjes met verrassingen. Ze zaten 
vol knutselmateriaal, puzzels en wat 
lekkers. ‘We konden niks doen in de 
ontmoetingssfeer ‘ zegt Natasja van 
de Horst. ‘Dit bleek een haalbaar al-
ternatief.’ De vrijwilligers kregen di-
verse aardige reacties.

Dat is een goede aanleiding om na 
te denken welke kansen dit oplevert 
om de buurt prettiger, groener en 
duurzamer maken. Daarom werken 
gemeente Rotterdam en woningcor-
poratie Havensteder samen aan een 
toekomstperspectief voor de buurt. 
Zo’n toekomstvisie kan niet gemaakt 
worden zonder de hulp van de da-
gelijkse gebruikers van de buurt. 
Als bewoner of ondernemer weet je 
het beste wat de buurt een fijne plek 

maakt en wat er beter kan. Dit is hét 
moment om na te denken over de 
toekomst van de Agniesebuurt. Tij-
dens de online inloopbijeenkomst 
kon je persoonlijk in gesprek  gaan 
over wat jij belangrijk vindt voor de 
Agniesebuurt. Welke dromen je hebt 
voor de toekomst van de wijk. Heb je 
een idee waar je graag zelf mee aan 
de gang gaat? Er was ook gelegenheid  
voor  vragen of opmerkingen aan de 
gemeente of Havensteder. 

wat gebeurt er
met de inbreng?
Havensteder en de gemeente heb-
ben twee ontwerpbureaus bij de toe-
komstvisie betrokken. PosadMaxwan 
maakt de visie en Open Kaart is ge-
vraagd om de stem van bewoners en 
ondernemers uit de buurt zo goed 
mogelijk in te brengen. De mensen 
van Open Kaart waren aanwezig op 
28 april. Alles wat zij tijdens de bij-
eenkomst hoorden, vertalen ze in 

Met de Paashaas 
op speurtocht

een ‘programma van wensen’ voor 
de Agniesebuurt. Dat is een samen-
vatting van wat bewoners en onder-
nemers belangrijk vinden voor de 
toekomst van de buurt. De samenvat-
ting  wordt naar de deelnemers toe-
gestuurd, zodat je kunt zien of alles 
is meegenomen. In een volgende bij-
eenkomst vertelt PosadMaxwan hoe 
zij deze inbreng willen meenemen 
in het toekomstperspectief. Ook daar 
kun je bij zijn en erop reageren. Zo 

heb je meerdere kansen om aan te 
geven wat voor belangrijk is voor de 
toekomst van de Agniesebuurt.

De ontwikkelstrategie Agniesebuurt 
is een initiatief van Havensteder en 
Gemeente Rotterdam. Voor vragen 
kun je contact opnemen met Agnie-
sebuurt@havensteder.nl

ted borghmans het gezicht 
achter het weggeef kar-
retje op het pijnackerplein 
heeft een gezellig huis 
met twee katten. ‘even de 
deur goed dicht doen.’ zijn 
vrouw astrid speelt bij het 
interactief theater formaat 
dat je aan het denken zet. 
ted woont al 22 jaar in het 
oude noorden. 

Met een vijftal buurtbewoners knut-
selde hij het karretje in elkaar. Zij za-
ten allen op één lijn: het moet gedaan 
zijn met de verspilling. ‘We leven in 
een maatschappij met overvloed en 
tegelijkertijd bittere armoede.’ Dit 
zette Ted en zijn kompanen vorig jaar 
aan om het Geef en Neem karretje te 
plaatsen. Ze dachten aan steeds wis-
selende plekken. Tenslotte werd voor 
het Pijnackerplein gekozen, waarop 
het een aantal keer verhuisde van het 
midden naar het Electrahuisje. Soms 
maakte de jeugd een rommeltje van 
de diverse inhoud, maar meestal ging 
het prima. De plek bij het Electra-
huisje lag op de route Zwartjanstraat 

richting Benthuizerstraat. Rond oud 
en nieuw werd het karretje binnen 
gehaald. Er werd even geëxperimen-
teerd op het Noordplein maar dat 
werd een grof vuil stortplaats met 
zelfs een kapotte wasmachine. De 
huidige plek is tussen de school en 
Versam, een ideale plek die Ted zes 
maal per dag gaat controleren want 
kritiek krijg je al gauw.

zorg dragen
Ted gaat wat hij krijgt telkens dose-
ren. Een zak vol knuffels wordt in 
deeltjes gepresenteerd. Je hebt altijd 
graaiers, zo verdween een lading XXL 
kleding. Het meeste is toch verborgen 
armoede. Het valt op dat ouders uit 
de bemiddelde buurt heel mooie din-
gen inbrengen. ‘Je wilt niet weten wat 
er gebracht wordt. Een nog vrij nieu-
we kinderwagen, een hometrainer, 
chique kleding en kinderspeelgoed.’ 
Ted’s hart smelt als hij een kind ziet 
met Ernie in zijn knuistjes. Alles wat 
bruikbaar is selecteert Borghmans. 
Geef en Neem loopt als een tierelier. 
Hij zorgde voor een zwerver voor een 
trui, jas, schoenen en eten. ‘Denk 

ook aan de binnenkant. Deze men-
sen lopen veel buiten. Drie paar sok-
ken en onderbroeken kwamen hem 
goed van pas.’ Borghmans ontmoette 
studenten journalistiek uit Tilburg. 
Ze wilden dit experiment kopiëren 
in Tilburg. Ted had een tijd lang een 
weggeefwinkel op de Paradijslaan ad 
hoc. ‘Ik neem nog een jurkje mee als 
nachtjapon.’ Ted krijgt er een warm 

hart van. ‘Veel mensen komen met 
ideeën. Ik zeg ze doe mee met zorg-
dragen.’

De waste Keuken
Bewoners uit het Oude Noorden ha-
len bij de supermarkten producten 
die over datum dreigen te raken en 
weggegooid worden. Dit doen ze op 
dinsdag en zaterdag. Zondag wordt 

er gekookt, meestal vegetarisch. Elke 
zondag van 17.00 tot 18.00 uur op 
het Pijnackerplein serveren ze de 
maaltijden gratis. Een gift is vrij en 
je moet je eigen bakje meenemen. 
Jonge gezinnen, senioren en daklo-
zen ontmoeten er elkaar en maken 
contact. Daar gaat het om!

 geef en neem 
tegen verspilling

Meedenken over de toekomst 
van de Agniesebuurt

op 28 april konden bewoners en betrokkenen bij 
de agniesebuurt online meedenken en ideeën in-
brengen over de toekomst van de agniesebuurt. in 
de agniesebuurt staat de komende jaren van alles 
te gebeuren, van vervanging van het riool onder de 
straat tot het opknappen van woningen. 
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elvis is still alive
Rina actrice van het wijktheater Rot-
terdam gaf een perfecte performance 
van Elvis Presley. De bewoners van 
het van der Ploeghuis vonden het ge-
weldig. Het ging van pure rock tot ro-
mantische songs. Rina leek sprekend 
op het idool, zowel qua outfit als qua 
moves. We bewonderden de riem, de 
cape en de fantastische make-up. Ui-
teraard kreeg het optreden een lange 
staart. Een aantal bewoners konden 
het niet laten een dansje te doen. 
Rina deelde bloemenkransen uit. El-

vis wordt niet zo gauw vergeten. Rina 
weet wel meer perfecte imitaties neer 
te zetten onder andere van Zwarte 
Lola in de bekende voorstelling van 
Oudfit.

nani Cray met 
emotionele nummers
In het kader van anti corona enter-
tainment trad Nani Cray op, een Hin-
doestaans geluid met prachtig gitaar-
spel en emotionele nummers. Hij 
wist een deel van het van der Ploeg 
publiek te inspireren en te enthou-
siasmeren.  Het werd bijna een Su-
rinaams feest wat we even moesten 
temperen. Nani weet in zijn levens-
liedjes zijn eigen belevenissen vorm 
te geven. Het waren tere en ontroe-
rende nummers. Het is een kunst 
een publiek een uur lang aan je te 
kluisteren en ook herkenbaarheid te 
oogsten. Een leuke performance. We 
hadden hem al horen spelen in Faas, 

waar hij ook een heel eigen publiek 
aan zich bindt.

Chenzira zingt sterren 
van de hemel
Chenzira, leerlinge van de muziek-
school Eeuwige Noten die ook les 
geeft in van der Ploeghuis, wou een 
bijdrage geven aan hoognodige vro-
lijkheid in de seniorenhuisvesting. 
Ze zong bekende nummers wel een 
half uur lang, een repertorium dat 
ze had ingestudeerd en met veel 
bravoure bracht. Ze werd begeleid 
op de piano door Cherly Zeeuw haar 
zangleraar, een bekend muzikant die 
zowat de halve wereld rondtrok met 
zijn band. Hij zet zich nu in om een 
twintigtal leerlingen pianoles te ge-
ven en zangles aan enkele toekomsti-
ge supertalenten. Het was weer een 
voltreffer. 

Muzikanten verwennen senioren     

Thomas en Gemma ontmoetten el-
kaar in 1964, bij een instuifavond in 
het Groothandelsgebouw. ‘Gemma 
kon ontzettend goed dansen’, herin-
nert Thomas zich. ’Ik bracht er geen 
hout van terecht. Alleen Jiven kon ik 
goed.‘ Dansen is nog steeds een grote 
hobby van Gemma. Ze leerde het 
van haar ouders. Gemma en Thomas 
dansten de hele avond en vele avon-
den daarna. Ze kregen in datzelfde 
jaar in oktober verkering en op 9 de-
cember 1967 trouwden ze in de Ver-
rijzeniskerk in Schiebroek. 

naar de bloklandstraat
Ze gingen in de Bloklandstraat wo-
nen op de zolder van tante Pietje, 

een dove, oude vrouw. Toen zij stierf 
kregen Thomas en Gemma de kans 
om het hele pand te kopen voor 8000 
gulden, een kans die ze met beide 
handen aangegrepen. In 1971 werd 
op eerste Paasdag Sebastiaan gebo-
ren en vijf jaar later volgde op eerste 
Kerstdag, Kerstkindje Vincent. 
Het echtpaar maakt zich sterk voor 
organisaties die zich richten op het 
bevorderen van saamhorigheid onder 
buurtbewoners, steun aan eenzame 
ouderen en begeleiding aan verstan-
delijk beperkten. Thomas lacht: ‘We 
hebben maar één handicap, we kun-
nen geen nee zeggen. Anderen opvro-
lijken en activiteiten voor hen helpen 
organiseren vormt voor Thomas en 
Gemma een bron van geluk. Of het 
nu voor het Van Harte restaurant is, 
het Jan van der Ploeghuis of het zorg-

hotel van Aafje. Zij gaan ervoor met 
hart en ziel. 
Voor hun inzet ontvingen Thomas 
en Gemma een lintje in de Orde van 
Oranje Nassau. Nu onlangs kregen zij 
de Rotterdamse Vrijwilligersprijs uit-
gereikt bij hen thuis door wethouder 
Sven De Lange.

onderneem zelf iets
Gedurende hun hele huwelijk in-
spireerden zij elkaar om mensen in 
nood te helpen. Alle mensen die zich 
eenzaam voelen, raden Thomas en 
Gemma aan om naar anderen toe te 
stappen voor een gesprek. Gemma: 
‘Ga niet zitten wachten tot er iemand 

Markante 
Rotterdamse 
vrijwilligers 

komt als je alleen bent, onderneem 
zelf iets. Uit eigen ervaring willen 
wij iedereen die narigheid meemaakt 
adviseren: de moed erin houden, niet 
bij de pakken neerzitten, gewoon 
doorgaan.’

in het jan der ploeghuis 
werden bewoners vergast 
op diverse kleine optreden 
waarvan ze genoten vanaf 
de balkons en op afstand.

Het was een grote verras-
sing voor de bewoners van 
het van der ploeghuis toen 
een hele parade van kinde-
ren en hun ouders binnen 
druppelde.

Ze waren gestart vanaf het Pijnac-
kerplein en belandden vol verwon-
dering in het subtropisch atrium. 
De kleintjes hadden tal van instru-
menten in de hand en wisten onder 
de bezielende leiding van de Bal-
cony Girls een charmant orkest te 
vormen. Liedjes werden gezongen 
en op stokpaardjes werd rondge-
huppeld. 
De Gipsy speelsters wisten niet al-
leen het familie publiek mee te trek-
ken maar ook de bewoners rond de 

stamtafel, de Surinamers op hun 
terras en de wuivende huurders op 
hun balkons. Ze liepen al spelend 
op accordeon en viool tussen de 
gasten en verdwenen zelfs op de 
galerij met een klein private concert 
voor Hellen. 
Heel interessant was de mix tussen 
de publieken. De kleintjes die met 
mama onder de bananenboom lie-
pen. Het ontdekken van een andere 
wereld. 
Voor de bewoners van Jan van der 
Ploeg was het een aangenaam door-
breken van de corona mistroostig-
heid. Er werd veel onderling gebab-
beld. Kunstenaars kenden elkaar 
en kinderen trommelen op de xylo-
foons, helemaal in hun eigen bub-
bel. Van der Ploeg leek verjongd en 

Familiegebeuren met 
de Balcony Players

vervolg van pagina 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dit allemaal door Ilse en vriendin 
die Balkanmuziek transformeerden 
in vrolijkheid, energie, en levens-

lust. De kleinkinderen en de bezoe-
kende kids wisten elkaar te vinden. 
Oud en jong samen is heerlijk, 

vooral als je even op de houten vloer 
kan stampen op de Balkan Sound.

De Hooglandstraat is een 
buurtinitiatief waarin be-
woners de kans krijgen hun 
eigen straat aan te pak-
ken. Daar hebben ze volop 
gebruik van gemaakt.

Een supersonische fietsenstalling 
met diverse etages werd gebouwd. 
Een speelplek gaven ze eigenhandig 
vorm, compleet met konijnenheuvel 

en doorkruip pijp.  De nieuwbouw 
maakte hier een eind aan, maar met 
zijn allen staan bewoners nu voor een 
nieuwe uitdaging. Een fietsenstalling 
ruimte werd gevonden. Dit voorjaar 
zijn de bewoners gestart met geveltui-
nen en construeren van plantenbak-
ken. Op het wegdek hebben ze een 
pakkende tekst geschilderd, een plei-
dooi voor langzaam rijden. De nieuwe 
bewoners van de koopwoningen heb-

ben hun parkeerplek in de parkeerga-
rage. Door de verminderde parkeer-
druk wordt het mogelijk op een aantal 
parkeerplekken een kleine groenvoor-
ziening te maken. De nieuwe bewo-
ners voelen hiervoor. Iedereen wil de 
straat mooier maken, maar ze is smal 
en vraagt om een creatieve aanpak. Er 
werd een bijeenkomst voor bewoners 

georganiseerd, waarbij vooral kopers 
aanwezig waren. Iedereen wilde de 
straat veiliger maken en minder ver-
keer door de straat hebben. Hard 
rijden vond men uit den boze. Mis-
schien kan de Hooglandstraat ons 
een stap op weg brengen naar deel-
mobiliteit. Meerdere bewoners de-
len een auto. Dat betekent wel dat je 

twee parkeervergunningen krijgt per 
gedeelde auto. De Gemeente moet 
ook een stap zetten. De gemeentelijk 
projectleider is vastbesloten om van 
de Hooglandstraat een droomstraat 
te maken. Het oorspronkelijke ver-
groeningsplan van de bewoners moet 
vleugels krijgen.

DrooMstraat

Bloklandstraat en Raephorststraat lig-
gen vol met kleedjes waarop de meest 
kleurrijke en wonderlijke spulletjes 
zijn uitgestald. De kinderen ontpop-
pen zich als echte marktkooplui, 
maar dan met minimale prijzen. Leu-
ke kinderboekjes ‘Raad eens hoeveel 
ik van je hou’ en ’Wie fluistert daar?’ 
springen in het oog. Wat verderop 
prijken een beauty case en een hele 

doos bollen wol. Zonnebrillen lig-
gen naast puzzels. Een race wagen 
die maar doorgaat ook over de kop, 
geeft sensatie. Mama’s slaan aan het 
bakken van wafels, pannenkoeken en 
baklava. De straten zijn bont versierd 
en de gezinnen hebben de oranje out-
fit. Wat opvalt is dat het gezin voor 
elke woning zijn eigen sfeer uitstraalt 
en hoe heel diverse bewoners warme 
contacten hebben opgebouwd. Ik heb 
al een loopfietsje gekocht, knuffels en 
leesboekjes voor de kleinkinderen. 
Zullen we dat hobbelpaard ook nog 
meenemen? Ik neem en passant Tir-
za van Arnon Grunberg mee. Overal 
worden Afrikaantjes uitgedeeld, leuke 
oranje bloemetjes. Nooit geweten dat 
Koningsdag zo verbindend kon zijn.

konings
Dag
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josef balaydin werkt sinds 
een jaar bij soL en maakt 
furore in de buurt met de 
north Family: kinderen uit 
de wijk die actief met elkaar 
sporten en samenwerken 
met bijvoorbeeld ploggen: 
joggen en afvalrapen. of-
ficieel is de 25 jarige josef 
sportmakelaar. op dit mo-
ment volgt hij een scouting 
opleiding. 

Sport is voor Jozef een middel om jon-
geren te activeren, hun talenten te her-
kennen en deze te ontwikkelen. ‘Juist 
in de coronaperiode is bewegen voor 
jongeren ook nog eens super actueel,’ 
zegt Josef. Elke tak van sport komt zo-
wat aan de orde, van voetbal tot basket-
bal, van handbal tot atletiek. Het gaat 
om breed kennis maken. 
De groep waarop de sportmakelaar 
zich richt zijn de 8 tot 16 jarigen. Je 
kan Josef wekelijks vinden op het 
Schoterbosplein, Johan Idaplein en 
Baljuwplein. Josef benadert de jonge-
ren op het Schoterbosplein heel an-
ders, vanuit een positieve instelling en 

dat maakt het verschil. Hij heeft een 
hekel aan vooroordelen. ‘Ik heb het 
niet over het verleden, het gaat om 
wat we er nu samen van maken.’ Josef 
meent dat hij het verschil kan maken. 
‘Laatst hadden we een groot evene-
ment, zonder problemen en met heel 
veel plezier.’ 
De sportmakelaar heeft veel posi-
tieve energie. Zijn manier van wer-
ken maakte ook de oudere jongeren 
nieuwsgierig. Hij weet ook een be-
hoorlijk aantal ouders te triggeren om 
hun kinderen aan te moedigen. 
Zelfs de Wijkraad Agniesebuurt die 
vaak kanttekeningen van omwonen-
den moet honoreren, is compleet om. 
Zij begrijpen dat Josef goud in handen 
heeft. ‘Het leeft’ lacht Jozef. ‘Er ge-
beurt wat. Ik breng leven in de brou-
werij, het gaat om het heden en de 
toekomst.’ Josef solliciteerde na zijn 
afstuderen bij SOL voor de vacature 
stagemakelaar. Manager Clyde zag al 
gauw dat Josef paste bij een andere 
vacature die van sportmakelaar. ‘ Hij 
is een jongen van de straat, met een 
open blik naar de jongeren toe.

Het Oude Noorden werd multicultu-
reel. Onbegrip en wantrouwen tus-
sen de oorspronkelijk Nederlandse 
arbeidersgezinnen en de migran-
ten waren het gevolg. Rien van der 
Velden is jarenlang coördinator ge-
weest van de stichting Samen Wo-
nen Samen Leven. ‘We wisten dat er 
iets in de wijk moest gebeuren om 
bewoners met elkaar in contact te 
brengen. Zo ontstond het idee van 
de stichting’, vertelt van der Velden. 
‘ Niet alleen de gemeente realiseerde 
zich dat er iets moest gebeuren in 
de nieuwe multiculturele wijk, ook 
bewoners en beroepskrachten zagen 
deze noodzaak. Jan Huygens, pastor 
van de Hildegardiskerk, heeft uit 
een gift  voor zijn kerk twee jaar lang 

mijn vervangende dienstplicht bij de 
stichting betaald. De naam Samen 
Wonen Samen Leven is door de initi-
atiefnemers van het project bedacht. 
De naam dekt prima de lading van 
ons werk. We moesten zorgen dat 
alle bewoners uit het Oude Noorden 
met elkaar konden samenwonen en 
leven zonder al te veel problemen. 
Ook met wijkagenten Nuninga en 
Aad Maas, heb ik goede zaken kun-
nen doen voor de buurt. Zij liepen 
dagelijks door de wijk en wisten wat 
er speelde.’

pionieren
Van der Velden kijkt met weemoed 
en enthousiasme terug naar zijn 
tijd bij de stichting Samen Wonen 
Samen Leven. ‘Het was een span-
nende tijd. We hadden echt het ge-
voel dat we aan het pionieren waren. 
Alles moest nog bedacht worden 
en alles kon. We hadden een groep 
mensen die elkaar blindelings kun-
nen vinden en die vol daadkracht 
waren. We hebben samen een hoop 
bereikt voor de wijk: een spelotheek, 
kinderdagverblijf De Papegaai en de 
opvang van Marokkaanse jongeren 
in het project Slik om te zorgen dat 
ze niet buiten de boot zouden vallen. 
Nu is alles veel strakker georgani-
seerd en geformaliseerd. Mensen 

zijn meer gericht op het halen van 
doelstellingen en zijn minder bereid 
iets extra’s voor de wijk te doen.’ 
Hoogtepunt voor Rien van der Vel-
den was het bezoek van de jonge Ko-
ningin Beatrix begin jaren ’80. ’Het 
bezoek van de jonge koningin was 
een opsteker voor de buurt. Even 
stonden we in het middelpunt van 
belangstelling.’

tijden veranderden
Na jaren van actievoeren, gaat de 
Bewonersorganisatie Oude Noorden 
in 1995 over in bewonerssteunpunt 
Rapsodie. Volgens Corrie Ulenberg 
is een deel van de charme van de 
oorspronkelijk bewonersorganisatie 
hiermee teloor gegaan. ‘Sinds eind 
jaren negentig merk je dat econo-
mische belangen de boventoon voe-
ren bij de politieke besluitvorming. 

Gülümser Çelik vertelt dat veel van 
de oorspronkelijke bewoners van het 
Oude Noorden zijn vertrokken. ’De 
mensen zijn nu niet meer geïnteres-
seerd. We zeggen elkaar gedag, maar 
we komen niet meer bij elkaar op 
bezoek. Druk, druk, druk, mensen 
nemen niet meer de tijd om elkaar 
te leren kennen.’Çelik heeft twee 
kinderen van 12 en 16 jaar. ’De tijden 
veranderen. Vroeger mocht ik nooit 

leren van mijn moeder. Dat was ook 
niet nodig. De mannen moesten 
werken en de vrouwen zorgden voor 
de kinderen. Dit leerde je in de prak-
tijk, daar had je geen opleiding voor 
nodig. Maar ik begrijp nu dat het 
voor mijn kinderen wel belangrijk is 
dat ze verder leren. Ik wil dat ze zo 
ver mogelijk komen. Zij weten dat 
ik ze daarbij steun en altijd volledig 
achter hun beslissingen sta.’’

op de nationale pannen-
koekendag gesponsord 
door Koopmans bakmeel 
en tefal pannen ontmoet-
ten agniesebuurt en oude 
noorden elkaar. 
In de riante keuken van Huis van 
de Wijk de Banier wisten een buurt-
bewoonster Bernadette Mowlabaks 
en drie jonge meiden uit de buurt 
van Marokkaans tot Antilliaans zo 

een tweehonderd pannenkoeken te 
bakken met vier pannen tegelijk. 
Honderd pannenkoeken werden bij 
de daklozen van de NAS gebracht en 
honderd richting Jan van der Ploeg-
huis. Iedereen kreeg een Koopmans 
koksmuts op en het was vrolijkheid 
alom. 
De pannenkoeken waren heerlijk 
van smaak. De Tefal pannen bleken 
achteraf ook bijzonder geschikt te 

nationaLe Pannenkoekendag

zijn om kipfilets te braden. Om de 
pannenkoeken dag nog feestelijk 
te maken werden dertig tulpen 
bossen uitgereikt aan bewoners die 
toch wat geïsoleerd zitten door hun 
kwetsbare gezondheid. De bezor-
gers vonden het ook een heerlijke 
dag. In de organisatie zat Latifa 
Montasir van SOL die één en an-
der op soepele wijze aan elkaar vast 
knoopte.

al struinend door de geschiedenis van het oude noorden stoten 
we op stichting samen wonen samen Leven, die vanaf medio 70-er 
jaren een belangrijke rol speelde in Het oude noorden. 

erasmus en rumi. ‘wij zijn 
gekomen om te verenigen niet 
om te scheiden

samen wonen, 
samen leven 

Jongerenwerker 
 zonder 
 vooroordelen

Kapster mina in het jan 
Van Der ploeg huis is van 
alle markten thuis. Haar 
cliënteel is multicultureel. 
ze kan overweg met alle 
haarsoorten tot ieders grote 
tevredenheid. De hele zaak 
ademt rust en gezelligheid. 
je kan ook verpozen in de 
aanpalende subtropische 
tuin. als kind vond ze het al 
leuk met haren bezig te zijn. 
ze wilde altijd al mensen 
mooi maken.

Mina is ook sociaal, voor iedereen 
heeft ze een luisterend oor. De kapster 
doet nog steeds watergolf en perma-
nent voor de senioren die dat willen. 
’Er zijn niet zoveel kappers meer die 

dat nog doen.’ Mina kan je knippen 
volgens de laatste mode. ‘ Het is maar 
wat de klant wil. Niet iedereen wil 
oranje of roze’. De wens van de klant 
staat centraal, Mina kapt voor een 
publiek van 0 tot 90 jaar. In de kap-
persstoel zit een verpleegster. Ik moet 
duidelijk schrijven: ‘Alle haartypes. Ze 
is een artistiek talent.’ Mina hanteert 
betaalbare prijzen. Al zit ze 30 jaar in 
het vak, ze heeft een bijzonder jeug-
dige look. Het knippen en verzorgen 
van de haren gebeurt op afspraak via 
het telefoonnummer: 0648798277.  
Maandag is de zaak met adres Hoog-
landstraat 69 gesloten.  Andere dagen 
kan je gewoon even aanbellen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

allround kapster

Biz-noorderboulevard 
tegen pilot
De wijkraad oude noorden 
heeft een ongevraagd advies 
ingediend  bij wethouder 
bokhoven waarbij ze afwij-
zend reageren op de voor-
genomen pilot éénrichtings-
verkeer zwartjanstraat. 
eerst moet er een gedegen 
verkeerscirculatieplan ko-
men. ook de biz- noorder-
boulevard heeft haar zorgen 
uitgesproken over een pilot 
zonder gedegen onderzoek 
en argumentatie. 

We kunnen geen pilot starten vóór er 
een verkeersplan komt voor het hele 
Oude Noorden’ stelt Simone van Cha-
teautjes. Het Oude Noorden is wat 
verkeer betreft een enorme warboel. 
Al in 2016 vroeg de BIZ- Noorderbou-
levard om een gedegen verkeerscir-
culatieplan. ‘De ambtenaren moeten 
nu hun huiswerk maken.’ Simone 
wijst erop dat de situatie nu ook com-
plexer is geworden. De etages boven 
de winkels zijn bewoond. Er is bijna 
geen leegstand meer van winkels en 

leegstaande panden hebben een be-
stemming. Tuin van Noord is klaar. 
Wat gaat er allemaal gebeuren als de 
Jumbo wordt gebouwd? Er komen di-
verse omleidingen van trams omdat 
de sporen worden aangepakt. De win-
kels moeten bereikbaar blijven, zeker 
als je zware aankopen mee moet ne-
men. Uit ervaringen van vorig jaar is 

gebleken dat bij collega winkelstraten 
sommige winkels meer dan 25% om-
zetverlies hadden bij de diverse pilots. 
Ondernemers mogen niet de dupe 
worden. Een verkeerscirculatieplan 
voor het Oude Noorden is prioriteit 
nummer één. Pas dan kan je praten 
over pilots. 
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Annemarie Bokhove oude Correct gebouw
kruising Bergweg-Benthuizerstraat

Waar ik mijn 
singletjes kocht

Scan de QR-code 
voor het hele interview

Wijkraad
Bergpolder

Wijkraad
Liskwartier

Wijkraad
Oude Noorden

Open Up Noord is een initiatief van WIJkcoöperatie Rotterdam Noord en Jeugdtheater Hofplein. Het project is onderdeel van het Stadsprogramma 
Host City Rotterdam, Eurovision Song Contest 2021. Mogelijk gemaakt door Havenbedrijf Rotterdam.  www.openuptorotterdam.eu/stadsprogramma 

Open Up Noord is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

yvng mvla Fontein Noordplein
Noordplein

Leer over 
Marokkaanse 
melodieën

Scan de QR-code 
voor het hele interview

Wijkraad
Bergpolder

Wijkraad
Liskwartier

Wijkraad
Oude Noorden
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Open Up Noord is een initiatief van WIJkcoöperatie Rotterdam Noord en Jeugdtheater Hofplein. Het project is onderdeel van het Stadsprogramma 
Host City Rotterdam, Eurovision Song Contest 2021. Mogelijk gemaakt door Havenbedrijf Rotterdam.  www.openuptorotterdam.eu/stadsprogramma 

Open Up Noord is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Diana Vergeer Heliport complex
Hofbogen t.h.v. station Hofplein

Jimi Hendrix 
was here

Scan de QR-code 
voor het hele interview

Wijkraad
Bergpolder

Wijkraad
Liskwartier

Wijkraad
Oude Noorden
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Open Up Noord is een initiatief van WIJkcoöperatie Rotterdam Noord en Jeugdtheater Hofplein. Het project is onderdeel van het Stadsprogramma 
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Open Up Noord is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

 Lieske Yntema Het Koepelkoor 
Muziektent Pijnackerplein

 Overkoepelende 
liefde voor muziek

Scan de QR-code 
voor het hele interview

Wijkraad
Bergpolder

Wijkraad
Liskwartier

Wijkraad
Oude Noorden
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Open Up Noord is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Noord wordt in het zonnetje gezet - 
met al zijn bijzondere plekken, men-
sen en initiatieven. In mei is er een 
tentoonstelling op straat, kinderen 
kunnen samen vlaggenlijnen maken 
en meedoen met sportieve activitei-
ten. En we duimen dat de talenten 
van Open Up Talent een plek krijgen 
op het (online) podium van het Stads-
programma. Zin in meer? Studio De 
Bakkerij heeft flink wat activiteiten in 
Songfestival Sfeer. 
Lees meer over Open Up Noord in 
de gratis festivalkrant die begin mei 
overal in Noord wordt bezorgd. Of ga 
naar de website www.openupnoord.nl 

tentoonstelling op straat
Vanaf 5 mei is er een tentoonstelling 
op straat in Noord. Op 24 plekken kun 
je een leuk, bijzonder of grappig ver-
haal horen. Verhalen van bewoners en 

ondernemers die verbonden zijn aan 
die plekken. Je ziet een interview met 
hen door de QR-code te scannen die je 
op de poster (of bij sommige locaties 
op een groot doek) staat. En natuurlijk 
zit er een flinke dosis Songfestival-
hits in de tentoonstelling - inhaken 
en meezingen maar! Je vindt een plat-
tegrond met alle locaties die meedoen 
in de festivalkrant. Heb je de krant 
niet in de bus gehad? Kijk op www.
openupnoord.nl waar je een gratis 
krant kan halen.

Vrolijke vlaggenlijn
Met een gratis knutseltas van Open 
Up Noord kunnen alle kinderen in 
Rotterdam Noord een vrolijke vlag-
genlijn maken. Ga samen met je 
vrienden en vriendinnen, je buren, 
de kinderen uit je klas aan de slag en 
hang jouw vlaggen voor je raam. Zo 

kan iedereen zien dat het Songfestival 
in Rotterdam is.
Vanaf 29 april kan je de knutseltas 
ophalen bij: Scrap XL, Schoterbos-
straat 6c. Dit kan ook bij Albert Heijn 
op het Eudokiaplein maar dan alleen 
op vrijdag 30 april. Stichting SOL or-
ganiseert leuke middagen tijdens het 
Songfestival. Je kan een vlaggenlijn 
maken en er zijn sportieve activiteiten. 
Woensdag 5 mei in Mozaïek om 13.00 
uur (er komt ook een klimmuur), don-
derdag 6 mei in de Banier om 15.00 
uur, dinsdag 11 mei in het Klooster om 
12.30 uur (er is een speciale Skatecli-
nic op het Soetendaalseplein).

open up talent
Open Up Noord en Cult North zijn 
samen op zoek gegaan naar muzikaal 
talent in Rotterdam Noord: Open Up 
Talent.  Na een oproep via de social 

mediakanalen van 
Open Up Noord heb-
ben een tiental bands en 
muzikanten zich aangemeld. 
Hieruit zijn vier talenten geselecteerd 
die een extra duwtje in de rug krijgen: 
Rum for Breakfast, Querencia, Thea-
terscholen MTO 10 en PTO 10, Qaq. 
Cult North ziet graag dat Open Up Ta-
lent een jaarlijks terugkerend project 
wordt, waarmee talent uit Noord een 
podium krijgt voor een groter publiek.

theater studio De bakkerij
Studio De Bakkerij organiseert leuke 
(online) activiteiten tijdens het Song-
festival: Oma Greet’s Talent Show op 
15 mei om 20.00 uur,  GIST podium 
x ESF 2020 op 19 mei om 20.00 uur, 
MATTIE MEE met Joke Bruijs op 20 
mei om 13.00 uur, JA! Toch x Eurovisi-

on- Open Up op 21 
mei om 20.00 uur.

Meer informatie over de 
activiteiten staat op www.stu-

diodebakkerij.nl. 

open up noord
Open Up Noord is een initiatief van 
de WIJkcoöperatie Noord en Jeugd-
theater Hofplein. Het programma is 
mogelijk gemaakt dankzij financiële 
bijdragen van Wijkraad Oude Noor-
den, Wijkraad Bergpolder, Wijkraad 
Liskwartier, Cultuur Concreet, Stich-
ting ter Bevordering van Volkskracht 
en Rotterdam Festivals. Tientallen 
enthousiaste en betrokken vrijwilli-
gers werken mee aan de activiteiten. 
Hierdoor is Open Up Noord echt van 
Noord, vóór Noord.

oPen uP noorD 
BeleeF Het songFestival in noorD

Het eurovisie songfestival gaat dit jaar echt door 
in rotterdam! en met het stadsprogramma be-
leef je het songfestival bij jou in de buurt. open 
up noord is onderdeel van het stadsprogramma. 


