
noorderzon
Huis-aan-huiskrant voor de bewoners van het Oude Noorden/Agniesebuurt 

nummer 100 • / juli 2021

Bewoners vinden het surrealistisch. 
We praten aan de biertafel met Bart 
Cardinaal, één van de ontwerpers naast 
Eddy Kaijser en Nadine Roos. Het ta-
pijt is gemaakt in een grote hal en be-
staat uit aparte stukken van 30 meter 
en van 1 meter. Een forse ploeg heeft er 
een maand lang aan gewerkt. De ont-
werpers gingen uit van tapijt patronen 
die ze versimpeld hebben. Bestaande 
tapijten zijn in het groene veld inge-
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bracht. We kunnen spreken van een 
senior en baby tapijten. Frank van de 
Containerbar is duidelijk in zijn nop-
jes. Een ijskarretje van Koen verwent 
de kinderen. Zigeunermeisjes op stel-
ten komen de boel extra opvrolijken. 
Ze maken dansjes en sierlijke bewe-
gingen. Vanop de terrassen wordt ge-
applaudisseerd en een stamgast van 
de Postiljon laat zich rechtstaand op 
een stoel tussen de meiden fotografe-

ren. Ik vraag Frank hoe de bewoners 
reageren. ‘We hebben een rottijd mee-
gemaakt. Een beetje gezelligheid en 
vrolijkheid is op zijn plaats.’ Viola van 
de Wijkraad opent het grasveld offici-
eel met een korte speech waarbij ook 
het CBK wordt gememoreerd en het 
doorknippen van een rood lint. Viola 
doet en passant een pleidooi voor een 
groen Noordplein. Dan komt het Cir-
cus Strong Woman, met de sterkste 

vrouw van de wereld van Zuid Duitse 
oorsprong. Het circus duo Jongleert, 
gooit de diabolo’s meters hoog, doet 
het met wel vier diabolo’s die de lucht 
in dartelen en netjes op het touw tus-
sen de stokjes terecht komen. Eva 
de sterke vrouw zet een atletische 
bewoner op haar buik terwijl ze als 
een plank tussen twee stoelen ligt. 
Eva wordt geketend en breekt uit. Ze 
zet haar partner op haar schouders. 

Ze draagt een schommelend kind 
aan de ketting tussen haar tanden. 
Tenslotte vormt ze met vier kinderen 
een levende carrousel. Het is nog niet 
afgelopen op het grasveld. Bergen bal-
lonnen worden gevuld met water, in 
combinatie met waterpistolen wordt 
het op deze tropische dag een vrolijk 
slagveld.

FlyiNg 
CArpet 
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Het noordplein bruist. De terrassen zitten vol. Voor onze 
voeten ligt een schitterend tapijt van kunstgras vol kleur-
rijke geometrische patronen blauw en wit en gele opval-
lende sterren. Het geheel bestaat uit een groen grasveld 
waarin kleinere tapijten zijn verwerkt. 

100e 
eDitie! 
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Fijn zo’n samenleving die lekker aan 
uit elkaar aan het vallen is. Mensen 
die zich onttrekken aan het gezag, ze 
geloven ‘t niet meer. Groeperingen 
die onderzoeken of ze niet moeten 
emigreren. Op mogelijke nieuwe lo-
catie Afrika bleek de medische zorg 
beneden peil. Jaja, watjes, parallel 
wil wel topniveau gezond recalcitrant 
kunnen blijven. Dan de privacy pa-
radox. Onze Wappies bereiden zich 
voor op een kleine binnenlandse ac-
tieradius of luidkeelse rebellie op de 
momenten waarop het vaccinatiepas-
poort gezien moet laten worden. Leuk 
in de rij op Schiphol? Of in de file bij 
de grensovergang? Het ondermijnen 
van de rechtsstaat gaat verder: een 
fanatieke mijnheer die als de eerste 
de beste jihadist of Slobodan niét de 
wet erkend? Vindt dat ie van Dissel 
kan opblazen? Gelukkig maximali-
seert onze grote vriend uiltje Baudet 
daar nog overheen. Wil je een smarte 
FVD-zuil oprichten met FVD kerken, 
bioscopen, winkels, scholen etc. Rare 
nostalgie naar de eerste naoorlogse ja-
ren, mislukte verzetshelden of zie ik 
kierewiet-doorgedraaid?

Corona onwel??
Corona is de zoveelste economische 
crisis, die zorgt voor shake out van 
markten. Corona is mede te danken 
aan doorgeslagen individualisme ge-
koppeld aan te veel logistieke bewe-
gingen over de aarde. Vogelgriep, var-
kenspest, gekke koeienziekte, geiten 
Q koorts ….dan denken dat mensen 
gevrijwaard blijven? De natuur pakt 
terug, houdt er niet van opgeofferd 
te worden aan economie en/of privé 
belangen die boven het organisatie- 
of lands- of algemeen-belang gaan. 
Bewegingsvrijheid was blijkbaar be-

COlumN

langrijk, daar stond de rem op - onze 
gratis cursus kistkalveren dus – en 
we botsen met onze beperkte denk- 
en adaptatievermogens. Nu ik kan 
niet meer doen wat ik normaal doe??? 
En nu ben ik boos? Moet ik luisteren, 
dacht t niet!! De samenleving infanti-
liseert. Onze hoogste graad van col-
lectiviteit is het dragen van een oranje 
shirt bij een WK. Dat gaat ook snel uit 
bij verlies. Ach Hollanders hebben 
moeite met autoriteit en gezag. Diep 
in de Hollandse ziel leeft een Republi-
kein die dan wel gelukkig houdt van 
een democratie. Maar helaas pinda-
kaas de democratie staat te schudden 
op de grondvesten nu. 

paranoïde samenleving 
Elke maatschappij creëert zijn eigen 
aandoeningen. Het nieuwe normaal: 
doodsbedreigingen om niets en com-
plotdenkers die een voedingsbodem 
vinden in teleurstelling, angst en on-
rust. Last van sociale angst, achter al-
les opzet en planning van een hogere 
macht zoeken. Doorslaan in denk-
beelden: deep state, pornokonings-
huizen, vraagtekens-escalatiedenkers, 
twijfel zaaiers die zo bij de KGB in 
dienst kunnen, Trumpies grote bek 
en dikke onderbuik gevoel, de pedo-
fiel….massapsychose verspreidt over 
het internet! Volgens Paul Verhaeghe 
ligt de oorzaak van deze excessen in 
de koppeling tussen individualisme 
en competitie en de drang naar suc-
ces. We zijn het rentmeesterschap 
en de zorg voor elkaar en omgeving 
/ milieu vergeten. Daar gaat t mis. De 
Corona Crisis liet mooi zien dat en-
tertainment bobo’s - de BN’ers - geen 
moer te vertellen hadden in de crisis. 
Hun verdienmodel stond stil, weinig 
toegevoegde waarde en niet in staat 

om een oplossing te bieden. Wél de 
zorg, wél de wetenschap die boden 
ratio en emotie. Maar vervolgens gaat 
het wauwelen door: afreageren op 
wetenschap en zorg die door doorge-
draaide individuen in alle verontwaar-
diging ter discussie worden gesteld. T 
is van de zotte. Weet zeker dat de ge-
middelde Wappie ergens op een stof-
fige plank nog een vaccinatiepaspoort 
weet te vinden vanwege het globetrot-
ter schap naar mystieke plaatsen om 
ritueel andere culturen op te snuiven? 
Maar nu bedenkt men zich en ver-
moedt dat zo’n prik (gescheiden) Bill 
Gates ionen bevat? Nanobots? Dat je 
daarvan gemagnetiseerd raakt? Dat er 
totale controle van de overheid is? Of 
een aantal rijken?

jaja, totale controle van de 
overheid..?
Sorry. Laat me niet lachen. Krijgt het 
volk de overheid die ze verdient? De 
bonnetjes van Teeven? Halbe Zijlstra? 

Dividendbelasting? Burgerdoden Ha-
wija Irak? Functie Elders Pieter Omt-
zigt? Ja, geen actieve herinnering aan, 
ik betreur dat ten zeerste, ik herinner 
mezelf niet...geheugenverlies, geen 
plaatsing in tijd / wel besproken geen 
agendapunt / met wie wanneer be-
sproken weet ik niet/ naar mijn beste 
weten / geen memo / geen herinne-
ring aan die stukken / stukken die ik 
niet herken/ vermoedelijk heeft geïn-
formeerd / geen herinnering aan / uit 
t verslag blijkt dat er wel gesproken is 
over / ik heb de pers naar eer en gewe-
ten te woord gestaan over wat ik dacht 
wat ik wel en niet te hebben gezegd / 
ik heb mij dat achteraf verkeerd her-
innerd. Een hele grote demente roze 
olifant wordt onder de pluche regeer 
stoel geschoven. Stond erbij en keek 
ernaar. Nog even in de slipstream: 
toeslagen affaire kinderopvang? co-
ronasteun aan KLM / Booking.com / 
Schiphol / Holland Casino / Transavia 
etc? een deal van 100 miljoen met Sy-

wert? 5,1 miljard kwijt zonder bonne-
tjes aan corona uitgaven? Limburgse 
bestuurscultuur affaire? het onder de 
pet houden van kritiek op Jeugdzorg-
dossiers? de Rekenkamer negeren die 
talloze mankementen constateert? 
Dat zijn geen incidenten hoor maar 
een patroon. De ellende circuleert vrij 
rond. Geen sjoemelsoftware nodig, 
dat doen we zelf wel! 

De vis rot vanaf de kop 
Leven we niet te veel “ich habe es da-
mals  gewusst!” Let wel: we mogen 
best fouten maken, zeker in crisis-
omstandigheden, maar leer daarvan! 
? Stoppen dus met wegmoffelen van 
fouten die dan als een boemerang 
terugkeren. Ministeries, departemen-
ten, overheidsdiensten, de Kamers.... 
alles is doordrenkt van rarigheid, 
onder de pet houden, politieke inter-
pretatie van feiten, uit de pers houden 
van cruciale info etc. Mis echt een 
gezond zelfreinigend mechanisme 
en verstandig oplossend vermogen. 
Geleerd van Prahalad: integriteit be-
gint bij de top. Centraal klopt er iets 
niet. Illusie: democratie is efficiënt, 
betrouwbaar, integer, geeft het goede 
voorbeeld. Volgens mij zijn we toe 
aan een ander beleid. Zonder VVD en 
CDA maar een keertje proberen? Ajb 
niet met PVV en FVD……dat wordt 
van drup in de regen! Natuurlijk 
roepen we andere ellende over ons 
af, ben bereid het een kans te geven. 
Liefst een zakenkabinet: constructief 
denken, mensen die inhoud hebben. 
Deze toenemende polarisatie vraagt 
iets anders dan polderen en star 
machtsdenken. Youp for President! 

anja berkelaar

De biologische groentetuin 
en ontmoetingsplek oogst 
met mij mee pakte echt uit 
op de nlDoet dag. 

6 groentebakken werden verplaatst, 
onkruid werd gewied, een terrasje 
aangelegd. Studenten van de Lauren-
tius uit Kralingen hielpen een handje 
mee. Ondertussen gonsde ook de bui-
tenkeuken van de activiteiten. Pinar 
Coskun als super chef kok maakte 
wonderlijke dingen met de vruch-
ten van de tuin. We bewonderen de 
nieuwste aanwinst, een pizza bak-
oven op hout gestookt. Ogenschijnlijk 
is het een roestbak, een soort ketel 
met pijp erop. Onderaan is de stook-
plek en daarboven met deurtje het 
rooster voor de pizza’s. De rook dar-
telt rond de pizza’s en zorgt voor een 
authentieke smaak. Het ding is ge-
weldig. In een mum van tijd worden 
de 210 graden gehaald. Uiteraard is 
de pizza met beleg een eigen maaksel. 
Bewoners zitten op strandstoelen lek-
ker te keuvelen. Elke zaterdag wordt 
er geklust. NL Doet is geen uitzonde-
ring bij de werkbijen. De deelnemers 
zijn een bijzonder gemengd publiek, 
multicultureel, oud en jong en een 

paar hippies. Het is echt heel gezel-
lig. Zullen we het een klein paradijsje 
noemen? De oven is nu ingewijd en 
gaat een rol spelen in het op handen 
zijnde ‘Agniesebuurt Bakt ’.

tutti frutti
Theo Coskun komt terug van een 
stadhuis bijeenkomst over de fa-
meuze 35 wijkraden wat op 17 juni 
zijn beslag moet krijgen. Hij vertelt 
enthousiast over de pruimen- kersen- 
en vijgenbomen. Leuk detail zijn  de 

kromme worteltjes uit de kas te wij-
ten aan de harde aarde. Het tuinwerk 
loopt niet altijd over rozen. Slakken, 
kikkers en papegaaien zijn concur-
renten die ook wat lekkers lusten. In 
september komen weer de druiven. 
‘Op dit moment maakt Pinar heer-
lijke brandnetelsoep, zegt Carla, wist 
je dat de vlinders eieren leggen op de 
brandnetels?’ Theo wijst trots op de 
grote komkommers die de tuin pro-
duceert. Pinar vertelt dat ze 95 % van 
wat er in de kast groeide hebben uit-

De naast plaats brigade 
pakte de Kloosterbuurt en 
het bleiswijkplein aan  in 
samenwerking met stads-
beheer met het pop-up 
milieupark. op het bleis-
wijkplein maken we kennis 
met pluspunt, organisa-
toren van de naast plaats 
brigade. 

Pluspunt engageert jongeren met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze 
zijn zeer gemotiveerd en vinden het 
fijn te zorgen voor een schone buurt. 

Jimmy is er een stralend voorbeeld 
van. Van de Wijkraad Oude Noorden 
die met Martha en Arif prominent 
aanwezig waren, kregen ze een op-
dracht voor zes maanden om één 
dag per week de afvalcontainers in de 
Kloosterbuurt en het Bleiswijkplein 

parallel onwel

OOgst met mij mee

rectificatie
In het artikel ‘Geef en Neem tegen verspilling’ in Noorderzon010 nr.99 de 
papieren editie, zijn een aantal fouten geslopen, deze zijn gecorrigeerd in 
in de online versie van de krant.

onder handen te nemen. Ze nemen 
alles mee wat er naast staat. Voor de 
grote stukken app-en ze naar Stads-
beheer die dan snel ingrijpt. De buurt 
wordt er beter van. Jammer genoeg is 
het geen structurele aanpak en kan 
de Wijkraad niet blijven financieren. 

Pluspunt rekent op nieuwe sponsors, 
woningbouwverenigingen, VVE’s, 
bedrijven in de buurt. Erik oud-op-
bouwwerker is de coördinator van de 
Pluspunt Club, bewoner-vrijwilliger 
Henk uit de Ruivenstraat is zijn rech-
terhand. Het komt erop aan de bewo-
ners erbij te betrekken. Dan alleen 
wordt het duurzaam. Veel mensen 
hebben schaamte om het Grof vuil 
14010 te bellen voor een klein kastje, 
dat vervolgens door de straat gaat 
slingeren. Henk schetst een volgens 
hem efficiënte aanpak: Organiseer 
elke maand een Grofvuil dag en laat 
de veeg jongen achter de vuilniswa-
gen lopen. 

De actie
Een jong meisje interviewt de bewo-
ners die komen aangerukt met ma-
trassen, oude computers, lampen, 
stapels boeken, kastjes, speelgoed, 
stalen vuilnisbakken. Ter plekke krij-

gen we hergebruik. De kinderen en 
volwassenen snuisteren in de boeken, 
mooie kleding gaat naar de ‘neem 
mij mee kar op het Pijnackerplein op 
aangeven van Martha. Wat vertellen 
zoal bewoners? Groot probleem is het 
karton wat niet in de container gaat 
en heel dikwijls zorgt voor blokkades. 
We krijgen discussies met bewoners.’ 
Bewoners die niet komen zijn het 
probleem.’ wordt er gegromd. ‘Het 
is soms om moedeloos te worden. 
Opruimen moet vaker.’ Nanny komt 
namens Stadsbeheer de pop-up acties 
zoals deze met tientallen grote contai-
ners toelichten. ‘ We willen de milieu-
parken en hun adressen promoten.’ 
Straks kan je op het Bleiswijkplein van 
de grond eten. Hoe houden we het zo, 
met zijn allen. Vergeet niet 14010 te 
bellen.

gezaaid : doperwtjes, boontjes, herfst 
knolletjes, postelein waarmee pesto 
wordt gemaakt. Wat groeit er niet alle-

maal in mijn tuin? De natuur doet het 
meeste maar je moet wel een handje 
toesteken.

muziek zal weer klinken 
op de rotte! Vier dagen 
lang fantastische muziek 
bij deze parel van noord: 
muziek op de rotte. net als 
vorig jaar in een intieme 
terras opstelling. 

De programmering is nog niet hele-
maal rond, maar de eerste en niet de 
minste namen zijn bekend: Zo komt 
Eric Vloeimans met zijn trio Olivers 
Cinema. Muziek die zich niet in een

hokje laat plaatsen. Jörg Brinkmann 
op cello en Tuur Floorizoone op accor-
deon zijn zijn kompanen. Het verhaal 
gaat dat Eric een bloedhekel had aan 
accordeon totdat hij Tuur ontmoette. 
Ook hebben wij gehoord dat Tabanka 
komt. Jonge Kaapverdiaanse garde die 
de rauwe en onweerstaanbare Funaná 
muziek weer opnieuw hebben uitge-
vonden. Op de vrijdag komt het Ma-
tangi kwartet samen met Nederlands 
bandoneonvirtuoos Carel Craayenhof. 
Samen hebben zij een bijzonder pro-

gramma samengesteld waarin ze
moeiteloos de muziek van Beethoven 
verbinden met die van tango groot-
heid Piazolla. Een muzikaal avontuur 
om naar uit te kijken! Ook noorder-
ling Alexander van Popta komt met 
zijn kwartet. Eigentijdse jazz van deze 
fijne pianist en arrangeur, eindelijk te 
horen bij Muziek op de Rotte. Dit en 
nog veel meer is te vinden op de kade 
bij de Noorderbrug, van vrijdag 9 t/m 
zondag 12 september.

Vier zaterdagen lang een 
uur fantastische muziek 
en ontregelend circusthe-
ater. Dat is wat de pop-up 
zomerparade brengt in de 
zomer van 2021. 
Op de zaterdagen 28 augustus, 4, 11 en 
28 september komt het kleinste festival 
van Rotterdam weer op het Pijnacker-
plein. Dit keer tussen 17.00 en 18.00 
uur. Optredende bands zijn ondermeer 
het Gerardo Rosales Sextet (latin), het 
Janzous ensemble (world fusion) en 
het Carlama Orkestar (balkan). Zet het 
in je agenda en wees op tijd. Het is kort 
maar uitermate krachtig!

pop-up Zomerparade

groennoord op de Hof 
van noord,  stadskwekerij 
de Kas, groengoed en de 
Heultuin deelden planten 
uit aan bewoners voor hun 
geveltuinen en nieuw aan 
te leggen geveltuinen. Het 
was landelijke geveltuinen-
dag op 29 mei. 
Met het mooie weer was er een mooie 
opkomst.  Bewoners  konden een 
keuze maken uit het ruime aanbod 
van planten en kregen daarbij volop 
advies. In Bergpolder, Liskwartier, 
Blijdorp, de Proveniersgingen en het  

Oude Noorden gingen bewoners aan 
de slag met de vergroening van hun 
straat. Bewoners van de Blokland-
straat, waar vorig najaar al een suc-
cesvolle geveltuinendag werd geor-
ganiseerd  legden  110 meter nieuwe 
geveltuinen aan in de Bloklandstraat 
en in de Vinkenlust. Het Klimaat Actie 
Team van het Rotterdams WeerWoord 
en GroenGoed gaf ondersteuning met 
financiën, gereedschap, logistiek en 
coördinatie. De planten van Hof van 
Noord werden gedoneerd door de or-
ganisatie Geveltuinendag.

Naast 
Plaats 
Brigade

Geveltuinendag

zeker 20 bewoners planten 
in de gietende regen een 
hele gamma van struikjes 
en bloemen. Het is hard 
aanpoten, maar de sfeer is 
super gezellig. 
Ieder heeft zich goed ingepakt, maar 
zit met de knieën in de modder. Het 

resultaat is verbazingwekkend. Mooie 
paarse kleuren en groenlof. Het geheel 
werd afgesloten met lekkere koek-
jes. Petje af voor onze rouwdouwers. 
De groene perken werden mogelijk 
gemaakt door Groen Dichtbij en de 
Wijkraad Oude Noorden(Opzoomer 
Mee en Bewonersidee)

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

muZieK Op De rOtte 
2021 (Terraseditie XL)

loofdakstraat
met plantenperkjes
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sol maakte van de mei va-
kantie een echt kinderfeest 
met boogschieten en skaten 
op het soetendaalseplein en 
een enorme klimwand op het 
pijnackerplein. 
‘Op het Pijnackerplein kregen we een 
echte verbinding tussen de verschil-
lende culturen,’ vertelt jeugd make-
laar Jeroen.  De Pijnackerplein fami-

lies deden actief mee en zorgen een 
perfecte mix.’ Tijdens beide pleinac-
tiviteiten werden vlaggetjes gemaakt 
om de open-up Noord activiteiten te 
verbinden.  Met Freek van het Soe-
tendaalseplein werd alvast een zo-
meractiviteit afgesproken: Twee maal 
een dag surfen bij hoek van Holland. 
Zomerprgramma SOL zie www.sol-
noord.nl

Een moment van stilstaan: hoe we 
hangen aan verledens die nog slechts 
bestaan in dromen, hoe we heimwee 
hebben kunnen hebben naar een tijd 
die nog moet komen. Vandaag was 
gisteren. Morgen is gisteren vandaag. 
Wat we weten is het Heden. Al het an-
dere blijft de vraag. 
De gedachte is dat niet zo de verschil-
len tussen mensen vergroot moeten 
worden. Relativeren! Dit al is in op-

boergondisch op de 
hoek zwaanshals-
zaagmolenstraat is een 
biologische supermarkt 
van 80 vierkante meter die 
bewoners met gezonde 
voeding wil verleiden. 

Weet wat je eet en waar het vandaan 
komt. Robert Jan verwelkomt ons har-
telijk zoals hij ook doe bij alle klanten 
die de zaak binnenkomen. Op zijn 
schort: ‘Behandel moeder aarde met 
fatsoen. Eet groente van het seizoen.’
De hele ruimte heeft een natuurlijke 
uitstraling met eenvoudige middelen: 
authentieke fruitkistjes, food dispen-
sers met noten, bonen, zaden en lin-
zen aan de achterzijde en bij de entree 
een kleurrijk assortiment van groen-
ten en fruit, als het ware de bloemen 
van de zaak. Robert Jan vertelt dat ze 
deze buurtsupermarkt runnen naast 
hun werk. Daarom zijn ze op maan-
dag en dinsdag gesloten. Zijn com-
pagnon was manager  van een grote 

supermarkt iets anders, iets meer le-
vendig en gebaseerd op een gezonde 
levensstijl. Robert Jan wilde inzetten 
op gezonde voeding en heeft horeca 
ervaring. Hij is al 12 jaar voorzitter 
van de Rotterdamse Oogst vereniging. 
Zijn droom is een grote biologische 
supermarkt met horeca als entertain-
ment. De twee gingen er voor zitten 
en op grote flappen zetten ze alles 
neer wat te maken heeft met gezond-
heid en ondernemen. 

wederkerigheid
De partners  zijn niet puur gericht 
op winst. Zij willen wat terug doen 
voor de buurt. Ze maakten een plat-
form: Dat pleur je toch niet weg tas-
sie.  Bewoners kunnen voor 10 euro 
elke zaterdag vanaf 18:30 uur een hele 
papieren tas van fors formaat vol verse 
groente komen afhalen inclusief soep. 
Die wederkerigheid vindt Robert Jan 
in vergetelheid geraakt. ‘We willen 
een actieve bijdrage geven aan de 
buurt.’ Gaan ze het redden? ’72 pro-

cent van hun voedsel halen ze bij de 
supermarkt. Voor gezonde voeding op 
grotere schaal is er zeker een markt. 
De doorsnee supermarkt is snaai met 
steriele karretjes, wij koersen op een 
belevenis. In de supermarkt koop 
je anoniem. Je weet niet wie het ge-
maakt heeft en je bent ook geneigd 

Zwaanshals 
omhelst De BOer

een enthousiaste ebrahim 
ontvangt ons in zijn 
wereldkruidenwinkel die 
het beeld oproept van de 
diversiteit in de kasba van 
marakech maar dan met 
een modern jasje.  

Achter glas staan volle roestvrijstalen 
bakken met geurige kruiden, een in-
drukwekkend assortiment. De krui-
den zijn afkomstig uit Indonesië. 
Dit heeft een hele geschiedenis. De 
wereldkruidenwinkel in de Zwartjan-
straat is in feite een tweede vestiging. 
De eerste is in Amsterdam en wordt 
gerund door Ebrahims vriend. Ebra-
him was geschokt door de coronacrisis 
en werd vastbesloten om een gezonde 
zaak te starten om mensen weerbaar-
der te maken. Hij nam contact op met 
zijn Amsterdamse vriend en werd zijn 
compagnon, die de Wereldkruiden 
Rotterdam runt. De Amsterdammer 
leerde op vakantie een Indonesische 
kruidenspecialist kennen, die met 
hem het land doortrok en nu zijn 

provider is. Naast de standaard krui-
den voor het eten als komijn, paprika, 
zwarte peper, basilicum, kamille, 
munt, en peterselie, biedt de winkel 
een groot assortiment van meer dan 
125 unieke kruiden. Naast de kruiden 
zien we diverse oliën waaronder olijf-
olie en Argan die ook verkrijgbaar is in 
cosmetische vorm. Veel soorten thee 
zien we, geen zakjes maar echte kwa-
liteit. Ebrahim schenkt ons een kopje 
thee in met gember, anijs, kaneel. Het 
is echte thee waarvan je versteld staat. 
In de zaak vindt je verder dadels, ca-
deaupakketjes die je zelf kan samen-
stellen, honing uit Nieuw- Zeeland. 
Als je een fles olie koopt kan je 10% 
er gratis bijkrijgen in een zelf meege-
bracht flesje. Je kan ook je kruidenpot-
jes komen vullen. Ebrahim richt zich 
op de lokale mensen. Binnenkort start 
de eigenaar zijn eigen koffiebranderij. 
De achtergronden zijn mooi versierd 
met reuze posters vol koffiebonen en 
een hele olijfboomgaard. Kom je even 
binnenlopen?

overschotten weg te gooien.’ In de 
latere grote supermarkt willen de part-
ners naast horeca ook vlees en vis. De 
huidige vestiging blijft vegetarisch. 
We struinen door de zaak tussen okja 
melk, oliën, appelsappen, karnemelk, 
Bohemian pils, aardbeien. De zaak 
biedt ook kansen aan marktkramers 
op de Rotterdamse Oogst markt om 
hun producten in de winkel te verko-

pen met haar haar sojavrije tempeh 
en de producent ginger lemon shots. 
In Boergondisch krijg je een thuisge-
voel. Gezonde voeding is goed voor li-
chaam en geest, goed voor de planeet 
en afval luw. 
Boergondisch is ook afhaalpunt voor 
Rechtstreex, producten die zo van de 
regionale boer komen.

dracht van Stadsherstel Historisch 
Rotterdam N.V. gegaan, de eigenaar 
van de panden aan de Rechter Rotte-
kade. Zij zetten zich al 40 jaar in voor 
het behoud van beeldbepalend en mo-
numentaal erfgoed. Het gedicht op de 
oudste huizen uit Noord is gemaakt 
door Derek Otte en geschilderd door 
Noel Deelen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Activiteiten
Jan van der 
Ploeghuis

naast wereldkruiden en te-
gelijk gestart op 9 mei vinden 
we de viswinkel mio mar. 

In de vitrines liggen bergen verse vis 
met mooie ogen en gezonde kieuwen. 
Mijn vrouw zou ze er zo uithalen. 
We zien grote gamba’s, roodbaars, 
inktvis, sardientjes, ansjovis, sango, 
dorade, zeebaars en kabeljauw heel of 
in filets. Chahid die de zaak runt met 
zijn broer is terecht trots. Als geboren 
en getogen Oude Noordenaar is zijn 
verwachting richting de drukke Zwart 
Janstraat hoog gespannen. De zaak 
heeft ook een eigen restaurant. De 
corona periode heeft Chahid gebruikt 
om een immense verbouwing te re-

aliseren. Alles ziet er gelikt uit. Elke 
dag verschijnen ook de verse salades, 
loempia’s, tajine en paella. Mio Mar 
klinkt ook een beetje Spaans. Cha-
hid’s familie komt uit El Hoceima, het 
kleine havenstadje met een mooie la-
gune. Het stadje werd geteisterd door 
een aardbeving maar is nu weer opge-
bouwd. Met het opbouwwerk namen 
we nog deel aan fondsenwerving en 
brachten er een bezoek. Chahid houdt 
van grapjes. De eerste bezoeker: ‘Bent 
u al open?’ Antwoord: ‘Anders stond 
je niet binnen.’ ‘U heeft zeker geen 
kibbeling?’ Antwoord: ‘Ken je een 
kapper zonder schaar?’ Mio Mar is 7 
dagen per week geopend telkens van 
10 tot 22 uur.

 miO mAr 
de verste vis

meivakantie was 
een feest

Van der ploeg band laat 
afrika spreken
De Jan van der Ploeg Collectief met 
o.a. Michiel, Wijnand, Marco en 
Omar brachten Afrika tot leven met 
bongo’s, kamale n’goni, elektrische 
gitaren, drums. Leadzanger Omar 
uit Senegal bekoorde met zijn rauwe 
melodieuze stem het talrijke publiek 
dat aan zijn lippen bleef gekluisterd. 
Hij zingt in zijn eigen taal, het Wolof, 
de taal van het herdersvolk de Peul. 
We zagen een volle kantine met een 
bijzonder gemengd publiek van oud 
en jong. Het enerverende afrikaanse 
ritme bracht een super enthousiast 
publiek op de de dansvloer. Het werd 
een heerlijke avond, een ontlading die 
samenviel met de versoepeling van co-
rona maatregelen.

Circusstad brengt 
acrobatisch wonder
In samenwerking met Circusstad kon 
van der Ploeg het duo No Nonsens 
binnenhalen, ongelooflijke acrobaten. 
Het thema van de acrobatische dans 
act was ‘vertrouwen’. Een stevige ge-

spierde mannelijke danser wist een 
lenig poppenvrouwtje de lucht in te 
krijgen met gestrekte armen. Ze werd 
door de ruimte gegooid en belandde 
met het hoofd even boven de grond. 
We kregen dansbewegingen van af-
stoting tot harmonie. Het ging van 
grondwerk tot luchtacrobatiek. Bewo-
ners keken ongelovig, verrast en vol 
bewondering. Circus blijft leven en 
dat toonde weer Circusstad. Het spe-
ciale senioren programma raakte je 
hart. 

latin dans 
op Hemelvaartsdag
Serve The City organiseerde in sa-
menwerking met Nuestra Casa een 
bijzondere Hemelvaartsdag in het Jan 
van der Ploeghuis. Diverse dansgroe-
pen uit Latijns Amerika : Paraguay, 
Cuba en Dominicaanse Republiek 
traden op in kleurrijke traditionele 
kleding. Ontroerend was de polka en 
de tango uit Cuba. De danseressen uit 
Paraguay en de Dominicaanse repu-
bliek waren als een wervelwind met 
wapperende rokken. Het publiek was 

heel enthousiast. Alle kleding is door 
vrijwilligers van Nuestra Casa zelf 
gemaakt. Voorzitter Julio bedankte 
een ieder die het feest mogelijk had 
gemaakt, in het bijzonder de wijkraad 
Oude Noorden. Bewoners klapten 
enthousiast vanaf de stamtafel en de 
diverse balkons. Urenlang had Nues-
tra Casa alle galerijen versierd met 
waaiers en slingers, drie etages hoog.  
De verschillende optredens werden 
gevolgd door een gezamenlijke ron-
dedans, een feest van kleuren een me-

lange van Zuid-Amerikanen en van 
der Ploeg bewoners. Bewoners had-
den een warm gevoel voor de artiesten 
die een hele vrolijke wereld openden. 
Dans inspireert.

 Quadro Flamenco
De hakken stampten op een moor-
dend ritme, de rokken zwaaiden en 
de armen maakten sierlijke en trotse 
bewegingen. Ook de gitarist was top 
en de zangeres zong met rauwe stem 
de eeuwenoude liefdessongs. Het 

Atrium van Jan van der Ploeg was be-
hoorlijk vol en de sfeer zat er helemaal 
in. Er werd geklapt en op de hoogte-
punten kwam de Olé. Flamenco is een 
muziek die iedereen aanspreekt en het 
ritme is betoverend. Het drietal kwam 
uit België, maar met Spaanse roots. De 
ondergrond waren de planken van het 
huis die als klankkast dienden. De lie-
deren en dans eindigden in een work-
shop Flamenco waar menigeen aan 
mee deed. 

Onderhoud
een trouw drietal vrijwil-
ligers onderhouden bij 
Kinderparadijs meidoorn de 
tuinen: de avonturentuin 
met een grote moestuin en 
de groene vakken in speel-
tuin wikado. 
Helaas is één van de vaste vrijwilli-
gers, die al bijna 15 jaar bij het Kin-
derparadijs de tuin onderhoudt ziek 
uitgevallen: onze Ben, onze held! 
Het is nog niet duidelijk of hij terug 
kan keren als vrijwilliger. Honderden 
keren heeft hij de heg gesnoeid en 
honderden keren het gras gemaaid, 
onkruid gewied en de tuinen mooier 
gemaakt. Onze dank is groot en het 
gemis ook. Daarom is het Kinderpara-
dijs met NL cares een samenwerking 
gestart. NL cares koppelt organisaties 
met een vrijwilligersvraag aan vrijwil-
ligers die de handen uit de mouwen 
willen steken. Vorige week een team 
van vrijwilligers van de Bijenkorf 
de tuinen eens flink onder handen 
hebben genomen met een prachtig 
resultaat! Vind je het leuk om één of 
twee ochtenden per week in de tuin 
te werken? Neem dan contact op met 
sabine@kinderparadijs.net

Vriendenlaan is een 
street-art rijker

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

WerelDKruiDeN 
een unicum
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Ed werkte (en nog steeds) in vele wij-
ken en maakte onder meer de Witte 
de Wit-krant met Vrije Volk redac-
teur Akkerman. Hij werd gevraagd 
dat ook te doen voor het Oude Noor-
den en Agniesebuurt. 
Ed: ’We willen met de krant de deu-
ren van de buurt openen, mensen 
die niet vanzelf in beeld komen op 
een podium zetten. Dat doe ik niet 
alleen, maar met topfotograaf Johan-
nes Odé en web redacteur/fotograaf 
Joop Bastinck en natuurlijke de vele 
actieve bewoners die de krant weten 
te vinden. 

De eerste artikelen gingen over het 
autovrij en kindvriendelijk maken 
van de Erasmusbuurt. Ik heb de 
buurt zien opengaan de laatste tien 
jaar, de pleinen zijn weer van de be-
woners, met prachtige activiteiten 
en gezonde sociale controle vanaf 
de bankjes. Zoals op het Ammer-
sooiseplein, Wilgenplantsoen en het 
Johan Idaplein. We willen dat men-

sen weten dat de wijk van hun is.’ Ed 
citeert oud-wethouder Jan van der 
Ploeg: ‘Wij subsidiëren onze eigen 
oppositie zodat we weten wat er in de 
straat leeft’. Dat vindt hij een mooie 
gedachte. 
Of de krant nog toekomst heeft vraag 
ik hem. Hij wijst op de maandelijkse 
digitale krant die naast de papieren 
versie tien maal verschijnt. ‘We zoe-
ken nieuwe jonge redacteuren met 
dezelfde bezieling voor de buurt, 
nieuwe lezers volgens dan zelf’ aldus 
Ed. Door de jaren heen merken we 
op dat veel artikelen over huisvesting 
gingen. Hij ziet de positieve kanten 
van nieuwbouw maar is kritisch op 
het tekort aan sociale woningen. 
Maar daar lijkt verandering in te ko-
men zoals in de Vinkenstraat, vindt 
de altijd goedgemutste Ed de Meijer. 
Hij moet nu echt gaan, want druk be-
zig met activiteiten in het Jan van der 
Ploeghuis.

Door: Edwin de Voigt

100 eDities NOOrDerZON met eD 
 ‘De buurt open, 
 bewoners op het 
 podium’

in 2007 startte allround wijkwerker ed de meijer (75) met 
De noorderzon010. Daarvoor was er ooit nieuwsblad van ‘t 
oude noorden (met redacteur wilfried de jong). 

op 17 juni werd door de 
gemeenteraad het besluit 
genomen om de huidige 
gebiedscommissies en 
wijkraden te vervangen 39 
wijkraden nieuwe stijl. 

De gemeente wil bewoners meer 
zeggenschap geven over hun wijk. 
Wijkbewoners bepalen welke bewo-
nersinitiatieven in de buurt worden 
uitgevoerd en mogen meestemmen 
met de plannen die de gemeente 
voor de wijk heeft. 
Vóór het beleid wordt bedacht gaat de 
gemeente te rade bij de bewoners, bij 
ondernemers en deskundigen. Dat 
doen ze via een digitaal wijkplatform. 

Dit platform wordt de ontmoetings-
plek voor alle betrokken partijen in 
de wijk. Het wordt dé plek voor het 
toekennen van plannen van wijkbe-
woners, het peilen van meningen en 
het kiezen van de wijkraad. 39 wijk-
raden worden gekozen op persoonlij-
ke titel. De wijkraden krijgen een uit-
voerende en controlerende rol tussen 
gemeente en wijk. Ze bouwen een 
wijknetwerk op, stimuleren bewo-
ners deelname en sluiten een wijk-
akkoord samen met bewoners en 
ambtenaren. In dit akkoord worden 
jaarlijks  wijk plannen gemaakt over 
bereikbaarheid, openbare ruimte en 
activiteiten. Jaarlijks krijgt de wijk 
een budget voor het wijkakkoord en 

actuele zaken. Elke wethouder heeft 
een aantal wijken onder zijn hoede 
en overlegt met de wijkraden die on-
gevraagd advies kunnen geven. De 
wethouder bekijkt ook wat er met het 
advies gebeurt. 

wijkraden kritisch
Volgens de Wijkraden wordt met de 
nieuwe aanpak van Wethouder Ver-
meij (wijken en economie)  de wer-
king van de democratie uitgehold. 
In de nieuwe gebiedsindeling zijn 
grotere gebieden voorzien dan bij de 
huidige wijkraden. Zij vrezen dat dit 
leidt tot beperking van de inspraak, 
participatie en medezeggenschap 
van de bewoners en mindere bereik-

baarheid van de wijkraad voor de 
bewoners. Daarnaast raakt de relatie 
tussen wijkraad en wijkmanager uit 
balans. De wijkmanager gaat meer 
macht krijgen en zal meer een spil 
zijn die de vertaalslag moet maken 
tussen het Concern, de gemeente-
raad, wethouder en het college van 
burgemeester en wethouders. In het 
collegevoorstel wordt de bevoegd-
heid tot het toekennen van bewo-
nersinitiatieven bij de wijkraden 
weggenomen. Daarvoor komt een 
systeem waarbij bewoners kiezen via 
een digitale stemming. De wijkraden 
vrezen dat kleinere of onervaren ini-
tiatiefnemers het nakijken hebben. 

Co-creatie
Ook Marvin Biljoen, voorzitter van 
de wijkraad Agniesebuurt, is kritisch 
op het genomen besluit van de ge-
meenteraad. ’In gebied Noord gaan 
we van 6 onafhankelijke wijkraden 
naar 3 grotere wijken en dat zonder 
onderbouwing waaruit deze nood-
zaak blijkt. De Agniesebuurt wordt 
in 2022 samengevoegd met de Pro-
venierswijk en dit zijn twee wijken 
met een eigen karakter. Marvin vindt 
dat de wijkraad als tegenmacht kan 
fungeren voor besluiten die wor-
den genomen op de Coolsingel 40 
of Librijesteeg. Dat de wijkraad de 
brug kan zijn over de alsmaar groter 
wordende vertrouwenskloof tussen 
politiek en burgers. En om dat te re-
aliseren hebben wijkraden goede on-
dersteuning nodig, geen afschaling 
in hun bevoegdheden of beperking 
van de onderwerpen waar ze wat van 

mogen vinden of participatie op kun-
nen organiseren. Het zou geen wij 
tegen zij moeten zijn, maar samen. 
Geen top-bottom maar co-creatie. 

wijkgerichte organisatie van 
gemeentelijk apparaat
Anne van Veenen is redacteur van 
Opbouwwerk in Rotterdam. Hij re-
ageert op het Gemeentelijk voorstel 
van de wijkraden. Ook hier een kri-
tisch geluid. ‘Er zijn veel bewoners-
initiatieven in wijken voor meer 
groen, veilige speelplekken, zonne-
energie, aanschuifmaaltijden, be-
houd van sociale huurwoningen enz. 
Deze initiatieven kunnen worden 
versterkt door onderlinge uitwisse-
ling, een journalistieke wijkkrant, 
opbouwwerk-ondersteuning en pro-
gramma’s om al doende te leren. 
Dat kan worden geboden door het 
oprichten van wijkcentra, bestuurd 
door mensen uit de kring van be-
wonersinitiatieven’ stelt Anne. ‘Po-
litieke partijen en de gemeenteraad 
spelen geen rol in de voorstellen 
van  wethouder Vermeij (wijken en 
economie). Dat is een onbegrijpe-
lijke blinde vlek. Over wonen, duur-
zaamheid en zorg, centrale kwesties 
waarmee bewoners/burgers worden 
geconfronteerd, bestaan grote poli-
tieke tegenstellingen. Het werk van 
de voorgestelde Wijkraad bestaat 
uit veel vergaderen, overleggen en 
afstemmen met gemeentelijk be-
leid op verschillende terreinen. Dat 
vraagt bestuurlijk ingestelde perso-
nen, doeners en initiatiefnemers zul-
len afvallen.’

Wijkraden 
nieuwe stijl
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GEMEENTE ROTTERDAM BETROKKEN IS, ALLEEN OF IN SAMENWERKING MET BEWONERS, BEDRIJVEN OF ORGANISATIES. 

WELZIJN 

Kinderparadijs Meidoorn: 
de hele vakantie open!

Na schooltijd zijn er vijf clubs 

waarvoor je je kunt inschrij-

ven: Kokkies, de Natuur & 

Techniekclub, Spitter spetter 

spater (4-7 jaar), de Verras-

singsclub en de Cadeautjes- 

express. Niet alleen kun je bij 

het Kinderparadijs leren hoe 

je een gezonde snack maakt, 

hoe je een gezicht kunt kleien, 

of hoe je schilderij maakt. Er 

zijn ook er veel taalspelletjes,  

er wordt (voor)gelezen en er 

wordt vaak gezongen en ge-

danst; het is er altijd gezellig.

Daarnaast leren kinderen nog 

veel meer! Bijvoorbeeld hoe 

je goed kunt samenwerken en 

samen spelen, hoe je een com-

pliment geeft, of hoe je je kunt 

beheersen als je boos bent. Het 

team van professionals bege-

leidt de kinderen hierbij. 

De toegang is gratis. Maar kin-

deren moeten wel ingeschre-

ven worden door een ouder/

verzorger.

Zomerproject
Vooral voor de kinderen die 

niet op vakantie gaan heeft het 

team een fantastisch zomer- 

project, met als basis het 

kinderboek: ‘Groot Biegel 

Sprookjesboek’. Als kinderen  

zijn ingeschreven kunnen ze 

meedoen aan verschillende  

leuke activiteiten op: 10, 11, 

12, 13, 17, 18 en 19 augustus 

van 14:30 tot 16:00 uur. En 

voor alle kinderen die aan het 

zomerproject hebben mee-

gedaan is er op vrijdag 20  

augustus een groot eindfeest 

van 14:00 tot 17:00 uur. Dat wil 

je niet missen!  

Zit je op de basisschool? Hou je van spelen, kunst, techniek, natuur of koken? Dan zit 
je bij Kinderparadijs Meidoorn goed! Veel kinderen uit Noord hebben de weg naar ons 
al gevonden: per dag komen er ongeveer 50 kinderen spelen. Het Kinderparadijs heeft 
een spannende speeltuin Wikado, met windmolenwieken, F16-cockpits en nog meer 
hergebruikte materialen. Ook is er in de Avonturentuin een groot grasveld met een 
podium. In het gebouw zijn een Atelier en een Kookstudio te vinden, mogelijkheden 
genoeg dus! 

Perspectief schets van een groene stadslaan, Studio Diekema Landschapsarchitectuur.

Ruimte voor verblijven 
In beide varianten staat ver-

blijven, spelen en groen cen-

traal. De rijbaan bevindt zich 

in het nieuwe ontwerp in het 

midden, tussen de bomen. Op 

initiatief van het Dream Team 

is een aantal keuzes gemaakt. 

Zo wordt het elektriciteits-

huis in de Blommersdijkse-

laan verplaatst. Daarmee is de 

Hildegardiskerk weer zicht-

baar vanuit de straat. Ook is de 

parkeerindeling aangepast. Er 

komen meer parkeerplekken 

voor fietsen en minder par-

keerplekken voor auto’s.

Meedenken
Over een aantal dingen kon-

den bewoners meedenken. Bij-

voorbeeld over het aantal ont-

den. Tot slot is er gesproken 

over de groenvakken rond-

om de bomen. In de ene vari-

ant worden die zo ingericht dat 

ze ook het regenwater kun-

nen opvangen. En in de ande-

re variant niet.

De gemeente vervangt de riolering in de Blommersdijkselaan. 

Dit is meteen een mooie kans om de straat opnieuw in te rich-

ten. Er komt meer groen en meer ruimte om te spelen en elkaar 

te ontmoeten. Samen met een aantal bewoners van de Blom-

mersdijkselaan, het ‘Dream Team’, zijn twee varianten voor 

een nieuwe inrichting van de straat uitgewerkt. Tijdens een 

online bijeenkomst op 9 juni konden bewoners meedenken 

en hun voorkeur aangeven voor één van de twee varianten. Op 

basis van alle reacties maakt de gemeente een keuze.

BUITENRUIMTE 

Meedenken met Blom-
mersdijkselaan 

moetingsplekken in de straat, 

het soort speeltoestellen en de 

locatie van een zogenaamde 

‘flexplek’. Dit is een plek in de 

straat die in rustige periodes, 

bijvoorbeeld in vakanties, als 

speelplek gebruikt kan wor-

Alle reacties, via de bewoners-

bijeenkomst, maar ook via de 

e-mail en telefoon, worden 

door de gemeente meegeno-

men in de keuze voor één van 

de varianten in het definitief 

ontwerp.  

De openingstijden van speeltuin Wikado zijn:

Dinsdag t/m donderdag van 13:00- 18:00

Vrijdag van 15:30-18:00, in de vakantie van 13:00-18:00

Zaterdag van 12:00-17:00 

Meer informatie en foto’s vind je op: facebook.nl/Kinderparadijs-

meidoorn of op www.kinderparadijs.net of bel naar 010-4678070.

100e 
eDitie! 



Meer dan 100 meter nieuwe geveltuinen aangelegd. 

WELZIJN EN BUITENRUIMTE

Het gaat goed met het Klimaat Actie Team in het Oude Noorden. Dankzij onze acties 
zijn al 3.100 stoeptegels vervangen voor groen. Dat is 279 m² minder steen. En dus 
meer grond waar regenwater in kan wegzakken. Er is 45 m³ gecomposteerd Rotter-
dams groenafval gebruikt om de bodem te verbeteren (met dank aan Den Boer Groen-
projecten). Daardoor infiltreert het regenwater niet alleen, maar wordt het ook vast-
gehouden: door de compost is het waterabsorberend vermogen van de Rotterdamse 
bodem met zo’n 27.000 liter toegenomen.

Update Klimaat Actie Team

Bloklandstraat en Vinkenlust
In de Bloklandstraat hebben 

we in mei een supergezelli-

ge, zonnige Geveltuinendag 

gehad. Resultaat: meer dan 

100 meter aan nieuwe gevel-

tuinen en een hoop ontmoe-

tingen tussen buren. Een groep 

buren kwam samen om plan-

nen te smeden voor verdere 

groene en klimaatadaptieve 

verbeteringen voor de straat. 

De ideeën uit deze brainstorm 

(zoals pergola’s met begroei-

ing, schaduwdoeken en een 

stekjesruilzuil) zijn met een 

enquête aan alle buren uit 

de straat voorgelegd. Met de 

resultaten gaan we de komen-

de tijd verder aan de slag.

Moerkapellestraat en 
omgeving 
Ook in en om de Moerka-

pellestraat staat van alles te 

gebeuren. In het voorjaar legde  

Woonstad op één van hun 

blokken een polderdak aan. 

Dit groene dak houdt regen-

water vast, om het vervolgens 

in droge periodes gedoseerd 

af te geven. Recent zijn we 

met een flinke delegatie buren 

samengekomen om plannen 

te maken voor de straat. Zeker 

ook omdat de naastgelegen 

Hildegardisschool actief aan 

de slag wil met het vergroe-

nen van de straat en het eigen 

schoolplein. Daarover zijn ze 

in gesprek met de gemeen-

te. Bovendien hebben ook de 

bewoners van de Louwersloot-

straat er zin in: dit hele gebied 

krijgt een groene make-over!

Brancoplein 
Tijdens een bewonersbijeen-

komst kwam naar voren dat 

er heel wat leeft op en om het 

Brancoplein. Buren, onder-

nemers, wijkraadsleden en de 

wijkagent hebben de handen 

ineengeslagen om gezamen-

lijk het plein veiliger en gezel-

liger te maken. Het Klimaat 

Actie Team hielp mee tijdens 

de groenactiedag op 26 juni.

Appgroep voor groene acties
Nu er op zoveel plekken in de 

wijk groenacties en actieve  

bewonersgroepen zijn, is het 

een goed idee om dat meer 

samen te brengen. Het Klimaat 

Actie Team is met een app-

groep gestart waarin alle men-

sen met groene vingers uit de 

wijk mee kunnen doen. 

In de groep kan je om hulp 

vragen als je iets leuks organi-

seert en je kunt natuurlijk ook 

je hulp aanbieden. Bovendien 

is het de perfecte manier om 

op de hoogte te blijven van alle 

ontwikkelingen op het gebied 

van groen. Wil je ook in de 

appgroep? Laat het weten via 

de contactgegevens hieronder.

Meer informatie?
Neem contact op met Daniël 

Opbroek. Hij is de coördinator  
Klimaat Actie Team Oude 

Noorden en te bereiken via  

danielopbroek@hotmail.com 

of 06-14375754

Tegeltaxi
Een primeur: tijdens de Geveltuinendag op 29 mei in de 

Bloklandstraat is de Tegeltaxi voor het eerst ingezet voor het 

ophalen van de gewipte stoeptegels. De Tegeltaxi is een initi-

atief van het Rotterdams Weerwoord. Tegel eruit, groen erin: 

dan blijf je met die tegels zitten. De Tegeltaxi rijdt op vaste 

dagen door de stad om die tegels op te halen. Bij grotere acties 

kan er een afspraak gemaakt worden. 

Meer info: https://rotterdamsweerwoord.nl/tegeltaxi 

Hartenruststraat 
In 2022 start Havensteder met 

de bouw van 36 duurzame 

sociale huurwoningen op de 

lege percelen aan de Harten-

rustraat. De gemeente toetst 

het voorlopig ontwerp van dit 

bouwplan. Daarnaast werkt 

Havensteder samen met de 

gemeente aan een zogenaamd 

bouwplaatsplan. Dit moet de  

overlast voor omwonenden  

tijdens de werkzaamheden 

zoveel mogelijk beperken. 

Ook de maximale bouwhoog-

te is in dit plan meegenomen. 

De gemeente weet dat bewo-

ners zorgen hebben over de 

parkeer-druk in de straat en 

ook de verplaatsing van vuil-

WONEN | HAVENSTEDER

Bouwprojecten Havensteder

containers levert vragen op. 

Havensteder en de gemeente  

gaan hier zorgvuldig mee om. 

Ze streven naar een goede  

voorbereiding en uitvoering 

van de bouw. 

Op korte termijn start de aan-

nemer met het gereed maken 

van het terrein voor de werk-

zaamheden. Dit duurt tot 

ongeveer november. Haven-

steder verwacht in juni 2022 

te starten met de bouw. Ver-

wachte oplevering van de 

woningen is halverwege 2023. 

Wittepanden in Noord 
Havensteder haalt op korte 

termijn asbest in de gebouwen 

en aan de gevel weg. En maakt 

de woningen daarnaast klaar 

voor de toekomst door deze 

te verduurzamen. Binnenkort 

vinden er inspecties plaats. Zo 

weten wij wat voor onderhoud 

er nodig is om het gebouw en 

de woning klaar te maken voor 

de toekomst. Havensteder 

heeft bouwbedrijf Van Dillen 

geselecteerd als aannemer. De 

komende tijd bereiden we de 

bouw voor. De bewoners ont-

vangen een brief. 

Wiekstraat 
Vanaf september 2021 start 

Havensteder met de bouw 

van 22 duurzame eengezins-

woningen in de sociale huur 

aan de Wiekstraat. Verwach-

te opleverdatum is het derde 

kwartaal van 2022.  

Vinkenstraat 
Vanaf medio juni 2021 start 

Havensteder met de bouw van 

43 duurzame sociale huurwo-

ningen op de lege percelen aan 

de Vinkenstraat. 

‘Bouwen aan 101 
duurzame sociale  

huurwoningen  
in drie straten’

De Wiekstraat op de schop. 

De herinrichting van de Vijverhofstraat  is bijna klaar. 

BUITENRUIMTE

De herinrichting van de 
Vijverhofstraat is bijna  
afgerond. In augustus gaan 
waarschijnlijk de laatste 
straatstenen er weer in.

In de Vijverhofstraat is het 

riool vervangen, daarnaast is 

de straat heringericht. Aan-

leiding voor de werkzaamhe-

den was de wateroverlast. Er 

zaten kuilen in de straat waar 

plassen water in bleven staan. 

Nu is er een rioolbuis voor 

hemelwater toegevoegd, die 

het schone regenwater naar de 

Noordsingel afvoert. Het vui-

le water gaat naar de zuive-

ring. Door de toepassing van 

Herinrichting Vijverhofstraat 
bijna klaar  

een systeem van AquaFlow 

wordt het water onder de rij-

baan vertraagd afgevoerd naar 

de ondergrond. 

Tijdens de bewonersavond 

over de Ontwikkelstrategie 

Agniesebuurt op 28 april ver-

telde een aantal bewoners 

behoefte te hebben aan meer 

groen in de wijk. Ook gaven 

zij aan dat er meer ruimte 

moet komen om elkaar buiten 

te ontmoeten. We hopen dat 

de nieuwe inrichting van de  

Vijverhofstraat daarbij helpt. 

De flexibele strook langs de 

Hofbogen biedt ’s avonds en  

BUITENRUIMTE

Tijdens de bijeenkomst gin-

gen bewoners onder begelei-

ding van bureau Open Kaart 

online in gesprek met elkaar, 

maar ook met de gemeente, 

Havensteder, PosadMaxwan, 

de wijkraad en de Wijk BV. 

In een positieve en betrokken 

sfeer is veel verteld over wat 

Wat vinden bewoners uit de Agniesebuurt belangrijk voor hun buurt? Die vraag werd 
eind april tijdens een bewonersbijeenkomst gesteld. En dit leverde veel antwoorden 
op. Deze bewonersbijeenkomst vormde de start van het participatietraject voor de 
Agniesebuurt. De gemeente en Havensteder zijn namelijk bezig met het maken van 
een toekomstplan voor de wijk. Met dit plan bepalen Havensteder en de gemeente 
samen welke woningen er wanneer verbeterd of vervangen moeten worden. En hoe 
dit samenvalt met de vernieuwings- en vergroeningsplannen voor de buitenruimte.

In gesprek over de toekomst 
van de Agniesebuurt

ook aan wat zij graag willen 

behouden. Denk bijvoorbeeld 

aan het historische karakter 

van veel gebouwen. En zoals 

men afwisseling en verschei-

denheid tussen historische- en 

nieuwbouwgevels waardeert, 

waarderen veel bewoners ook 

de diversiteit van hun buurt. 

“De Agniesebuurt is eigenlijk 

Rotterdam in het klein”. 

Het groen in de Agniesebuurt is 

heilig. Bekenden tegenkomen 

op straat in een groene omge-

ving waar ook kinderen lekker 

hun gang kunnen gaan: dat is 

een sterke wens die door veel 

mensen is uitgesproken. Men 

ervaart echter een groot tekort 

aan groene ontmoetingsplek-

ken. En de plekken die er zijn, 

staan onder druk door overlast 

van straatvuil, drugsdealers of 

te hard rijdend verkeer. 

Inzetten op vergroening en 

ontmoeten, en zorgen dat deze 

er speelt en leeft in de buurt. 

Bewoners kaartten verbe-

teringen aan. Maar gaven 

plekken goed beheerd worden, 

is dus belangrijk. Tegelijkertijd 

gaven bewoners ook aan dat 

het aantal parkeerplaatsen in 

de wijk behouden moet blijven.

Dit belooft nog een lastige 

puzzel te worden. Gelukkig 

willen veel bewoners ook zelf 

bijdragen aan een betere wijk. 

Op de achtergrond speelt ech-

ter een belangrijke zorg: wor-

den deze plannen wel voor mij 

gemaakt? “Is er straks nog wel 

plek voor mij?”. Een vraag die 

niet alleen in de Agniesebuurt 

speelt. Het is nog onduide-

lijk hoe groot de impact van 

de plannen zal zijn. Maar het 

is daarbij heel belangrijk om 

in gesprek te blijven over hoe 

je de Agniesebuurt ook voor de 

huidige bewoners verbetert. 

De inbreng uit de bewoners-

bijeenkomst is samengevat 

in een Programma van Wen-

sen. Dit wordt meegenomen 

in het ontwikkelperspectief. 

Inmiddels is in juni een twee-

de bijeenkomst geweest. De 

verwachting is dat er in sep-

tember nog een laatste bewo-

nersbijeenkomst plaatsvindt, 

vlak voor de afronding van het 

ontwikkelperspectief. 

Wil je op de hoogte blijven? 

Schrijf je dan in op 

www.toekomstagniesebuurt.nl 

‘ In een positieve en betrokken sfeer 
is veel door bewoners verteld over 
wat er speelt en leeft in de buurt’

kant worden de banden voor 

de geveltuinen aangelegd. De 

wijkraad zal ervoor zorgen   

dat alle geveltuinen in oktober 

voorzien kunnen worden van 

plantjes. 

Voor meer informatie kijk op 

www.aanpakagniesebuurt.nl

Illustratie van Open Kaart

’s nachts ruimte voor het par-

keren van auto’s. Overdag 

geldt een parkeerverbod en 

kan de ruimte gebruikt worden 

om bijvoorbeeld te relaxen, 

te wandelen of je fiets neer te 

zetten. 

Geveltuinen 
Tot slot over het groen. De 

nieuwe bomen worden geplant 

in het laatste kwartaal van 

2021. Ook komen er plant-

vakken voor meer groen op 

straatniveau. Die plantvakken 

dragen bij aan een koele tem-

peratuur, opvang van water 

en het is aantrekkelijk in het 

straatbeeld. Aan de huizen-
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Vergezeld van een stormach-
tig herfstweertje trekken we 
langs diverse buitenlocaties 
die via een Qr Code met 
het songfestival verbonden 
worden. Veel weetjes over 
de wijk en fanmail voor at-
tractieve nummers op het 
festival en historische mu-
zieknummers die in het oor 
bleven hangen. 

We komen bij Heliport waar Diana 
Vergeer ons vertelt over het Kabou-
terdorp met zijn prachtig klimaat-
vriendelijk binnenterrein. Heliport 
was vroeger het helikopter vliegveld 
dat zorgde voor een rechtstreekse 
verbinding met Brussel. Maar wist je 
ook dat daarna Ahoy zich hier nestel-
de waar Jimi Hendrix en de Bee Gees 
optraden? Als Ahoy hier nog was, 
zou het Songfestival in het centrum 
van de stad plaats gegrepen hebben. 
We komen op onze route bij het Hof-
pleintheater waar Robbert Stolk wijst 
op de inclusiviteit van het Kinderthe-
ater. Voor alle kids is er plek. Deze 
inclusiviteit Open Up Rotterdam 
deelt het theater met het Songfesti-
val. Bij de Wijkcoöperatie maken we 
kennis met een HUB van creatieve-
lingen. Ook Chateautjes heeft er zijn 
opslag onder het motto ‘Goede wijn 
behoeft geen Frans.’ Simone van de 
Berg is fan van de Franse inzending 
van Barbara. Haar zaak heeft wel 350 
soorten wijn, van Frans tot Italiaans 
en Spaans.

een multidisciplinaire 
choreografe
Om de hoek in de Teilingerstraat 
spreekt choreografe Marijke de Vos 
ons toe. Ze heeft haar studio in Time 
Window waar 5 kunstenaars nes-
telen. Marijke treedt op bij Events 
in een multidisciplinaire setting. 
‘Neem de tijd voor Time Window.’ 
De choreografie studio is onderdeel 
van het cultuurplan. Ze organiseren 
alles zelf en werken aan talentont-
wikkeling. De favoriet van Marijke 
is IJsland, die choreografie is niet 

hysterisch maar droog, klein en ca-
sual. Met de slogan ’Vrije geluiden 
in de buurttuin’ profileert zich het 
voormalige gevangenisterrein. Be-
woonster Ria Olsthoorn vertelt over 
spectaculaire ontsnappingen. Haar 
historische lievelingssong is Katinka 
van de Spelbrekers uit Rotterdam. 

Van rotterdam tot Colorado
Hop naar de Bel. David Vunk zit in 
trainingspak aan de bar, hij maakte 
de promotie leader Rotterdam make 

it happen / Swing Along. We zien 
dansers, de Brug, Tropicana, de Spido 
en het dag en nacht leven. David is 
geboren in het Bergwegziekenhuis, 
zijn stamkroeg is de Be. Ook zijn va-
der en oom kwamen er. Het Songfes-
tival is goed voor de stad. Davids va-
der speelde als toetsenist met de band 
Xandra in 1979 op het Songfestival 
in Jeruzalem. De jonge rouwdouwers 
ontsnapten uit het hotel en zwierven 
door het toen erg gevaarlijke Jeru-
zalem. Hun nummer was Colorado 

en ze haalden de 12de plaats. In de 
Muziekkoepel op het Pijnackerplein 
ontmoeten we Lieske Yntema.  ‘Over-
koepelende liefde voor muziek.’ Ze 
zingen voor ons Ding Dinge Dong 
van Teach-Inn. Eén keer in de twee 
weken op donderdag zingen ze met 
buurtbewoners, een ieder is welkom. 
We belanden op het Noordplein waar 
de jonge stadsgids Mo Achatbi mu-
ziekmaker  Murat 21 jaar interviewt. 
Zijn artiestennaam is Young Mula. 
Hij wijst vol trots naar de Marokkaan-

se fontein, een half miljoen tegeltjes 
zijn erin verwerkt. Marokko deed 
éénmaal mee met het Eurosongfes-
tival in 1980. Zangeres Samira Ben 
Said bracht toen een schitterend klas-
siek Marokkaans nummer met als ti-
tel ’Message of Love.’ Louis Windzak 
treedt op op het Johan Idaplein. Hij 
deed mee met de Soundmixshow van 
Henny Huisman in 1984 en met The 
Voice Senior in 2018. Een heerlijke 
stem. Ze noemen hem de tweede 
Otis Redding.

Songfestival in onze buurt

op zwaanshals 283 a is 
studio soleil gekomen. we 
maken kennis met een stra-
lende eigenaresse Claire 
silva. ze had altijd al een 
zwak voor souvenirs  waar 
ze met tassen vol van haar 
reizen mee thuis kwam. 
Vrienden van haar zeiden: 
‘Hier moet je iets mee doen.’ 
zo werd de winkel geboren. 

Bij Studio Soleil kun je de leukste 
Items voor je interieur kopen. Denk 
aan tableware uit Marokko, lampen 
uit Ibiza, handgeweven kleden en 
kussens uit India en prachtige teak-
houten meubels uit Bali. Bij Studio 

Soleil schijnt iedere dag de zon! 
‘Mijn huis ziet eruit als een vakan-
tiehuis. Ik koop spulletjes op leuke 
curiosa markten of bij artisans in 
het buitenland. Dit zorgt voor een 
uniek vakantiegevoel. Maar vooral 
nu het reizen best beperkt is, is het 
des te belangrijker om het vakantie-
gevoel thuis te creëren. Ik ben van 
mening dat we allemaal wat meer 
vakantiesfeer in ons dagelijks leven 
kunnen integreren.’ 

inspiratiebron
Een inspiratiebron voor de winkel 
zijn vakantiehuizen en boutique 
hotels maar daarnaast ook de mark-
tjes en souvenirs shops overal ter 

wereld. Je kent allemaal het gevoel 
dat je van alles mee wilt nemen, 
maar niet genoeg ruimte in de kof-
fer hebt. 
Bij Studio Soleil vind je leuke mee 
pakkertjes zoals mokken, toilettas-
sen en kaarsen. Prachtige potten 
en vazen, mooie reisboeken, wand-
kleden maar ook vind je er grotere 
dingen zoals een bankstel, eettafel 
of zelfs tegels en behang. Vind je het 
moeilijk om zelf die vakantiesfeer te 
creëren dan kun je een afspraak ma-
ken voor een interieuradvies. 
Studio Soleil oogt als een huiska-
mer. Het is allemaal heel naturel, 
met rieten lampen en stoelen, amp-
hora’s en kleurrijk bestikte kussens 
tussen een palm en een bananen-
boom. De winkel is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag van 
10 - 17 uur. www.studiosoleil.nl

stuDiO sOleil 
 voor het ultieme
 vakantiegevoel

binnenkort op rotterdam.nl/

zwartjanstraat. 

Start pilot 

Het is op dit moment niet 

duidelijk wanneer de pilot 

van start gaat. Het project-

team wil het traject zo zorg-

vuldig mogelijk uitvoeren. 

De komende weken gebruikt 

de gemeente om een goed  

participatieproces te organi-

seren. De gemeente bespreekt 

het plan met de werkgroep 

en blijft hen actief betrekken 

bij de keuze van de variant.  

Ook de wijkraad moet zich  

nog over het vernieuwde plan 

buigen. Daarna volgt een  

presentatie in een informatie-

bijeenkomst. Hiervoor worden 

alle ondernemers en bewoners  

van de Zwart Janstraat en een 

aantal omliggende straten  

uitgenodigd.

BUITENRUIMTE

Pilot eenrichtingsverkeer Zwart Janstraat 

Het is nog niet duide-
lijk wanneer de pilot 
voor eenrichtingsver-
keer in de Zwart Janstraat 
kan starten. Dit is onder 
meer afhankelijk van 
de uitkomsten van het  
net uitgevoerde verkeers- 
onderzoek. Daarnaast wil 
de gemeente ondernemers  
en bewoners actief bij de 
proef betrekken. Dit parti- 
cipatieproces vraagt tijd. 

Het is even stil geweest rond-

om de pilot voor eenrichtings-

verkeer in de Zwart Janstraat. 

Maar, achter de schermen is er 

wel het één en ander gebeurd. 

Zo hield het projectteam in 

april een digitale bijeen-

komst voor actieve bewoners 

en ondernemers van de Zwart 

Janstraat. Deze betrokkenen 

vormen samen een werkgroep. 

Deze bijeenkomst leverde wat 

actiepunten voor de gemeente 

op. De aanwezigen gaven bij-

voorbeeld aan dat de impact 

van een dergelijke pilot op de 

Verkeersmetingen 

Om meer inzicht te krijgen in 

de huidige verkeerssituatie 

(aantallen en snelheden) heeft 

de gemeente onderzoeks-

bureau Groenlicht opdracht 

gegeven twee soorten onder-

zoek uit te voeren. Op een 

aantal locaties op de Zwart 

Janstraat en in de omgeving 

daarvan zijn in de periode  

van 14 mei t/m 20 mei kruis-

punttellingen gedaan om de 

huidige verkeersstromen in 

beeld te brengen. 

Daarnaast heeft de gemeente  

op de Zwart Janstraat en de 

Noordsingel een snelheids- 

meting gehouden. De komende 

weken analyseert de gemeente  

de data uit dit onderzoek en 

vergelijkt de cijfers met de 

voorspellingen uit eerdere 

modelberekeningen. 

De uitkomst van de onderzoe-

ken is op 29 juni gepresenteerd 

aan de werkgroep met actieve 

bewoners en ondernemers. De 

uitkomst van deze avond staat 

‘Participatieproces 
pilot eenrichtings- 
verkeer vraagt tijd’
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Tijdens de bijeenkomst in april 

kregen aanwezigen ook de 

indruk dat de gemeente al een 

besluit had genomen over de 

precieze invulling van de pilot. 

Dit is niet zo. Na gesprekken 

met de hulpdiensten lijkt een 

eenrichtingsroute vanaf de 

Bergweg naar de Noordmolen-

straat wel de meest logische 

optie. Of dit ook zo is, onder-

zoekt de gemeente verder.

Zwart Janstraat groot is. Niet 

alleen voor de straat zelf, maar 

ook voor de verkeerscirculatie 

in het hele Oude Noorden. Naar 

aanleiding van deze zorgen is 

een zogenoemde nul-meting 

gedaan. 

Als de pilot gestart is, kunnen 

de uitkomsten daarvan ver-

geleken worden met metin-

gen die tijdens de pilot gedaan 

worden. 

BUITENRUIMTE | WONEN 

Hoe gaat het met ZOHO

Op dit moment zijn we druk 

bezig met het eerste project 

dat in verkoop gaat: TROTZ. 

In TROTZ komen in totaal 31 

woningen: 17 benedenwo-

ningen en 14 appartemen-

ten in de Almondestraat. 

Alle woningen hebben een 

mooie buitenruimte: een ter-

ras of een tuin. TROTZ moet 

het authentieke ‘ons kent 

ons’-buurtgevoel uitstralen, 

maar dan wel in een hip jas-

je. Met veel gemeenschap-

pelijk groen, waar kinderen 

buitenspelen en buren bij el-

kaar binnenlopen. Dit ver-

sterkt het oude buurtgevoel, 

dat van oudsher aanwezig 

is in de straat. Het is daar-

mee geschikt voor mensen 

die graag in de reuring van de 

stad willen wonen, maar zich 

ook af en toe willen terug-

trekken in hun eigen comfor-

tabele woning. De woningen 

gaan waarschijnlijk in sep-

tember in de verkoop. Daar-

naast wordt hard gewerkt 

aan andere woningen die  

vanaf 2022 in de verkoop en 

verhuur gaan. 

Voor meer informatie: 

www.ziejeinzoho.nl en 

www.wonenintrotz.nl 

De afgelopen maanden hebben ontwikkelaars Stebru/Leyten  

 en samenwerkingspartners zich volledig gericht op het  

verder ontwikkelen van de plannen voor de komende jaren. Woonstad Rotterdam werkt hard door aan het verbeteren van 

het woningbezit in het Oude Noorden. Een deel van de Hoekse- 

straat, Heer Vrankenstraat en Hoyledestraat is voorzien van 

nieuwe funderingen. De woningen zijn bovendien van binnen 

en van buiten netjes opgeknapt. 

WONEN | WOONSTAD 

Woonstad hard 
aan de slag 

Aan de Benthuizerstraat, Lou-

werslootstraat en Zoom-

straat zijn we met hetzelfde 

werk op de helft. En onlangs 

is ook gestart met de wonin-

gen aan de Ruivenstraat 1 - 5  

tot en met Soetendaalse-

weg 12 - 44. Daarnaast werkt 

Woonstad in de Ruivendwars-

straat aan de bouw van 20 

woningen. In voorbereiding  

is ook nieuwbouw aan de 

Soetendaalseweg 2 - 10 tot 

en met Ruivenstraat 2 - 28.  

Wil je meer weten? 

Kijk op woonstadrotterdam.nl/

hetoudenoorden. 

Oplevering fase 1, portiek 

Illustratie Jan Bunk
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6x per jaar. uitgave juli 2021.

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, edwin de Voigt, 
sabine van Dijk, Kinderparadijs

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
 

www.solnetwerk.nl/zomertalent010/
programma/

Kijk voor activiteiten in de Banier en 
Mozaïek op: 
www.solnoord.nl

Het Klooster raadpleeg: 
www.kloosteroudenoorden.nl/

Studio de Bakkerij: 
www.studiodebakkerij.nl/agenda/

Raadpleeg verder: 
www.noorderzon010.nl/agenda/

gelukkig, gezond en veilig 
opgroeien
Wat is nou eigenlijk de bedoeling van 
dat leuke feestje? Daarvoor moeten 
we even terug.  In het Oude Noorden 
werken basisscholen, welzijnsorgani-
saties, sport- en cultuurverenigingen, 
het CJG en de gemeente allemaal 
samen. Met maar één doel: kinderen 
gelukkig, gezond en veilig te laten op-
groeien. Eigenlijk hetzelfde als iedere 
ouder voor zijn of haar kind wil, niet-

waar? En dat is niet altijd zo makke-
lijk in het Oude Noorden, waar kinde-
ren soms vechtpartijen op straat zien, 
waar soms kinderen (steeds jonger!) 
wordt gevraagd een ‘pakketje’ af te 
leveren en ook op sociale media zien 
ze niet altijd de beelden die je als ou-
der wil dat ze zien. En toch gebeurt 
het. Vaker dan ons lief is.  Wat kun 
je daar nu aan doen? Als ouder is het 
belangrijk dat je goed in gesprek blijft 
met je kind, grenzen stelt, maar ook 
begrip toont voor de lastige keuzes 
waar kinderen soms voor staan. Ver-
der kun je zorgen dat je kind(eren) in 

de vrije tijd naar een sportclub of een 
cultuurinstelling of welzijnspartner 
(zoals SOL, Goud van Noord, Kinder-
paradijs) gaat. Dat zijn veilige omge-
vingen waar positieve medewerkers 
uw kind stimuleren het beste uit 
zichzelf te halen. En waar kinderen 
-vanaf heel jong- leren om hun eigen 
keuzes te maken. Zelf (mee) bepalen 
wat gezonde keuzes zijn: hoe kom je 
op voor je eigen mening, waar zeg je 
nee tegen, hoe gebruik je jouw kwa-
liteiten, enzovoorts. Precies wat be-
doeld wordt met “autonomie”.

Ook bij andere welzijnspartners en 
op verschillende basisscholen is er 
in de lessen aandacht aan gegeven. 
Zo wordt overal hetzelfde herhaald. 
Daarom werd ook het “feestje”, -de 
Bruisende Woensdag- op het Johan 
Idaplein georganiseerd door SOL, 
samen met het Kinderparadijs, Goud 
van Noord en Soraya Sultan. Zodat 
alle ouders en kinderen  weten dat er 
organisaties zijn waar kinderen hun 
talenten kunnen ontdekken, waar 

ze leren wat ze leuk vinden, zoals 
schilderen, dansen, kleien, tuinie-
ren, techniek, spelen en noem maar 
op. De activiteiten van de Bruisende 
Woensdag stonden allemaal in het 
teken van Autonomie. Dus er zit iets 
meer achter dan ‘gewoon een leuk 
feestje’. De Wijkraad Oude Noorden, 
Gemeente Rotterdam, maar ook Ha-
vensteder en Woonstad maken dit fi-
nancieel mogelijk.  
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Kloosterbuurt in de lift
De aandacht van de krant gaat later 
vooral verder met de Kloosterbuurt. 
Woonstad heeft de verkoop van wo-
ningen nodig om haar onderhoud 
te realiseren. Ze kunnen ze aan de 
straatstenen niet kwijt. Ook hier 
komt een projectmatige aanpak. Het 
Johan Idaplein wordt vergroend op 
initiatief van de jongeren zelf. Woon-
stad knapt zes binnenterreinen hele-

maal op en voorziet ze van speel-
tuigen voor de kleintjes. De actie 
van eigenaren van de heer Vran-

kestraat bekeert Woonstad, dat nu 
kiest voor traditionele woningbouw 
die past bij de wijk. Soetendaalseweg, 
Bloklandstraat en Raephorststraat 
worden succesnummers waarbij 
de nieuwe bewoners zich naadloos 
integreren in het wijknetwerk. Het 
Klooster wordt een Huis van de 
Wijk met baliefunctie voor individu-
ele hulpverlening, muziekschool en 
plek voor bewonersinitiatieven. 

agniesebuurt aan zet
Nog wat later gaat de aandacht 
van de krant naar de Hofbogen en 
ZOHO waar in de oude fabrieks-
gebouwen zich een hub van kun-
stenaars vestigt. Bij de complete 
vernieuwing van deze buurt willen 
de kunstenaars en financieel zwak-
kere creatievelingen een deel van de 

koek. Zij zorgden immers voor dat 
aantrekkelijke artistieke image van 
de Agniesebuurt. Bewoners staan 
niet stil: Een vega trein, Oogst Met 
Mij Mee een biologische groente-
tuin die echt van de bewoners is, een 
zee van geveltuinen en een koers ge-
richt op zelfbeheer. Ook uitgebreid 
aandacht werd geschonken aan de 
stadnomen uit de Almondestraat en 
de indrukwekkende Slopera!

Cultuurhuis
Prasino plaatst honderden hanging 
baskets en onderhoudt 100 geveltui-
nen. In het van der Ploeghuis wordt 
een subtropische tuin aangelegd en 
met het oog op de buurt naar binnen 
brengen wordt het atrium getrans-
formeerd in een cultureel centrum. 
De Noorderzon zit vol human inte-
rest verhalen en geeft ruim baan aan 
jonge startende ondernemers.

De eerste nummers concentreer-
den zich op de Erasmusbuurt, een 
kindvriendelijke buurt. Het project 
kreeg een projectleider en werd ge-

realiseerd door de partners Klimop, 
Havensteder, Kinderparadijs en SO-
NOR. De Erasmusbuurt realiseerde 
als enige Rotterdamse wijk het label 
‘kindvriendelijke wijk’. Het school-
plein werd opgeknapt met kinder-
poëzie, de Rembrandt tuin kreeg 
moestuintjes en de diverse pleinen 
in het Oude Noorden werden met 
fabeldieren uit de kinder verbeel-
ding verbonden. 

NOOrDerZON, 100 edities 
informatie en bindmiddel

Het lijKt missCHieN 
eeN leuK Feestje…
Het was afgelopen week in Het oude noorden de week van de autonomie, één van de vier 
wijkwaarden. bij Kinderparadijs meidoorn werd hier bij alle activiteiten extra aandacht 
aan gegeven: zo kiezen kinderen welk gerecht ze maken met Kokkies, kiezen ze welke 
taak ze willen doen in de tuin en leren ze in de speeltuin beter hun grenzen aan te geven. 
allemaal spelenderwijs, want hoe meer je oefent, hoe beter je ergens in wordt. 

eigen Champions League Team! De 
derde masterclass richt zich op het 
stellen van doelen. Roeim geeft een 
boks aan tien multiculturele jonge-
ren. ‘Heb je deze week wat meege-
maakt? Ik ook niet zoveel. Voor het 
eerst zat ik weer in de file. Maar het 
theater mag niet open. Wist je dat 
Feyenoord misschien de play-off fi-
nale mist tegen FC Utrecht?’ Het ijs 
is gebroken. Roeim recapituleert.’ 
Ken je nog mijn verhaal? Mijn dro-
men zijn uitgekomen. Blijf dromen!’ 

Een meisje blijft bij haar stelling uit 
de tweede masterclass:’ik wil geen 
collegegeld gaan betalen als ik geen 
les krijg.’ Roeim: ‘Ook niet de helft?’ 
Vandaag is de derde sessie: het stel-
len van doelen. ‘Als je geen doelen 
stelt komt er ook niets van.’ Ieder 
stelt zijn doel op de korte termijn 
en zijn doel op de lange termijn. De 
één wil een bedrijfsplan maken en 
op langere termijn een exportfirma 
oprichten van keukengerei. Maar 
dat zonder banklening want rente 
is verboden. Roeim verwijst hem 
naar een Halalbank. De ander wil 
dit jaar slagen en systeembouwer 
worden. Een meisje wil psychiater 
worden en de ander mondhygië-
niste. Een toekomstig social worker 

wil kinderactiviteiten ontplooien en 
armoede bestrijden. De één wil haar 
rijbewijs halen, ze reageert nog niet 
snel genoeg. Een aanleiding voor 
Roeim grapjes. Ze droomt van pe-
dagogie. Dat had Roeim in zijn va-
der tijd ook wel kunnen gebruiken. 
De ander zoekt een afstudeerplek. 
Roeim wijst erop dat doelen stellen 
ook vraagt om stappen te zetten en 
dat blijft hard werken. Jaarlijks heeft 
Roeim 70 theatershows en dat doet 
hij al 19 jaar. Gedisciplineerd en 
altijd op tijd. ‘De mensen moeten 
op je kunnen rekenen. Zo creëer je 
opportunities. Die man moeten we 
hebben. Hij gaat ervoor!’ Bekijk de 
Instagrampagina van Roeim. Het is 
één groot feest!

Het Huis van asparaat in 
de persoon van roeim en 
rechterhand aniska hield 
een drietal workshops in 
de banier voor een tiental 
gemotiveerde jongeren. 

In de eerste masterclass liet come-
dian Roeim een kijkje nemen in 
zijn jeugd. Hij schetst hoe hij is 
opgegroeid en wat hij ervan heeft 
meegekregen. De tweede master-
class kwam Aniska aan bod. In een 

soort Lagerhuis setting werden door 
de jongeren stellingen geponeerd 
en bestreden. SOL engageerde het 
Huis omdat ze constateerde dat veel 
jongeren in de corona periode hun 
doel verloren. Ze wilde de jongeren 
stimuleren om samen naar de toe-
komst te kijken. Wat kan je zelf? 
Items uit de eerste twee sessies wa-
ren: Neem de ruimte. Wees positief. 
Wil alles niet te snel klaren. Een 
mindere periode blijft niet duren. 
Niet iedereen vindt je leuk. Vorm je 

De noorderzon010 is aan 
haar honderdste editie 
toe. 20 jaar geleden zag ze 
het licht in rapsodie in de 
derde pijnackerstraat. 

Huis vAN AspArAAt 

100e 
eDitie! 
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Leo is door zijn manager gevraagd 

en moest er twee uur over denken 
eer hij zijn jawoord gaf. Het is een 
nieuwe uitdaging, vooral omdat er 
zoveel projecten lopen die hij samen 
met collega Ricardo Wooning gaat 
aanpakken. Het is een wijd gebied 
dat alleen met fiets is te behappen. 
We wagen ons aan een beknopte 
opsomming van wat er speelt: de 
Vinkenstraat, funderingsherstel, de 
Wolstraat,, de 55-plus woningen bij 
Hartenrust, de Wiekstraat. Het wordt 
allemaal sociale woningbouw en in 
echte Oude Noorden stijl. Fotograaf 
johannes pinkt een traan weg wat 

betreft de Wiekstraat. Tien woningen 
blijven. ‘De gevels waren echt mooi, 
maar de achterkanten moest je stut-
ten.’ repliceert Ricardo. Havensteder 
is door de gemeente uitdrukkelijk ge-
vraagd om aan de grote vraag naar so-
ciale woningbouw in het Oude Noor-
den te voldoen. We hebben het over 
de nieuwe Vinkenstraat. Deze blijft 
haar historische uitstraling behou-
den. De bocht blijft erin al was dat 
een heel gepuzzel om redelijk rechte 
woningen te krijgen. 

alles gaat met elkaar om 
Beide opzichters zijn gek op het 
Oude Noorden ook al is er het nodige 
werk aan de winkel: de achterkanten, 
de bergingsgangen. ‘Mooi is dat alles 
met elkaar omgaat’ mijmert Ricardo. 
‘Je moet wel een beetje meedoen’. 
Het Oude Noorden heeft een gemê-
leerde bevolking en is artistiek. Leo 
speelde hierop in bij de Burgemees-
ter Roosstraat door het introduceren 
van een muurschildering. Leo is blij 

met de drukte. In de corona tijd was 
het saai in de Provenierswijk. Ieder-
een zat binnen. Normaal komen 10 
tot 15 mensen op straat naar je toe. 
Leo is een man van oplossingen en 
aanwezigheid op straat. ‘Na het pen-
sioen van Jan Potappel moest ik er 
een zwaargewicht bij’ grapt Ricardo. 
Hij en Leo zijn door de corona schrik 
aan het lijnen gegaan. Leo loopt zo-
wat 12 kilometer per dag door de 

we kennen leo van het rot-
tekwartier waar hij een pa-
radijsje van maakte, naast 
zijn inspanningen in de toch 
wat rustiger provenierswijk. 
Hij is nu drie weken aan de 
gang. ‘Het oude noorden is 
leuker, levendiger.’  

nikita Verduijn en rachid 
bendadda zijn zowat een 
jaar in dienst bij sol om 
vrijwilligers te werven en 
te coachen. Hun titel is 
‘Vrijwilligersadministratie’, 
maar dat dekt de lading 
niet. 

Nikita deed het werk twee jaar lang 
als stagiaire en kon dan doorstromen 
naar een betaalde baan. Rachid was 
1,5 jaar actief bij Checkpoint (indivi-
duele hulpverlening) en is nu coör-
dinator vrijwilligers. Ze trekken aan 
de bel omdat in de post corona tijd 
en alles weer geleidelijk open gaat 
het maar afwachten is of voldoende 

vrijwilligers opdagen. Veel contacten 
zijn digitaal en niet iedereen is hier-
op ingesteld. In de corona periode 
waren veel vrijwilligers actief met 
maaltijden koken en bezorgen (drie-
maal per week 45), kaarten en bloe-
men bezorgen, huisbezoekjes. Nu de 
economie weer aantrekt zijn vooral 
jonge mensen weer aan het werk. 
Welke vrijwilligers zoeken ze ? Aller-
lei soorten, studenten, bewoners in 
de tegenprestatie, gepensioneerden, 
fanatieke sporters. Ze zoeken gasthe-
ren en gastvrouwen die koffie en thee 
zetten, afspraken controleren, bezoe-
kers begeleiden of wandelmaatjes 
willen zijn. Velen zijn doorgestroomd 
naar een betaalde baan. Gastvrijheid 

staat centraal in alle huizen van de 
wijk. Daarnaast schreeuwt het oude-
renwerk om hulp. Duizenden huis-
bezoeken zijn nodig. Het krachthuis 
en het geheugenpaleis vragen mens-
kracht. Nikita en Rachid willen bewo-
ners verbinden. Is het niet leuk om 
in je eigen wijk actief te zijn met en 
voor anderen. SOL ondersteunt be-
wonersinitiatieven. Voor je initiatief 
kan je gebruik maken van de keuken. 
Ook voor jongeren dient het nodige 
te gebeuren. Rachid vertelt over de 
3D printers die ze hebben om jonge-
ren te interesseren voor techniek en 
de hulp bij programmeren.

‘Hoe heb je het voor elkaar gekregen 
om Ricardo in een mum van tijd 
vertrouwd te maken met je unieke 
werkwijze?’ Voor Potappel is dat knip 
en klaar. ‘De Rotterdamse mentali-
teit, geen gelul, gebak van Krul.’ We 
maakten met Jan Potappel van alles 
mee. De burenruzie rond een knoert 
van een boom in een senioren tuintje. 
We losten het op met een combinatie 
van vakman en vrijwilligers. De over-
last in de bergingen Gerard Scholten 
en de jongerenoverlast, Jan pakte het 
aan en steunde actieve bewoners. 
Havensteder zorgde voor plantgoed 
en een schuurtje voor tuin- en spel-
materiaal. Achterterreinen werden 
schoongemaakt, bergingen geschil-
derd, bergen aarde geleverd. ’Nu noe-
men ze dat out of the box denken.’ 
Iedereen wil normaal behandeld 
worden volgens Potappel, mensen 
vragen terecht om aandacht. Je moet 
ze niet van het kastje naar de muur 
sturen. De meest authentieke zin-

snede van Jan is: ‘Regels zijn er om 
overtreden te worden. Ben je bang 
om je auto te parkeren? Realiseer je 
dat er een bumper aan zit. Daar kan 
je zachtjes mee tegen de ander aan-
rijden. Hij bijt niet.’ Potappel houdt 
niet van oeverloos geouwehoer. Hij 
ergert zich ook aan de doorgeschoten 
automatisering. Niet alle bewoners 
zijn geletterd, hebben een compu-
ter of een smartphone of doen aan 
internet bankieren. Daar moet je re-
kening mee houden. Jans kindje zijn 
de taakstraffers bij de Raad van Kin-
derbescherming. ’Ze zaten toen op 
de Noordsingel. Ik wilde ze hebben, 
maar dan het hele project. Ik ben blij 
dat mijn opvolgers dit doorzetten.’

taakstraffers
Het werk van Jan Potappel, het in-
zetten van taakstraffers vanuit de 
kinderbescherming, wordt voort-
gezet. We ontmoeten de werkleider 
van de taakstraffers Ronald Schrij-

vers, een veertiger een jeugdige uit-
straling. Wekelijk zet hij 8 jongens 
aan het werk. Ze richten zich vooral 
op de aanpak van verwaarloosde bin-
nenterreinen,. Gedumpt grof vuil 

verzamelen ze op één punt. Hij is 
streng maar rechtvaardig. De jon-
geren hebben respect voor hem. Op 
straat komt hij ze tegen: ‘Hé, taak-
straf meester!’

trots op zijn collega’s
Terug naar Jan. Hij is ook trots op Or-
kide, de woonvoorziening voor oudere 
Turken. Geweldig was ook de ontdek-
king door Potappel in de woning van 
Johannes de Dichter in de Jensius-
straat waar hij verhalen vond op zol-
der op het dak beslag die dateren van 
vóór de oorlog. ’Ik zou er een boek 
over kunnen schrijven. Ik heb het 
bij Havensteder altijd naar mijn zin 
gehad, al waren  de laatste tijd teveel 
veranderingen en bureaucratie soms 
een ergernis.’ ‘Aan Leo heb je een hele 
goeie. Hij heeft bij mij nog gesollici-
teerd. Vergeet dit niet op te schrijven, 
ik ben echt trots op mijn andere col-
lega’s.’ Het werk op straat. De oplos-
singsgerichtheid. Het respect voor de 
bewoners. De liefde voor de wijk. De 
Potappel erfenis gaat niet verloren.

wijk. Als hij een melding binnen 
krijgt heeft hij het al op straat ge-
hoord. Korte lijntjes! ‘Als we wil-
len dat bewoners initiatief nemen, 
moeten wij er ook zijn. Ga eerst zelf 
babbelen met de buurvrouw. Het is 
jouw leefomgeving.’ Leo is fan van 
het mobiele milieupark om grof vuil 
de wijk uit te krijgen. Wijkconciërge 
Peter Heij speelt hierbij ook een be-
langrijke rol. ‘Oplossen’ is Leo’s to-

verwoord. Hij werkte nauw samen 
met René Hanselman van stadsbe-
heer en wijknetwerker Henri Ver-
meulen waarmee regelmatig werd 
geschouwd. Besloten wordt om via de 
Noorderzon nog eens de app MeldR 
te promoten, naast het algemene Ha-
vensteder nummer 010- 8902525 en 
de algemene whatsapp 06-13653813, 
dan hoef je niet in de wacht te staan.

leo Wuisman 
nieuwe wijk-
beheerder in het 
Oude Noorden

De Vinkenstraat in het 
rotterdamse stadsdeel het 
oude noorden krijgt 43 
nieuwe duurzame sociale 
huurwoningen. 
Op de nu nog lege percelen worden 
door ontwikkelaar en bouwer Waal 
20 maisonnettes en 23 appartemen-
ten gerealiseerd. De bouw start me-
dio juli. Oplevering van de sociale 
huurwoningen is naar verwachting 
eind 2022. De woningen worden 
aangeboden op Woonnet Rijnmond 
in het najaar van 2022. Naast de be-
taalbaarheid van de woningen wordt 
ook veel aandacht besteed aan de 
duurzaamheid van dit project. De 
woningen worden goed geïsoleerd 
en bovendien aangesloten op het 
warmtenet van Eneco. Een betere 
isolatie heeft direct effect op de ener-

gielasten en het wooncomfort. De 20 
maisonnettes krijgen vier kamers en 
een totale woonoppervlakte van circa 
90m2. De appartementen komen bo-
ven de maisonnettes te liggen. Naast 
de 22 tweekamerappartementen met 
een woonoppervlakte van circa 52m2 
wordt er één appartement met 3 ka-
mers en een oppervlakte van zo’n 
67m2 gebouwd. Alle appartementen 
zijn bereikbaar met een lift. 
Bij het ontwerpen van de nieuwe wo-
ningen werkte ontwikkelend bouwer 
Waal samen met Ruoff Architecten. 
Zij kozen voor een gevel van bak-
steen en dakpannen met een histo-
rische uitstraling. De ronding in de 
Vinkenstraat en de pandsgewijze be-
bouwing worden met het ontwerp in 
ere gehouden. 

Talentrijk duo 
werft en coacht 
vrijwilligers

Danny nederstigt is een 
ervaren horecaman die 12,5 
jaar een spraakmakend 
eetcafé runde in het lloyd-
kwartier. na de verkoop 
van dit bedrijf zocht hij 
een nieuwe locatie. op een 
makelaarssite zag hij het 
voormalige etablissement 
van van otterloo, een begrip 
uit de jaren 90 in het oude 
noorden. 

Danny heeft in het Oude Noorden ge-
woond en kende de Benthuizerstraat 
als een levendige straat. Het pand 
beantwoordde aan al zijn verlangens, 
oud, karakteristiek en  geschikt om 
grondig te verbouwen. Terwijl hij 
aan de voorkant een lounge bouwde, 
maakte Danny aan de zijkant een 
verhoogd terras om actief en gezellig 
te borrelen. Nederstigt had de wind 
niet mee. Hij was net geopend of 
hij maakte twee lockdowns mee en 
was zowat 6,5 maand gesloten. Het 
eerste kwartaal was nog rustig en zat 
hij in de opbouwende fase. Danny 
nam geen goedlopende zaak over, 
hij moest het doen op eigen kracht. 
Op dit moment is het duidelijk dat 

de zaak een schot in de roos is en in 
hoge mate een nieuw publiek aan-
trekt. Het geheim van Nederstigt is 
het creëren van een kwaliteitszaak. 
Het café heeft wel 12 soorten open 
wijnen en 9 markante bieren van de 

tap. Bar Benthuis heeft goede spul-
len. De beste speciaalbieren kan je 
krijgen en een kwaliteits pils. Het in-
terieur is dat van een modern bruin 
café, een perfecte mix. Het werd al-
lemaal wat luxer waarbij de uitstra-

ling van het pand binnen mooi werd 
doorgetrokken. Er was wel wat werk 
voor nodig, zelfs de plafonds gingen 
er uit en de brandgevaarlijke elektra 
werd vervangen.

Voortvarende plannen
Is er ook iets te eten? Danny serveert 
diverse soorten tosti’s en een dags-
oep. In de avond zijn er gevarieerde 
borrelhapjes. Op zondag staat er 
binnenkort een warme lunch op het 
programma. Danny kent vanuit zijn 
werk diverse koks die wat kunnen. 
Het pand heeft een splinternieuwe 
professionele keuken. Op zaterdag 
was er een heuse palingparty en de 
traditionele haringparty wordt ook in 
ere hersteld. Plannen zijn er genoeg 
zoals het programmeren van band-
jes. Nederstigt is ook lid van Poort 
van Noord, een club van bewoners 
en ondernemers die de straat mooier, 
veiliger en gezelliger willen maken 
in samenwerking met de gemeente. 
Dagelijks observeert Danny de gang 
van zaken in de straat. Op naar de 
toekomst in deze mooie buurt!
Overigens is Danny nog naarstig op 
zoek naar personeel..

Bar Benthuis koerst op kwaliteit
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jan potappel wijkbeheerder kwam in 1978 in dienst bij 
pws (later Havensteder). Hij werd ingeschakeld bij de tech-
nische dienst en opereerde vooral in alexander, Crooswijk, 
Centrum en oude noorden. jan kreeg werkbonnen en ging 
vervolgens de klus aanpakken. jan is van de gestampte 
pot, niet lullen maar oplossingen zoeken. 

Duurzame sociale 
 huurwoningen 
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