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Op zondag trok de tweede 
landelijke woonopstand 
demonstratie ruim 8000 
deelnemers. Honderden 
demonstranten uitten hun 
bezorgdheid en woede over 
het woonbeleid uitgedrukt 
op stukken karton, borden en 
spandoeken. 
In het Afrikaanderpark lieten de deel-
nemers hun stem horen, waaronder 
behoorlijk wat Noorderlingen. Ze wil-
len meer recht op betaalbare woningen, 
een grotere beschikbaarheid van woon-
ruimte, meer investeringen in de volks-
huisvesting, minder marktwerking en 
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lagere huren. Voor Rotterdam was 
gekozen vanwege de ophef rond de 
nieuwbouwplannen voor de Tweebos-
buurt. Deze zomer is daar begonnen 
met de sloop van honderden sociale 
huurwoningen. De oorspronkelijke 
bewoners vinden dat zij door de nieuw-
bouwplannen uit de vooroorlogse wijk 
worden verdreven. Van de 524 sociale 
huurwoningen komen er maar 137 te-
rug. Na een programma van sprekers 
en muziek vertrokken de deelnemers 
aan de woonopstand demonstratie 
richting Erasmusbrug. Eenmaal op 
de brug werd de demonstratie onver-
wacht verstoord door politieoptreden 

dat een groep demonstranten iso-
leerde van de rest van de deelnemers 
aan de woonopstand demonstratie. De 
demonstratie kwam voor lange tijd tot 
stilstand. Een ontluisterende situatie 
van een demonstratie die zo goed en 
eensgezind was gestart. De organisatie 
wilde alleen doorgaan als één demon-
stratie, als één beweging. Uiteindelijk 
kwam de uitgedunde demonstratie 
om kwart voor zeven aan op het plein 
voor de Markthal, waar ze opnieuw 
werden toegesproken en toegezon-
gen. Volgens actieleider Mustapha 
Eaisaouiyen, ook bewoner van de veel-
besproken Tweebosbuurt, is de strijd 

om een beter woonbeleid nog lang 
niet gestreden. Iedereen heeft recht op 
een woning. ‘Je ziet dat solidariteit nog 
springlevend is. Het kabinet moet op 
zijn tellen passen.’ De betogers uiten 
hun ongenoegen over het desastreuze 
woonbeleid van de regering. Er is een 
groot tekort aan sociale woningbouw. 
Sociale woningen worden afgebroken 
om plaats te maken voor de midden-
groepen. Bewoners worden vaak uitge-
plaatst naar de regio waardoor ze hun 
netwerk verliezen. In het Oude Noor-
den en de Agniesebuurt slagen de wo-
ningcorporaties er nog in huurders te 
herhuisvesten in de buurt, althans het 

merendeel. Dit gaat echter ten koste 
van de minder draagkrachtige star-
ters. Uit gesprekken met actievoerders 
blijkt veel ellende: piepkleine wonin-
gen met geen uitzicht op een groter 
huis, onzekerheid over sloop. ‘ Wonen 
is een recht ‘klinkt het overal.‘ Huizen 
zijn voor mensen niet voor winst.’ Be-
woners die nu € 810 betalen hebben 
ook geen zicht op een groter huis. Bij 
scheiding is woonruimte vinden he-
lemaal hopeloos. Wachtlijsten van 7 
jaar zijn schering en inslag. Volgende 
woonopstand demonstraties zijn aan-
gekondigd in Tilburg, Nijmegen en 
Groningen.
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Start met een persoonlijke ontboeze-
ming over eigen ziekte casus, daarna 
ga ik door naar beleid. Het wordt lo-
gisch oppassen! Gaat u mee op reis 
in de tijd? Eind augustus 2018 word 
ik met een ontzettende buikpijn wak-
ker. Niet normaal, met spoed naar 
de huisartsenpost, met superspoed 
naar de Spoed. Men was bang en ik 
ook, los van dat ik me bijzonder ziek 
voelde. Afijn, het werd opname. Daar-
voor moest een maagsonde geplaatst 
worden om het braken te stoppen. 
Wel eens leuk een stroeve slang in 
je neusgat gehad? Ik ervaar het als 
een verkrachting, wellicht ben ik een 
overgevoelig mens, maar dit was me 
te veel. Blijkbaar wijk ik af. Dat kende 
men niet. Een kleinere slang was een 
iets betere pijnlijke oplossing. Knapte 
iets op. Met een groot verlangen naar 
huis en huisdieren mocht ik na een 
poosje naar huis. Bleef super misse-
lijk. Terug naar de arts. “Mevrouw we 
gaan u opereren”. Was zo beroerd dat 
de idee van een mogelijk ontwaken 
met een stoma ook ok leek. Ha, ook 
voor de operatie moest een maagson-
de. Hoe ziek ik ook was, mijn neusgat 
& ik protesteerden heftig. Neen, neen 
en nog eens neen. Ja, de verpleeg-
ster met “dan kunt u niet geopereerd 
worden”.  Ik op dat soort momenten: 
“dan opereren we maar niet”. Ze 
kwam terug met een zalfje, verdoving 
van het neusgat, binnen 10 seconden 
zat de maagsonde op zijn plek. Ope-
ratie goed verlopen. Bleek oud wond-
weefsel van de blindedarmoperatie op 

COlumN

10 jarige leeftijd die de dunne darm 
thans beknelde. Hersteld, gelukkig 
& dankbaar voor deze medische zorg 
opnieuw naar huis en in de ziekte-
wet. 2018 was ook het enige OMD-
weekend 2018 dat het Koopmanshuis 
dicht was. Hoor nog steeds van men-
sen dat ze destijds voor een dichte 
deur stonden!

aangekaart
Dat neusgat gedoe zat me dwars. 
Klacht opgeschreven. Behandelend 
arts woof het weg. Raar dat zo’n klein 
beetje zalf een issue is? Afijn, laat 
maar! Mijn dossier zegt dat ik het als 
traumatisch had ervaren, stimmt!! 
Twee jaar na dato wederom een ak-
kefietje onverdoofd behandelen in 
hetzelfde ziekenhuis. Highly sen-
sitive blijk ik toch te zijn. De hech-
tingen uit de hand vanwege carpaal 
tunnel-syndroom-operatie maakte 
me opnieuw iemand die oprecht een 
ongekende pijn ervaart. Onbekend 
voor verpleging? Nu was ik het zat. 
Ik had nu n=2=onverdoofd achter de 
rug. Op naar de klachtenfunctionaris. 
Die pakt het op, eerst amicaal, daarna 
triomfantelijk, toen kwam het inzicht 
en daarna vertragend maar serieus in 
de procedure. Wat bleek? Conform 
protocol kan verpleging zonder over-
leg met de arts het neusgat met een 
zalfje verdoven. Ok! Dus mijn vragen 
aan de functionaris: ‘Sinds wanneer 
staat dat in het protocol? Omdat ik ge-
klaagd had? Dan zou het ziekenhuis 
mij dat hadden moeten laten weten. 

Als het in het protocol stond, dan is 
er 3 keer niet-protocollair gehandeld’. 
Functionaris zat klem, bleek sinds 
2015 in het protocol te staan. In de 
USA zou ik gewoon financieel /juri-
disch binnenlopen op mijn gevoelige 
neusgat met daaraan gekoppeld een 
community-claim van lotgenoten! 
Daarna werd het stil, patiënt zet door. 
Uiteindelijk de manager van de afde-
ling aan de lijn gehad, is besproken in 
het team. Ik probeer uit te leggen hoe 
vervelend het is om super ziek toch 
voor jezelf op te moeten te komen. Dat 
ik de aanpak van de verpleging niet 
snap. Een huilende patiënt, terwijl er 
een simpele oplossing voorhanden 
is? Waarom dat niet-empathische? 
Leermoment is dat je zelf het protocol 
moet checken. Dit heeft 3 jaar terriër 
talent heeft gevraagd. Sorry gehoord? 

Neen. Bloemetje? Neen. Mijn stille 
gelijk alleen. Ja zo’n corona test in de 
neus doet alles fijn herbeleven. 

david versus goliath
Ik snap ze wel. Die arme mensen 
van de Toeslagen Affaire, bijna ver-
morzeld door een Modern Times Bu-
reaucratie. Overheid die doorschiet in 
regels en machtsbereik. Kijkt men te 
veel naar Poetin? Moderne witte boor-
den die bureaucratisch pijnbanken, 
raddraaien, vierendelen? Ruimte voor 
integriteit en medemenselijkheid? 
Verschuilen achter regels & systeem? 
Star rücksichtslos doorgaan in je on-
gelijk? Alles liever dan toegeven dan 
je fout zat? Elkaar dan indekken & 
goedpraten? De kunst is om als indi-
vidu een moloch, een pijnbank, een 
groep verkeerd eigenzinnige mensen 

te keren. Zo’n onrechtvaardige orga-
nisatie versus het individu? Wij zijn 
met meer, jij staat alleen?! Het slacht-
offer moet bovenmenselijke krachten 
opbrengen om deze afbraak te door-
staan. Netjes en beleefd overleven van 
bureaucratische agressie. Het vraagt 
moed, kracht, geduld en energie. 

Hold your beliefs lightly!
Inspirerende titel van Grayson Perry 
met een prachtige tentoonstelling 
in Maastricht in 2016. Niet zo star 
vasthouden aan het eigen beperkte 
denk apparaat. Stop met verpolitieken 
van ego & inhoud. Twijfel eens leuk 
aan jezelf, check de feiten. Ook het 
OMT-team, hè. Want als er nu ergens 
sprake van doorgesnoven beleid is, 
dan is het dáár wel. Eerst heeft weten-
schappelijk een mondkapje absoluut 
geen zin. Dan mag je géén medisch 
mondkapje op, dat wel helpt, maar is 
voor de medische zorg bestemd. Dan 
moet het niet-100% functionerende 
mondkapje toch maar op, ondanks 
dat het geen zin zou hebben. Dan 
mag mondkapje na een tijdje weer 
af en henen, zingt de minister. Nu 
functioneren ze weer bij verplaatsing. 
Gek hé, dat t niet meer te volgen is? 
Kunnen we niet een zalfje tegen deze 
alles-is-in-tegenspraak-onzin ontwik-
kelen?  

anja berkelaar

doorgesnoven 
beleid

Marion werkt met natuurlijke ma-
terialen als boomresten, bergste-
nen en antieke Spaanse hekken. Ze 
combineert ze met licht, van neon 
tot kaarsjes. De achterste helft van 
het atelier is één en al werkplaats 
met werkbanken, beitels, tangen, 
hamers, schroevendraaiers en klem-
men. 

beeldenmaker
Marion van der Schelde is geen on-
bekende in de kunstwereld. Ze ont-
wierp het interieur voor het voorma-
lige Theater Zuidplein. Van koperen 
balies tot de bewegwijzering, het 
meubilair, de bar en zelfs de kopjes. 
Ze is vooral een beeldenmaker. Veel 
van haar beelden exposeerde ze in 
beeldentuinen. Nu de beeldentui-
nen dicht zijn vanwege corona richt 
ze zich op kleiner werk van lusters 
tot wandlampen. 

Marion is geobsedeerd door lichtjes, 
de lichtjes van een bootje op zee, de 
gekleurde lichtjes van de Spaanse 

kapelletjes en feestmarkten. Ze 
geven haar een blij en geborgen 
gevoel. Oude metalen, bergstenen, 
drijfhout, licht, voor van der Schel-
de is het een spel ze met elkaar te 
combineren. De vogellamp aan 
het plafond krijgt nog krullen van 
ijzer. De cluster met takken aan de 
muur wordt doorkruist met een 
neon als een bliksemschicht, een 
zonnestraal. Vergane houtbrokken 
hebben soms de vorm van maskers 
als ze uitgehold en bewerkt worden 

door de ambachtsvrouw. Al haar 
kunstwerken krijgen een naam. Ma-
rion is 33 jaar zelfstandig beeldend 
kunstenaar. Zij combineerde haar 
autonome werk met lesgeven in 
beeldende vorming in het middel-
baar onderwijs. 

Na een vakantie in de Dordogne 
besluit Marion fulltime autonoom 
werk te gaan maken. Daarnaast 
steekt ze ook veel energie in de straat. 
Ze zijn begonnen met geveltuinen. 

twee gezellige kraampjes 
staan op het ammersooise-
plein. Op de tafels een reuze 
tekening van het toekomsti-
ge park. Hoe zien bewoners 
hun park en hoe kom je erop?
 
Met stickers kunnen de bezoekers 
hun wensen op de parkroute plakken. 
Die wensen gaan van een zonneweide 
tot terrasjes, van een kinderzwembad 
naar verrijdbare tafeltjes op rails bij 
Happy Italy, van een skatebaan tot 

een fietsenstalling. Er komen heel 
wat opgangen, van steile rechte trap-
pen tot sierlijke wenteltrappen. Bij 
de Bergweg en de Gordelweg komen 
liften. Bewoners maken zich druk 
over nachtelijke overlast. De trappen 
worden dan ook voorzien van een 
afsluitbaar hekwerk. De opgangen 
bevinden zich bij de Gordelweg, Tak 
van Poortvliet, Bergweg, Ammersooi-
seplein, Teilingerstraat, ZOHO en 
Bergselaan. De trappen zijn voorzien 
van bijenstenen en zwaluwkastjes. De 

eerste drie treden sluiten aan bij de 
Hofbogen architectuur. Eig is de ont-
werper. Wanneer komt het park er? 
Vooralsnog is de aanleg gepland in 
2023. Bij de voorlichting waren aan-
wezig: Marvin en Theo van de Wijk-
raad, Okach, gebiedsmanager, Daniel 
en Rutger van GroenGoed en de Tuin 
op de Hofbogen, Michiel Ottevanger 
van de gemeente, Dirk van Pijpe van 
de Urbanisten en Wendelien Lans van 
de Vrienden van de Hofpleinlijn.

Hofbogen park

sporttoestellen 
in de Agniesebuurt

tot grote vreugde van jong 
en oud zijn er leuke sport-
toestellen geplaatst op het 
ammersooiseplein en dit na 
vier jaar actie van bewoners 
en de  wijkraad. 
Wijkraadslid Hamlet vertelt over het 
nut. ‘Sporten in het algemeen is be-
langrijk voor de gezondheid van het 
lichaam en voor de hersenen van 
alle leeftijden. In de Agniesebuurt 
wonen heel veel gezinnen voor wie 
de sportschool te duur is daarom 
vindt de wijkraad het belangrijk 
om laagdrempelig sportfaciliteiten 

aan te  bieden in de wijk. In Rot-
terdam hebben 1 op 4 kinderen 
overgewicht. Kinderen die sporten 
presteren beter op school, zijn soci-
aler en slapen beter. We willen voor 
de jeugd in Agniesebuurt een ac-
tieve en gezonde sociale omgeving 
bieden, maar ook ouderen krijgen 
zo een mogelijkheid om in bewe-
ging te blijven’. Door een gezonde 
leefstijl leef je langer en gezonder. 
Daarnaast biedt sporten de kans om 
mensen te ontmoeten en zo een-
zaamheid te bestrijden. De sporttoe-
stellen staan er op proef voor 1 jaar.’

rondleiding in de 
tuin van noord

‘’Overal vogelhuisjes dan worden 
we de vogelstraat’ . We bladeren 
door een fotoboek met stierenbeel-
den, materialen uit de Spanje-tijd, 
met keukentegels uit Barcelona als 
lichtobject. Marion maakt heel veel 
werk dat zich zowat overal bevindt, 
en op vele manieren tentoongesteld 
was, van beelden naast modepop-
pen in een etalage tot de beelden op 
stelten op de Maasvlakte. Vaak vindt 
haar werk uit de buitenruimte zijn 
weg naar binnenruimtes, zoals par-

ticuliere woonkamers en openbare 
gebouwen.

20 jaar geleden konden Marion en 
haar man het huidige atelier inclu-
sief woonst kopen, na een intensie-
ve zoektocht. Het voormalige koets-
huis was voor Marion een droom die 
realiteit werd. ’ Zal ik mijn atelier 
openstellen?  Maar het wordt geen 
galerie, het blijft een werkplaats’. 
Leuk, want dan kunnen we creativi-
teit zien, ruiken en voelen.

belangstellende bewoners 
kregen een rondleiding in de 
tuin van noord door 
de architect himself. verteld 
wordt hoe de gevangenis 
werd ontworpen in 1872. 

Het complex was één groot vierkant 
met een centrale controletoren van 
waaruit de stervormige cellenblok-
ken vertrekken. De gevangenis werd 
gesitueerd in de polder, pas later is 
het Oude Noorden er rond gebouwd. 
De gevangenis was een echt dorp 
met alles erop en eraan van keukens 
tot ziekenboeg, van wasserij tot werk-
plaatsen. Als je er arriveerde kreeg je 
een ku klux klan kap over het hoofd en 
werd je een nummer. In de oorlog is 
een gebouw door een bom getroffen. 

woningen in een park
In 2014 werd de gevangenis geslo-
ten en besloten werd van de cellen-
blokken en de villa’s van directeur 
en dokter woningen te maken. Dit 
zoveel mogelijk met behoud van de 
oorspronkelijke structuur en elemen-
ten. Het was een behoorlijk corvee 
voor ontwikkelaar, bouwer, architec-
tenbureau en landschapsarchitect. 
De gemeente wilde een openbaar 
park. Omdat het fundering technisch 

belangrijk was werden de massieve 
binnenmuren eruit gehaald. De cel-
structuur is behouden. De wonin-
gen zijn vijf verdiepingen hoog. De 
grootte hangt af van het gebruik van 
één, twee of drie cellen als breedte. In 
de eerste verdieping is een groot gat 
gemaakt waarin een enorme glazen 
wand is aangebracht met schuifdeu-
ren. Hiermee wordt ook een partij 
licht binnen gebracht. Het plafond is 
bijzonder hoog. 
In totaal bevat het wooncomplex 121 
woningen. Ze zijn gevarieerd en in 
een stukje nieuwbouw met eronder 
parkeerplekken zitten zelfs kleine 
units. De koepelwoning is een XXL 
uitvoering geworden. Een aantal later 
aangebouwde bouwsels zijn verwij-
derd. De woningen zijn rug aan rug 
gebouwd en hebben een eigen tuin-
tje. Al de rest van het groen wordt 
door de gemeente onderhouden en is 
als park openbaar. Gepoogd werd wat 
van de ruigheid te bewaren. 
We komen bij de vrouwentuin waar 
een prachtige magnolia boom staat. 
Deze werd door de architect heilig 
verklaard. De poorten van de gevan-
genis zijn vol uitgesneden vogels en 
refereren naar de vroegere polder. 
Het hele complex ademt rust.

woningbezoek
We bezoeken een woning van een 
VVE lid met een oppervlakte van 163 
vierkante meter. Op een benedenver-
dieping  van 5 bij 5 meter komen nog 
4 etages met diverse functies van open 
keuken tot slaapkamers, van werkplek 
en douche tot logeerkamer. 
Bij elke koper zien we per etage ver-
schillende inrichtingen. Het is een 
prachtwoning en de bezoekers zijn 
onder de indruk. Vanuit het grote 
raam op de eerste etage kijken we 
over het park waar nog een kunstwerk 
komt. Gewaakt wordt op de eenheid 
van het complex.

spelen 
met 
natuur 
en 
licht

als we het atelier van 
marion van der schelde 
binnen stappen, worden 
we geconfronteerd met een 
vliegende vogel aan het 
plafond en een cluster van 
beweeglijke takken aan 
de witte muur met neon 
verlicht. Op een luster van 
wrakhout staan traditionele 
kaarsjes. wandlampen met 
originele kleursettingen 
worden gedragen door 
gevonden houtstronken. 
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Het is gezellig op het 
pijnackerplein waar hele 
gezinnen knus zijn neer-
gestreken rond het rijdend 
podium van het rotterdams 
volkstheater. 
De bewoners worden getrakteerd op 
een heel bijzondere magiër die in 
een mini doos gevaarlijke zwaarden 
overleeft. Hij slaagt erin, opgesloten 
in een kist en verpakt in een grote 
zak, te verrijzen. Als de sloten van 
de kist opengemaakt worden, zit de 
assistent in de zak. De toeschouwers 
kunnen hun ogen niet geloven. Dan 
spelen Pierre van Duijl en de tent-
band. De band speelt de blues en 
Pierre zingt levensliedjes waaronder 
‘vrijen mag ik niet ‘ verwijst naar een 
recent verleden. Het was een heerlij-
ke middag en het zonnetje liet ons 
niet in de steek.  dichter en bewoner menno 

smit organiseerde een heer-
lijke dichtersmiddag in het 
jan van der ploeghuis met 
bekende namen en koppelde 
hieraan verrassende vraag-
gesprekken. 

Het programma startte met een work-
shop zelf gedichten maken. Gekozen 
werd voor de Pantoum vorm. Je kiest 
je belangrijkste trefwoord. Bepaalde 
regels worden herhaald. De ene ge-
dachte reageert op de andere. Het 
resultaat is onverwacht. De Pantoum 
vorm helpt je gedachten op papier te 
zetten en werkt zelfs therapeutisch. 
Een hele keur van dichters passeerde 
de revue en Menno ging er dieper op 
in. Ook kwam de zaal aan het woord. 

Olivier van Nooten kwam met pittige 
puntdichten. Uit de alledaagse wer-
kelijkheid plukt hij tal van situaties 
die een compleet nieuwe betekenis 
krijgen. Joz Knoop heeft het over de 
processierups die nooit meer gaat 
vlinderen. Aanleiding was een oude 
vriend die mecano vlinders maakt, al 
30 jaar lang. In zijn serie ontbrak de 
processierups vlinder. Jaap, de beeld-
houwer uit het Jan van der Ploeghuis, 
vergastte ons met een vorm van spo-
ken word en Machteld bracht ontroe-
rende herinneringen rond de dood als 
verboden thema. Edwin de Voigt ver-
gast ons met bewoners gedichten die 
prijken op uitvergrote bierkaarten op 
tal van ramen in het Oude Noorden. 
De poëzie van Edwin zelf is dartelend, 
humorvol en van de wereld. 

jana beranova revelatie
De 91 jarige dichteres Jana Beranová 
was de revelatie van de dag. Haar 
gedichten brengen ons in een to-
taal andere wereld van vriendschap, 
omarmen en de rijkdom van ‘mens’ 
zijn. Haar woning heeft ze postuum 
bestemd voor Belvedère, het verhalen-
huis. Belvedère zal de schatten van de 

de verkeersonveiligheid in 
de zaagmolenstraat bezorgt 
al vele jaren bewoners en 
gebruikers grote ergernis en 
angst. vele pogingen zijn ge-
daan om de zaagmolenstraat 
op de agenda te krijgen voor 
een verkeersveilige aanpak. 

Met het oog op een verkeersveilige 
aanpak hielden bewoners, wijkraad, 
wijknetwerker en ambtenaren een ver-
keersschouw met als doel de knelpun-
ten in deze straat te identificeren en 
ideeën naar voren te brengen hoe het 
veiliger kan. Door na te denken over fy-
sieke oplossingen en die uit te voeren 
kan de snelheid uit de straat gehaald 
worden. Een flitspaal in de straat neer-
zetten is ook een wens. De volgende 
ideeën kwamen naar voren bij het ge-
zelschap: Vanwege de vele (bijna) on-
gelukken komt Nate van Smells Good 
in the Hood, op de kruising Zaagmo-
lenstraat/Benthuizerstraat met een 
voorstel om op de straat een groot 
geschilderd kunstwerk te maken om 
deze kruising goed te markeren. Een 
andere bewoner stelde voor om van  de 
onderbroken lijn in het midden van de 
straat, waar het kan, een ononderbro-
ken lijn te maken. Weggebruikers mo-

gen hier dan niet inhalen. Nu komt de 
fietser vaak in de knel tussen de tram/
tramrails en de geparkeerde auto’s, 
waardoor er regelmatig op het trottoir 

dichteres bewaren en ontsluiten. Dit is 
gelukkig nog niet voor morgen. Men-
no lichte diverse tipjes van de sluier op 
bij de dichters. Hoe kom je tot poëzie? 
Wat triggert je? Wat is je belangrijkste 
inspiratiebron? De gedichten wer-
den verluchtigd door gevoelige blues 
gebracht met veel talent door Theo 
Sieben. Het was muisstil en iedereen 

droomde weg. Ik kijk naar buiten naar 
de schommelende kinderen. Ze pas-
sen perfect in de blues. De eerste po-
eziemiddag in van der Ploeg was een 
groot succes met wel 60 deelnemers. 
Op zondag  21 november komt de vol-
gende, een echte aanrader.  

OOK VAN JOu festiVAl
Het nieuwe seizoen van 
kunst en cultuur in noord 
werd op 24 en 25 septem-
ber geopend met het Ook 
van jou festival: een geva-
rieerd en verrassend pro-
gramma op het Konings-
veldeplein, georganiseerd 
door studio de bakkerij. 

Op vrijdagavond traden lokale talen-
ten en bekende artiesten op.  
Zaterdag startte het festival met een 
druk bezochte kindervoorstelling 
met Deze Ridder zegt nee. Vervol-
gens waren er  tal van uiteenlopende 
activiteiten voor jong en oud. 
Je kon meespelen in de instrumen-
tale speeltuin, deelnemen aan een 

yoga workshop, oosters dansen met 
Soraya, luister naar kinderkoor sing-
a-long, versierde bekers maken met 
het Kinderparadijs, verrast worden 
door een goochelaar, luisteren naar 
klassiek cello spel, deelnemen aan 
de kinderkletsshow, een bezoek 
brengen aan kunstenaarsateliers, 
luisteren naar verhalen over de ge-

schiedenis  van de wijk, en genieten 
van gevarieerde muzikale optredens. 
De Kok en de Tuinman verzorgde 
verkoelende drankjes. Sero van Don-
gen en Kittah Moore waren de hosts. 

Het festival werd afgesloten met een 
aanstekelijk optreden van het Uku-
lele Paradijs, waarbij aanwezigen 

werden uitgedaagd om mee te spe-
len. Vanwege gemeentelijke corona 
maatregelen moesten bezoekers de 
QR code tonen.

een verkeersveilige Zaagmolenstraat?

Inspirerende 
dichters 

ontmoeten 
de blues

Het grote Feestival op het 
noordplein kan omwille 
van corona niet doorgaan. 
daarom werden op de 
schoolpleinen diverse pro-
gramma’s gerealiseerd. we 
brachten een bezoekje aan 
het Heer vrankeplein. 

De kinderen van de Fontein dartel-
den over het plein waar een bijzonder 
gevarieerd programma wachtte. Kijk 
even naar de theater workshop. Wat 
willen de kinderen worden? vraagt de 
acteur. Het gaat van dokter naar po-
litie, juf, keeper, kok en caissière. Ze 
gaan het allemaal uitbeelden: prikjes 
van de dokter, de hartslag meten, de 
bal vangen, een lesje geven, roeren in 
de pan en producten scannen aan de 
kassa. Tussen de bosjes zit gooche-
laar Ray verscholen. Met speelkaarten 
haalt hij de wonderlijkste toeren  uit. 
Zelfs de moeders kunnen  de trucs 
niet begrijpen. Verderop worden pa-
tatzakjes gevouwen en gevuld met de 
geschilde appelen. Aan lange tafels 
wordt geschilderd, veel meisjes hoof-

den en soms een Halloween look. 
Leuk is de tekening met een klein 
meisje erop met sproetjes en schit-
terende sterretjes. We zien ook meer 
abstract werk en zelfs een eenhoorn. 
Kinderen gaan elkaar interviewen 
over wat ze willen worden en wat nou 
echt hun talenten zijn.

de bokser
Op een grote luchtmatras worden 
koprollen gemaakt. Alles gebeurt op 
sokken. Het wordt echt spannend als 
je afzet op het matras en door de lucht 
zweeft. Orgelpunt wordt clown Ruud 
als bokser. Hij begint met schoon-
maak met de zwabber en een hapje 
eten. Het installeren van de kapstok 
voor de boksjas blijkt niet te kunnen 
zonder de kinderen. Het aantrekken 
van de bokser broek vereist wel de 
hulp van twee kinderen. De clown 
krijgt het aan de stok met een boks-
bal. Gelukkig wordt hij gered door de 
bel. Het was een heerlijke middag met 
een glunderende directeur die partici-
peerde.

Herfst
parade 
Pijnacker-
plein 

pop- up feestival 
voor scholieren

latin American 
in Jan Van der Ploeghuis
twee latijns amerikaanse 
gitaristen en zangers on-
der de naam duo del mar 
brengen de senioren in 
vervoering met traditionele 
spaanse nummers. Het 
gaat van gevoelige liedjes 
tot schlagers en hartstoch-
telijke rumba. 

Het publiek gaat behoorlijk uit zijn 
bol. Niemand blijft zitten en de één 
trekt de ander mee. Het muziekfes-
tijn volgde op een lekkere maaltijd 
die energie gaf. Het mooiste van 
de muzikanten was dat ze van tafel 
naar tafel gingen en in waren voor 
talrijke muzieknummers. In het 
publiek zien we heel vrolijke La-
tijns Amerikanen en bewoners met 
Spaanse connecties. De sfeer zit er 
behoorlijk in en de dansers hou-
den het drie uur vol. Sportschool is 
onnodig. Vooral de rumba die het 
aantal bewoners behoorlijk kunnen 

dansen was meer dan verrassend. 
De Spaanse songs brachten be-
woners bij elkaar van senioren tot 
nieuw gearriveerde kunstenaars in 
het wooncomplex.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

wordt gefietst. Dit is  ongewenst en 
gevaarlijk voor de voetganger. Totdat er 
besloten wordt wat er met de tram ge-
beurd, zou het een oplossing zijn om, 
naar voorbeeld van de Pijperstraat, een 
markering voor een rood fietspad te 
maken over de tramrails heen. Het ge-
zelschap verzoekt of het zebrapad bij 
de 1e Pijnackerplein bij café De Toe-
komst verplaatst kan worden naar de 
andere kant van de 1e Pijnackerstraat 
waar op dit moment veel fietsen  staan. 

geen overzicht
Bij de uitritten naar de Zaagmolen-
straat waar geen overzicht is wat er uit 
de Zaagmolenstraat komt,   zou het 

goed zijn om daar 2 x fiets vlonders 
te plaatsen, zodat daar geen auto’s en 
busjes kunnen staan die het uitzicht 
belemmeren. De RET uitstap is niet 
veilig voor de mensen die uitstappen 
én ook niet voor de fietsers die langs 
de tram rijden. Het zebrapad bij de 
kruising aan de Zaagmolenkade is on-
overzichtelijk. Hier is voorgesteld om 
het zebrapad meer richting de brug 
te plaatsen.  Als je vanuit de Zaag-
molenkade links de Zaagmolenstraat 
wilt afslaan is het onoverzichtelijk. 
De schouwers stellen voor om via 
eenrichtingsverkeer het verkeer de 
andere kant uit te laten rijden Zaag-
molenstraat richting Zaagmolenkade/

Noordplein en eventueel de richting 
in Zwaanshals ook om te draaien. De 
straat moet toegankelijker worden 
voor minder mobiele mensen. Vooral 
bij het ongelijke gedeelte  in het trot-
toir in de Zaagmolenstraat en bij het 
terras van café Faas. Ook verzoek om 
regelmatig de weesfietsen te laten weg-
halen. Sommige fietsen vormen een 
obstakel voor de toegankelijkheid van 
het trottoir. De afdeling Mobiliteit zal 
binnenkort reageren op de voorstellen. 
De wijkraad, bewoners en gebruikers 
van de Zaagmolenstraat blijven strij-
den voor een verkeersveilige- en leef-
bare Zaagmolenstraat.
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Hans is zijn enorm archief aan het 
openen en kwam diverse acties in 
Katendrecht tegen, het boek is dan 
ook een portret in een sociale con-
text. Hans is een oorlogskind. Zijn 
eerste actie bij het Centrum Beel-
dende Kunst, waar hij jarenlang 
een richtinggevende rol speelde, 
was het inventariseren van alle oor-
logsmonumenten. Ook bij de eerste 
gastarbeiders was hij als kunstenaar-
activist betrokken. Tenslotte was ook 
duurzaamheid één van Hans zijn 
belangrijke thema’s. Via Hans kwa-
men ook de Poetry International ge-
dichten op de Roteb wagens. Samen 
leven en kunst gaan voor Hans hand 
in hand. 
Wim Mul is als 91 jarige ook een in-
spiratie voor anders ouder worden. 

Hij is nog een fervent fietser en fit-
nesser. Wim heeft als oorspronkelijk 
Oude Noorderling een groot netwerk 
en is als banketbakker een echt am-
bachtelijk kunstenaar. Mul is ook een 
levensgenieter en een familieman. In 
Belvedère hangen diverse portretten 
van de bakker, alle van Hans hand. 
We bezoeken de voormalige bakkerij 
een stemmig Jugendstil pandje vol 
foto’s van dat unieke Katendrecht. 
Hans Abelman brengt ons in een 
sociale wervelstorm en tegelijkertijd 
geeft hij ons een ingekleurd portret 
van een echte Rotterdammer. Een 
jaar lang gaat Hans werken in Belve-
dère en aan zijn archief een open 
karakter geven. Het Oude Noorden 
komt zeker aan bod. 

in de parkeergarage van de 
Katshoek maakten we een 
verrassende dansvoorstel-
ling mee waarop een talrijk 
maar vooral jong publiek 
afkwam. 

Het stuk begint met dansers die als 
zilver vogels van pilaar naar pilaar 
rennen onder de klanken van eso-
terische muziek te beluisteren via 
headphones. De muziek gaat over 
in morse en op de achterwand ko-
men unheimliche portretten. De 
dansers wandelen enerverend en 
gaan liggen. De beelden brengen 
angst en onzekerheid. Trommels 
klinken en rennen wordt afgewis-
seld met vertraagde bewegen. Dan 
komt een dans van overgave die 
weer uitmondt in neerslachtigheid 
en de alledaagse tredmolen. De 
wedloop van het leven leidt tot een 
emotionele dans. Dansers lopen 
op handen en voeten. De mooiste 
dansmomenten krijgen wij te zien 
als spelers een relatie aan gaan. Het 
lichaam vertelt de gevoelens. We 
Naderen de climax onderlijnd door 

Afrikaanse trommels. De vleugel-
lamme danseres maken bruggen en 
verwijzen  naar boven. Stokkerige 
muziek en bewegingen onderlijnen 
een verlangen.  De beelden op de 
muren worden abstracte, vormen 
een draaitol en spatten vervolgens 
uit elkaar. Tegen de achtergrond van 
de dramatiek worden door de dan-
sers de schouders opgehaald. De 
tredmolen gaat door: rennen, sla-
pen. Een zittende danseres is wak-
ker geworden en bevindt zich als 
enige in de gigantische ruimte. Was 
het een droom? Na afloop volgt een 
denderend applaus. We ontmoe-
ten bewoners uit de theaterscene. 
‘De jeugd heeft het moeilijk’ is het 
commentaar. Moeilijk ja, maar de 
schoonheid van de dans is op zijn 
minst hoopvol. We lopen op tegen 
de regisseuse met kersrode lippen. 
Ze lacht tevreden en dat mag ze 
ook. Een prachtige performance van 
een twintigtal jongeren die ZOHO 
op de kaart zetten. De terrassen bij 
de Hofbogen lopen vol, ook vol van 
warme ontmoetingen. 

Verrassende 
dansvoorstelling 
Katshoek

ambachtelijk breien en 
haken anno 2021 doe je met 
afvalplastic. in het Oude 
noorden zijn de komende 
maanden op diverse locaties 
haak sessies waar bewoners 
met afvalplastic uit de rotte 
haakwerken maken. en al 
deze haakwerken tezamen 
worden samengebracht tot 
een grote circulaire kunstin-
stallatie met de naam Fruits 
de mer. 

Een toepasselijke naam, al wordt 
het niet het klassieke assortiment 
zeevruchten maar een plastic af-
spiegeling ervan. Deze week waren 
er boottochtjes o.l.v. Plastic Whale. 
Met buurtbewoners werd actief ge-
vist naar plastic dat in de Rotte te-
recht was gekomen. Het was een 
actief boottochtje en het is het begin 
van de circulaire stroom om van af-
val weer iets nieuws te maken. 
De plastic zakjes worden gewassen, 
gedroogd en versneden tot lange 
linten. Hiermee wordt gehaakt en 
gebreid in het Oude Noorden. Fruits 
de Mer is een kunstproject van Eddy 
Kaijser (Studio ID Eddy). Het stelt 
de verhouding mens-water centraal. 
Daarnaast benadrukt het project de 
schoonheid van de onderwaterna-
tuur. Het is een compleet andere 
wereld ten opzichte van de wereld 
die wij kennen. Het is een betove-
rende kleurrijke wereld. Het is ook 
een ecosysteem dat tegenwoordig 
onder zware druk staat. Opwar-
ming, vervuiling en bevissing scha-
den het systeem. 

Fruits de Mer kijkt kritisch naar de 
vraag wat de invloed van de mens is 
op het water. De resultaten van de 
haakwerken zijn vanaf december in 
het Oude Noorden terug te vinden 
in de kunstinstallatie. De exacte lo-
catie wordt binnenkort bekend ge-
maakt. 

informatie 
over dit kunstproject 
Contactpersoon: 
Eddy Kaijser 
Email: eddy@ideddy.com 
Tel: 06 43989119

fRuits de meR 
Een circulair kunstwerk met 
bewoners uit de buurt

Kunstpaus Hans abelman en initiator van het Kinder-
paradijs, bracht een schitterend boek uit en presenteerde 
het in het verhalenhuis belvedère. Het is een ingekleurd 
portret van een bescheiden man, banketbakker wim mul 
uit Katendrecht. 
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Wat te denken van een klimtoren 
of een kabelbaan? Van de gemeente 
kregen ze de tip uit te gaan van wat 
je als spel belangrijk vindt. Vandaar 
uit kan je speeltuigen kiezen. We 
belanden bij de gemeente stand 
en bekijken de kaart met het plan. 
Rondom worden overal bomen ge-
plant, het wordt lekker groen. De 
bomen zullen voor de nodige scha-
duw zorgen en ze zorgen ook voor 
het bestrijden van wateroverlast. 
Er komen hagen om de hekken. In 
het midden van het plein komen 
moestuintjes als onderdeel van een 
buiten klaslokaal waar ook een wor-
menhotel bij hoort. Het voetbalveld 
blijft behouden. Toch zijn er naast 
deze actievelingen een aantal han-
gers. De school biedt dan ook elke 
dag een verschillend spel aan waar 
iedereen aan meedoet. De in- en 
uitgang van het plein komen over 
elkaar te staan, wat het openbaar ka-
rakter benadrukt.

rotterdam groen
De hele aanpak wordt gefinancierd 
door het Rotterdam Groenplan dat 
in 2022 wel 20 ha groen aan de stad 
wil toevoegen. Dit speelplein is goed 
voor 5 ha. Actieve bewoners geven 
alvast hun bijdrage. Kunnen er geen 

zonnepanelen op het platte school 
dak? Is een groen dak met mos niet 
mogelijk? Vooralsnog blijkt dit niet 
zo makkelijk, maar het is de wens 
van de school. De 2 Hildegardis 
Scholen krijgen binnenkort een re-
novatie beurt. De schooldirectrice 

zou het leuk vinden als er zonne-
panelen komen op het platte dak.
Je kan dan de kinderen vertellen 
over een eigen wijknetwerk waar-
bij elektriciteit wordt geproduceerd 
en wordt afgenomen. Hoe zit het 
met de speeltuigen? Het klimmen 

wordt gehonoreerd met natuurlijke 
klimbomen en balanceer mogelijk-
heden.  De ouders van de school 
reageerden bijzonder positief op dit 
knap stukje teamwork.

Herinrichting 

tijdens de herfstvakan-
tie zorgde een spetterend 
bewoners initiatief voor 
een leuke vakantie dag. de 
steun van sOl was prima. 
Het begon bijzonder mis-
troostig met steeds terugke-
rende buien. besloten werd 
de theaterzaal van de banier 
te gebruiken tot het zonne-
tje weer kwam. 
De Cria Familia met haar Brazili-
aanse muziek brengt ritme bij de 
jongeren met vrolijke muziek en 

wel negen muzikanten. De kinde-
ren laten zich helemaal gek maken 
van de capoeira. Ze doen mee met 
zijn allen en slingeren zich over een 
touw. Hartje komt binnen, een reu-
zenpop met aantrekkingskracht op 
de kleintjes. Ook Hartje danst mee. 
Dan komt de verrassing van de dag. 
De theatergroep Strong (Wo)men 
brengt een sterke vrouw die mannen 
de lucht in gooit. Naast acrobatiek 
krijgen we bijzonder verfijnd jongle-
ren. Het applaus is niet van de lucht. 
De diabolo’s gaan met vier tegelijk de 

raarste rondjes draaien. Dan komen 
de workshops met schilderen, creati-
viteit, knutselen en stickeren, zowel 
buiten als binnen. De schilders van 
Hartjes in de buitenruimte konden 
genieten van de Cria Familia die dan-
send en musicerend de dag bleven 
animeren. De Cria won een belang-
rijke Rotterdamse muzikanten prijs 
en de kinderen waren het hier roe-
rend mee eens.

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

dat de Hildegardis een 
lekker Fit school is wordt 
nu wel duidelijk. twee 
dagen na elkaar lopen 
alle kinderen rond de 
school en het plein. Ook de 
leerkrachten en stagiaires 
lopen mee. 

De grote kinderen maken een rui-
mere ronde, de kleintjes iets be-
perkter. Het enthousiasme is groot. 
Zowat de hele buurt is uitgelopen. 
Alle ouders zijn erbij. Ze applaudis-
seerden en moedigen aan langs de 
route. Als klapper op de vuurpijl 

gaan ook de kleuters onverwacht 
rondrennen. Ze weten niet te stop-
pen . Een gymleraar gooit een kind 
op de schouders. Twee kleuters 
rennen aan de hand van de juf. De 
directrice legt uit dat ze dit om de 
twee weken gaan doen. Maar is de 
bedoeling dat ieder kind dit dage-
lijks doet. Ze noemen dat de Daily 
Mile. 
Het is een echt event wat we zien, 
een compleet buurt gebeuren. Veel 
leerkrachten zijn in sport uniform, 
voorbeelden trekken. Doe je ook 
mee met de Daily Mile? 

Overal in het klaslokaal 
liggen kaarten vol bomen 
en aan de muur  zijn de 
wensen van de kinderen 
geprikt. per klas werd een 
delegatie samengesteld die 
de kinderwensen moest 
inventariseren. de wensen 
hebben altijd te maken met 
klimmen en vliegen.  

Bruisende 
vakantiedag

de dAily mile

Schoolplein Bingenstraat
portret van een sociale beweging
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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,
joop reijngoud

website 
joop bastinck

bijdragen aan dit nummer
anja berkelaar, san dino arcilla, 
martha Harel, machteld teekens,  
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
 

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/

“eigenlijk zou iedereen die 
kinderen heeft, deze infor-
matie moeten krijgen!”, 
vertelt een moeder na afloop 
van de eerste bijeenkomst. 
“niemand krijgt er een ge-
bruiksaanwijzing bij als je 
een kind krijgt en je doet al-
lemaal je best. maar je kunt 
veel meer goed doen als je 
weet hoe”. 

De puberteit is vaak niet de makkelijk-
ste periode voor ouders. En trouwens 
ook niet voor kinderen! Kinderen 
doen anders, luisteren vaak minder 
en krijgen steeds sterker een eigen 
wil. Hoe kun je daar als ouder nou 
goed mee omgaan? Het liefst zonder 
geruzie en gedoe. Dat leren ouders 
tijdens de bijeenkomsten “Omgaan 
met pubers”, die ook geschikt is voor 
ouders waarvan de kinderen nog (net) 
niet puberen.
Kinderparadijs Meidoorn hiermee ge-
start omdat ze van veel ouders horen 
waar ze tegenaan lopen in de opvoe-
ding, zeker in de puberteit.  Opvoeden 
is niet altijd even makkelijk, maar het 

wordt wel veel makkelijker en leuker 
als je wat meer begrijpt van je puber!
De trainers Debbie en Isra van Kin-
derparadijs Meidoorn (Noord’s Got 
Talent) hebben de bijeenkomsten ge-
combineerd met een heerlijke lunch 
die door één van de moeders is ge-
maakt! Zo worden naast het uitwis-
selen van ervaringen ook recepten uit-
gewisseld. Er heerst een gemoedelijke 
en open sfeer waarin moeders hun 
schroom overwinnen en over allerlei 
zaken praten. Ook over zaken, waar 
vaak wat minder makkelijk over wordt 
gesproken. De eerste bijeenkomst, 
met een opkomst van 12 moeders is 
al een groot succes en smaakt naar 
meer! 
Als je net als deze moeders, wil deelne-
men aan toekomstige bijeenkomsten, 
laat het dan weten en bel op di, woe 
of donderdag naar Isra (06-48518047)
of kom langs op het Kinderparadijs. 
Wij helpen u graag verder. Ook als we 
tijdelijk geen plek hebben, verwijzen 
we je graag door naar andere organisa-
ties die “Omgaan met pubers”  in een 
andere vorm aanbieden! We helpen je 
graag verder. 

Lunchbijeen-
komsten 
‘Omgaan met 
pubers’ bij het 
Kinderparadijs 
groot succes!

‘Optimaal gebruik van 
het Wolpark speelt een 

centrale rol’

Planning sloop- en bouwwerkzaamheden 
De sloop van de bovenbouw is gestart en wordt in decem-

ber afgerond. In januari worden de damwanden aange-

bracht. In februari vindt bemaling plaats en wordt de kel-

der gesloopt. Het grondwerk wordt in februari en maart 

gedaan. Naar verwachting wordt in maart en april geheid. 

Daarna volgt de bouw van de kelder. Dat duurt van april tot 

september. Daarna volgt de rest van het bouwtraject. Dat 

duurt tot ongeveer november 2023. 
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Sloop Correct gestart 

In de afgelopen maanden 

overlegde de ontwikkelaar met 

de gemeente over de beno-

digde vergunningen voor de 

sloopveiligheid, de bouwplaats 

inrichting, tijdelijke verkeers-

maatregelen en de communi-

catie met de omgeving. 

Daarbij kwamen zorgpunten 

en vragen van omwonenden 

ter sprake. Zoals de gevolgen 

voor de funderingen van hun 

woningen door de sloop, de 

overlast van de werkzaamhe-

den en de wijze waarop zij over 

dit project op de hoogte wor-

den gehouden of hun klach-

ten kenbaar kunnen maken. 

Om deze en andere vragen te 

kunnen beantwoorden, was 

de ontwikkelaar op de infor-

Het is zover; de oude Correct maakt eindelijk plaats voor 
een nieuw woongebouw aan de Bergweg. Na een inten-
sieve periode van overleggen en voorbereiden is gestart 
met de ontmanteling. De sloper is op dit moment in het 
gebouw alle materialen aan het verwijderen. Zodra dat 
klaar is, zal aan de buitenkant zichtbaar worden dat het 
gebouw tot aan de grond wordt verwijderd.

Het markante gebouw aan de Bergweg wordt op dit moment gesloopt.  

Als de sloopwerkzaamheden 

boven de grond zijn afge-

rond, wordt in een volgende 

fase de fundering in de onder-

grond verwijderd om daarna 

in één keer te starten met de 

nieuwbouw. Voor deze fase 

heeft de ontwikkelaar nog 

geen gespecialiseerde par-

tijen geselecteerd. Daardoor 

matiemarkt op 23 september 

aanwezig. Bovendien worden  

de direct omwonenden de 

komende maanden goed op de 

hoogte gehouden via bewo-

nersbrieven. Ook vindt er op 

regelmatige basis afstemming 

met de gemeente plaats, waar-

in de geluiden uit de buurt een 

punt van aandacht zijn.

Hartenruststraat 
Zoals in de vorige editie van de 

Noorderlink is aangekondigd, 

start Havensteder volgend jaar 

met de bouw van 36 duurza-

me sociale huurwoningen in 

de Hartenrustraat. Dit najaar 

wordt de vergunning aange-

vraagd. Wij verwachten in het 

tweede kwartaal van 2022 te 

kunnen starten met de bouw. 

In samenwerking met de ge-

meente zijn wij gestart met het 

opstellen van een bouwplaats 

plan. Dit vinden we belangrijk 

omdat we weten dat dit project 

in de omgeving leeft. We zijn 

inmiddels begonnen met de 

voorbereidingen om het stuk 

grond gereed te maken voor de 

WONEN | HAVENSTEDER

Havensteder nieuws 

werkzaamheden. Inmiddels is  

de straat weer goed bereik-

baar. Oplevering van de sociale  

huurwoningen is naar ver-

wachting eind 2022. 

Wolstraat (project 32 Noord) 
Nog meer nieuwbouw is ge-

pland in de Wolstraat. Hier 

realiseert Havensteder 13 so-

ciale huurwoningen in een 

gemengd complex. Er komen  

ook 19 vrijesectorwonin-

gen die deel uitmaken van het 

project 32 Noord. De socia-

le huurwoningen zijn eenge-

zinswoningen van ongeveer 

100 m2. De locatie heeft meer 

dan 10 jaar braak gelegen. In 

samenwerking met buurtbe-

woners ontwierp Havenste-

der het Wolpark; een plek waar 

mensen kunnen tuinieren,  

samenkomen en ontspannen. 

32 Noord gaat er prominent 

deel van uitmaken. Buurtbe-

woners krijgen inspraak in 

het ontwerp van het binnen-

terrein, dat door een land-

schapsarchitect uitgewerkt 

wordt. Optimaal gebruik van 

het Wolpark speelt daarbij een 

centrale rol. De bewoners en 

omwonenden ontvangen hal-

verwege november een brief. 

Er komt ook een projectpagina.  

Daarna volgen gesprekken met 

bewoners en omwonenden.

Werk en uitvoering van de nieuwbouw in de Vinkenstraat. 

bouw. Naar verwachting is het 

deze maand gereed. Volgens de 

planning is de verwachte ople-

vering van de woningen hal-

verwege 2023. 

Meer informatie over dit project 

(o.a. projectplanning en ver-

huurinformatie) staat op www.

havensteder.nl/hartenrust.

Vinkenstraat
De bouw in de Vinkenstraat is 

afgelopen juni gestart. Hier re-

aliseert Havensteder 20 mai-

sonnettes en 23 appartemen-

ten. Alle appartementen zijn 

bereikbaar met een lift. De ge-

meente moest de Vinkenstraat 

tijdelijk herinrichten om die 

gereed te maken voor bouw-

is er dus ook nog geen exacte 

planning bekend. Voor deze 

werkzaamheden zijn daar-

om ook nog niet de benodigde  

vergunningen aangevraagd. 

Zodra deze partijen in beeld 

zijn, zullen ook deze wor-

den aangevraagd en wordt 

de omgeving hierover verder 

geïnformeerd.



groot deel weg. Voor de winkel- 

panden is de werving voor 

nieuwe ondernemers gestart. 

Woonstad Rotterdam en aan-

nemer Jurriens zijn trots op 

het eindproduct. “We hebben 

de fundering vernieuwd, de 

woningen en de winkelpan-

den verbeterd. Het markante 

gebouw staat weer als een sta-

tige dame in de straat.”

Funderingswerkzaamheden 
De komende jaren gaat Woon-

stad Rotterdam nog flink aan 

de slag in het Oude Noorden 

met funderingswerkzaamhe-

den. 

Zorg voor de omgeving
Panden die nog moeten wach-

ten voor ze aangepakt worden, 

draagt Woonstad tijdelijk over 

aan de leegstandbeheerder 

VPS. Op verzoek van Woonstad 

heeft de beheerder raamstic-

kers laten maken die bijdragen 

aan de positieve uitstraling en 

sfeer in de straat. Nieuws rond-

om de projecten is te zien op 

www.woonstadrotterdam.nl/ 

verbeterenoudenoorden 

Over de parkeerdruk 

De parkeerdruk in de meeste wijken in Rotterdam is hoog. 

Het vinden van een parkeerplek dichtbij huis kan erg lastig 

zijn. Dit is dan ook een bekend probleem. We vinden het 

belangrijk dat bewoners en ondernemers met een parkeer-

vergunning een parkeerplaats in hun buurt kunnen vinden. 

We werken daarom aan verschillende oplossingen, zoals 

het verruimen van de parkeertijden in het Oude Noorden. 

Tegelijkertijd zien we dat er de laatste jaren een toename 

is van het aantal fietsers en het gebruik van het openbaar 

vervoer. Om veilige, leefbare en toegankelijke straten voor 

fietsers én voetgangers te realiseren kijkt Rotterdam naar 

de beste verdeling van de ruimte op straat. Zodat fiet-

sers en voetgangers meer ruimte krijgen. Daarnaast inves-

teert de gemeente veel in deelvervoer, er zijn steeds meer 

deelaanbieders actief in de stad. Heb jij al eens gebruik 

gemaakt van een deelscooter of -auto?

Het vinden van vrije een parkeerplaats in het Oude  
Noorden is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig komt 
daar verandering in. De venstertijden voor het betaald  
parkeren in sector 75 worden namelijk uitgebreid  
tot 23.00 uur. Dit betekent dat je in deze sector zonder 
parkeervergunning vanaf maandag 9.00 uur tot en met 
zondag 23.00 uur alleen betaald kunt parkeren.  

BUITENRUIMTE

Gemeente verruimt 
parkeertijden sector 75

Verschillende bewoners met 

een parkeervergunning gaven 

aan dat het ’s avonds lastig 

is om een vrije parkeerplek 

te vinden in de nabijheid van 

hun huis. Eind juni onderzocht 

de gemeente hoeveel gepar-

keerde voertuigen in het Oude 

Het werk aan het gebouw aan de Benthuizerstraat is bijna klaar.

Impressie Noordsingel 250. 

Noorden een parkeervergun-

ning hebben. Bij een groot  

deel bleek dit niet het geval. 

Daarom is voorgesteld om de 

venstertijden hier te verlen-

gen. De wijkraad Oude Noorden 

adviseerde in oktober positief  

op dit voorstel. Het college  

neemt hier in het eerste kwar-

taal van 2022 een besluit over. 

Bij een positief besluit, zullen 

de nieuwe tijden naar ver-

wachting gaan gelden van-

af medio 2022. Bewoners en 

ondernemers in het Oude 

Noorden worden nog over dit 

besluit geïnformeerd. 

Statige dame
Het werk aan het woongebouw 

aan de Benthuizerstraat met in 

de plint winkelpanden is bijna 

klaar. De verbouwing begon 

een jaar geleden. En het resul-

taat mag er zijn. De allure die 

het gebouw verdient, is weer 

helemaal terug. Voor de bewo-

ners was het wel een roerig 

WONEN | WOONSTAD 

Woonstad Nieuws 

jaar. In alle opzichten hebben 

zij het niet makkelijk gehad. 

De landelijke coronamaat-

regelen, de lockdowns en de 

grote verbouwing maakten het 

wonen voor hen niet makke-

lijk. De zucht van de bewoners 

was soms hoor- en voelbaar. 

De bouwplaats is nu voor een 

Illustratie Jan Bunk
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Noordsingel 250
Tijdens de informatieavond in september liet Sipkema 
Beheer bv samen met aannemer BIK Bouw het nieuw-
bouwproject voor de Noordsingel 250 zien. 

Er waren foto’s te zien en er 

werden monsters van het met-

selwerk van de beoogde gevel-

steen getoond. Daarnaast is er 

antwoord gegeven op vragen 

57 middeldure en dure huur-

woningen die worden gereali-

seerd op deze plek. BIK Bouw 

was aanwezig om verdere vra-

gen over de sloop en/of bouw-

werkzaamheden te beant-

woorden en te luisteren naar 

wat er in de omgeving speelt. 

De werkzaamheden zijn te 

volgen via een nieuwsbrief en 

een livestream, beide te vinden 

op www.noordsingel250.nl.

Op dit moment is een heistel-

ling bezig om grondverdrin-

gende palen in te boren op 

de bouwlocatie. Deze werk-

zaamheden houden in dat er 

trillingsloos stalen buispalen 

in de grond gedraaid worden. 

Tijdens het uitdraaien van 

de stalen buis wordt er beton 

meegestort, dit vormt dan 

uiteindelijk de betonnen hei-

paal. Deze werkzaamheden 

duren in totaal 4 tot 6 weken.  

 

Eind nov./begin dec.: Fun-

deringswerkzaamheden. 

Dec. 2021/jan. 2022: Aan-

brengen vloeren van de 

begane grond. 

Jan./feb. 2022: Start beton-

wanden en verdere casco- 

beton opbouw.

met betrekking tot de verhuur 

van de woningen. In het twee-

de kwartaal van 2022 wordt 

er meer informatie verstrekt 

over het verhuurproces van de 

De komende tijd staan de 

volgende werkzaamheden 

gepland: 

BUITENRUIMTE

Detail van het concept definitief herinrichting Hooglandstraat. 

De gemeente start in september 2022 met het opnieuw 
inrichten van de Hooglandstraat. Er komt meer ruimte  
voor groen, bomen en fietsnietjes. Dit moet de aantrek-
kelijkheid en leefbaarheid van de straat verbeteren. Ook 
wordt onder andere het riool en de bestrating vernieuwd. 
De werkzaamheden duren ongeveer 7 maanden. 

Herinrichting van de 
Hooglandstraat 

Het definitief ontwerp voor de 

Hooglandstraat is inmiddels 

klaar. De gemeente gaat nu de 

uitvoering voorbereiden. Dit 

duurt ongeveer een jaar. In het 

nieuwe ontwerp is rekening 

gehouden met de wensen van 

de bewoners. Met de Droom-

straat-subsidie maakten zij 

hun ‘Vrijstraat Hoogland’ al 

tijdelijk groener en veiliger. Ze 

overlegden vervolgens met de 

gemeente over het plan.

In mei werd het voorlopig ont-

werp tijdens de vergadering 

van wijkraad Oude Noorden 

gepresenteerd. De aanwezi-

ge bewoners waren blij met 

het plan, er is een goed even-

wicht gevonden tussen groen 

en parkeren. Ook de wijkraad 

was positief over de uitkomst.

Aanleiding van het project In 

de Hooglandstraat zijn zes 

woningen gebouwd op een 

voormalige speel- en ontmoe-

Vlnr.: Hamlet, Theo, Marvin en Lucas. Laura ontbreekt op de foto.

Sinds afgelopen september heeft de Wijkraad Agniesebuurt een 

nieuw lid. Lucas van Zuijlen volgt Gino Wouter op en stelt zich 

voor: 

Mijn naam is Lucas, woon en kijk uit over de Noordsingel, één van 

de mooiste plekken van Rotterdam. Ik ben geboren in Brabant en 

in Delft opgeleid als architect voor het herbestemmen van oude 

gebouwen. Zo’n 20 jaar geleden wilde ik Rotterdammer worden en 

probeer dat sinds 10 jaar in onze Agniesebuurt. In 2017 heb ik me 

verkiesbaar gesteld voor de Agniesebuurt en hebben we met bewo-

ners van de andere wijken in Noord een partij opgezet om onderling 

verbinding te houden met ontwikkelingen in de andere wijken van 

de voormalige deelgemeente Noord. In de nog vijf resterende maan-

den tot de verkiezingen zet ik me in voor armoede en mensen met 

schulden. Als ik wat kan betekenen voor mijn buurt, wil ik me vanaf 

maart 2022 als wijkraadslid meer gaan bezighouden met mijn vak-

gebied; woningbouw en openbare ruimte. Voor diverse organisaties 

zet ik me in om (jonge) mensen kennis te laten maken met natuur 

en groen. Dat hoeft niet per se in de stad, maar we nemen stadsbe-

woners ook graag mee naar de onbekende groene en blauwe zones 

rondom de stad.

Nieuw Wijkraadslid

WELZIJN EN BUITENRUIMTE | AGNIESEBUURT ZOHO
De huidige ZOHO buurt zal 

de komende jaren compleet 

veranderen. Er worden hier 

zo’n 600 nieuwe woningen 

gebouwd. Van eengezins-

woningen tot stadsapparte-

menten en zorgwoningen. 

De eerste woningen gaan dit 

jaar nog in de verkoop. Het 

gaat dan om benedenwonin-

gen en appartementen in de 

Almondestraat. Ondertussen  

wordt er hard gewerkt aan 

andere woningen die vanaf 

De maquette van bouwplan 
ZOHO te vinden in de Hub.

HofbogenPark
De plannen voor het maken van 

een park op de Hofbogen (Hof-

bogenPark) lopen goed. Het 

afgelopen jaar zijn via onder 

andere de Buurtsessies bewo-

ners geïnformeerd over de 

plannen. Veel bewoners den-

ken ook mee over de inrichting 

van het park. Bewoners willen 

graag een park met veel groen, 

waar je kunt wandelen, een 

boekje lezen en sporten. Kin-

deren kunnen in waterpartij-

en hun energie kwijt. Ook aan 

de dieren (o.a. vogels en bij-

en) is gedacht. De ideeën en 

wensen van bewoners worden 

zo goed als mogelijk verwerkt 

in het ontwerp. Het Voorlo-

pig Ontwerp is bijna klaar om  

te presenteren. We organise-

ren eind november of begin 

2022 in de verkoop en verhuur 

gaan. Ook komt er veel groen in 

dit gebied en is er ruimte voor 

een sportveld en winkels. Eind 

oktober vond de officiële ope-

ning plaats van de ZOHO Hub! 

Meer dan 150 belangstellenden 

waren hierbij aanwezig. De hub 

is een centrale plek in ZOHO 

(Teilingerstraat 130) om al je 

vragen over de plannen van 

de komende jaren te stellen.  

De Hub is open op iedere dins-

dag van 8.30 - 10.00 uur en 

donderdag tussen 12.00 - 13.00 

december een bewonersbij-

eenkomst hierover. U ontvangt 

voor die tijd nog een uitnodi-

ging hiervoor. In 2022 wordt 

het plan definitief gemaakt en 

gereed gemaakt om uit te voe-

ren. In 2023 wordt gestart met 

de daadwerkelijke uitvoering. 

Als het park helemaal klaar is 

wordt dit, met bijna twee kilo-

meter lengte, het langste dak-

park van Nederland. En dat in 

ons mooie gebied Noord.

Inrichtingsplan 
Agniesebuurt Oost
In grote delen van de Agniese-

buurt is in de afgelopen twee 

jaar het riool vervangen. Ook 

de straten zelf zijn verbeterd. 

De wateroverlast is aanzien-

lijk verminderd en in de stra-

ten liggen mooie nieuwe klin-

kers. Nu is het de beurt aan de 

Agniesestraat en de zijstraten. 

De komende jaren zal het hui-

dige verouderde riool vervan-

gen worden. Dit is een mooie 

kans voor nutsbedrijven (zoals 

Stedin, Evides en Eneco) om 

hun buizen en kabels ook te 

vervangen. Omdat de weg en 

stoepen toch open moeten, is 

het meteen een goed moment 

om na te denken over de 

herinrichting van de Agniese-

straat en zijstraten. In januari 

organiseert de gemeente een 

bijeenkomst voor de bewoners 

van de Agniesestraat en omge-

ving om mee te denken over de 

herinrichting van deze straten. 

De uitnodigingsflyer wordt in 

de eerste helft van januari huis 

aan huis in de Agniesebuurt 

bezorgd.

uur. Je kunt zonder afspraak 

binnenlopen voor vragen, 

een gesprek en een kop kof-

fie. Voor meer informatie: 

www.ziejeinzoho.nl.

tingsplek, ‘het Hooglandje’. In 

een convenant tussen de ge-

meente en bewoners van de 

Hooglandstraat was opgeno-

men dat het om een tijdelijke 

situatie ging. Om het verdwij-

nen van deze plek te com-

penseren heeft de gemeente 

geld vrijgemaakt om de bui-

tenruimte aan te passen en zo 

de leefbaarheid in de straat te 

vergroten.



Rotterdams Weerwoord
Ook het Rotterdams Weer-

woord en stichting Groen-

Goed ontbraken niet op deze 

informatiemarkt. Tussen de 

strobalen, gieters, planten en 

tuingereedschap ontstonden 

spontaan mooie gesprekken 

over vergroening, gezelligheid 

en regentonnen. En er wer-

den ook een aantal afspraken 

gemaakt en contactgegevens 

uitgewisseld, waar zeker nog 

mooie dingen uitkomen! Dit 

was natuurlijk niet de enige 

kans om aan te sluiten. Dus als 

je de markt hebt gemist maar 

toch graag mee wilt doen aan 

de vergroening van uw buurt, 

neem dan zeker contact op! 

Onlangs vond op het Bleis-

wijkplein een eerste groen- 

actiedag plaats. Er werd een 

groenvak aangelegd tegen de 

gevel aan de noordwestkant 

van het plein. De plantenbak-

ken kregen een opknapbeurt. 

En een aantal boomspiegels  

in de Zegwaardstraat kreeg 

houten randjes, zodat daar 

ook plantenvakken gemaakt 

kunnen worden. Meedenken 

of -helpen bij het vergroenen 

van jouw buurt? Meld je aan via  

danielopbroek@hotmail.com of 

bel naar 06 143 757 54.

BUITENRUIMTE

Terugblik op de wijkinformatie- 
markt Oude Noorden 

In september vond er weer een informatiemarkt over het Oude Noorden plaats. Bewo-
ners konden zich in Het Klooster laten bijpraten over allerlei ontwikkelingen in hun 
buurt. Van de nieuwe uitstraling voor de Benthuizerstraat tot duurzaamheidskansen.

De komende maanden gaan we 

de eerste uitingen aanbrengen 

in de Benthuizerstraat, zodat 

bewoners een idee krijgen hoe 

hun straat er in de toekomst 

uit kan zien. Door op bepaalde 

plekken te starten met enkele 

uitingen en de reacties hierop 

in de ontwerpen te verwerken, 

zal deze visuele identiteit van 

de straat zich steeds verder 

ontwikkelen. Uiteraard hou-

den we je op de hoogte van de 

verdere stappen! 

Voor meer informatie: 

www.arttenders.com 

amber@arttenders.com 

Toekomstbeeld Poort van 
Noord 
Ondernemers en bewoners 

werkten onder begeleiding van 

de Urbanisten een toekomst-

beeld voor de Benthuizerstraat 

uit. Het laat zien dat het verbe-

teren van het aanzicht van de 

hoekpanden en kwaliteit van 

buitenruimte op kruispunten 

de straat een enorme impuls 

kan geven. Door relatief 

beperkte verbeteringen door 

te voeren wordt de beleving en 

het gebruik van de straat sterk 

verbeterd. Dit toekomstbeeld 

wordt in het periodiek overleg 

met de gemeente en corpora-

ties besproken om tot verbe-

tervoorstellen te komen. Wil 

je ook meedoen met deze coa-

litie van bewoners en onder-

nemers? Meld je dan aan bij 

poortvannoord@outlook.com 

‘De eerstvolgende  
informatiemarkt is 
20 januari 2022’
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het Correct-gebouw. Een 

ongewenste verlaging van de 

grondwaterstand moet voor-

komen worden, in verband 

met de houten funderingen. 

Hierover is contact met het 

Hoogheemraadschap en de 

afdeling Bouw- en Woning-

toezicht.

Nieuwe uitstraling 
Benthuizerstraat 
Arttenders heeft samen met 

kunstenaar Xaviera Altena  

verschillende ontwerpen ge- 

maakt voor de nieuwe visuele 

identiteit van de Benthuizer-

straat. Deze nieuwe ideeën 

werden tijdens de informatie-

markt gepresenteerd. Afge-

lopen maart kondigden wij al 

aan dat in nauw overleg met 

onze opdrachtgever Vereni-

ging Poort van Noord de Bent-

huizerstraat een transformatie 

krijgt. De afgelopen maan-

den is er hard gewerkt aan 

verschillende ontwerpidee-

en voor de straat. Wij waren 

dan ook zeer enthousiast om 

de ontwerpen te presenteren 

aan de bewoners van Rotter-

dam-Noord! 

De verschillende personen die 

wij spraken waren enthousi-

ast over onze plannen voor de 

dynamische Benthuizerstraat.

Duurzaamheid
Medewerkers van de Duur-

zaamheidswinkel van de 

gemeente waren aanwezig 

op de informatiemarkt om 

bezoekers bij te praten over 

de laatste ontwikkelingen. Er 

zijn in Noord volop kansen 

qua verduurzaming. En dat is 

maar goed ook. De noodzaak 

wordt namelijk steeds urgen-

ter, zeker nu Rotterdam de 

‘klimaatnoodtoestand’ heeft 

uitgeroepen. Bewoners heb-

ben - vooral in oudere slecht 

geïsoleerde woningen - flink 

last van de stijgende energie-

kosten. De Duurzaamheids-

winkel helpt al sinds 2018 

bewoners op een praktische 

manier met verduurzaming. 

De medewerkers bieden onaf-

hankelijk advies, beoordelen 

offertes en geven tips over 

financiering. Want, er is qua 

subsidie veel mogelijk. Er is 

bijvoorbeeld de ISDE-subsidie 

en Rotterdam heeft haar eigen 

Energietransitiefonds.

Waterloket
Tijdens de informatiemarkt 

lag ook de rioolvervangings-

kaart voor het Oude Noorden 

Noord en Midden ter inzage. 

Een aantal bewoners had daar 

vragen over. De mogelijke 

gevolgen van rioolvervanging 

zijn aangestipt (er blijft meer 

water in de wijk) en bewoners 

kregen tips hoe ze zich hierop 

kunnen voorbereiden. Daar-

naast werd aandacht gevraagd 

voor mogelijke bemaling bij 

de sloop en nieuwbouw van 

Bezoekers mochten stem-

men op hun favoriete kleur. In 

totaal zijn er 62 stemmen ver-

zameld. De uitslag? Roze, geel, 

blauw en donkergroen zijn 

favoriet.

Het idee om de Benthuizer-

straat aan te pakken is oor-

spronkelijk geïnitieerd door 

bewoners en lokale onderne-

mers, daarom is het voor ons 

belangrijk om met deze sta-

keholders te spreken en om 

input te verzamelen. Met de 

input van deze markt gaan we 

dit project verder ontwikkelen. 

Arttenders vroeg bezoekers te stemmen op hun favoriete kleur. 

Linksonder: Bezoekers worden geïnformeerd door het waterloket. Rechtsboven: Medewerkers van 
Woonstad en Havensteder in gesprek. 

‘De Duurzaamheids-
winkel helpt al sinds 

2018 bewoners op een 
praktische manier met 

verduurzaming’
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ceerd, sociaal maar ook gericht op so-
ciale mix. In de Noorderzon worden 
ze vanaf januari 2022 toegelicht.

teilingerstraat groen
Gearriveerd bij de gemeente stand 
krijgen we een stevige discussie met 
bewoners van de Teil uit de Teilin-
gerstraat. ‘ Onze kelders liepen on-
langs weer onder water. Waarom je 
fixeren op kleine stukjes? Breek de 
brede stoepen van de Teilingerstraat 
op en breng groen aan. Verander 
deze betonnen oase in een groene 

buurttuin’ aldus Marie-Annette van 
Grunsven. Wim Noordegraaf grapt 
: ‘ Met EEG subsidie hebben ze dat 
beton neergelegd, met EEG subsi-
die kan het er ook uitgewipt wor-
den.’ Er blijkt bij gemeentewerken 
geld te zijn voor de aanleg. Is er ook 
geld voor een ontwerp? Dit wordt 
een spannend item. Ambtenaren 
bij de stand wijzen er verder op dat 
bewoners en eigenaren van de bin-
nentuinen voor het eerst een beroep 
kunnen doen op gemeentelijke ex-
pertise, een stap voorwaarts. Theo 

Coskun staat bij de wijkraad stand. 
Hij komt met een concrete inbreng. 
In de Agniesestraat en de dwarsstra-
ten wordt de riolering vervangen. 
Dit zal gepaard gaan met een com-
plete vergroening van deze straten. 
Terwijl veel van de informatiemarkt 
nog ‘ in water’ staat geschreven is 
deze informatie bemoedigend. De 
wijkraad doet een oproep tot parti-
cipatie en het nemen van bewoners-
initiatieven. Ook zij streven naar een 
wijk in balans. Al bij al een aardig 
gebeuren. 

Opvallend was de inventarisatie van 
de bewonersinbreng via het bureau 
Posad Maxwan. Het bureau sprak 
van een ontwikkelingsstrategie. 
Funderingsherstel, verbetering van 
de leefbaarheid, duurzaamheid en 
deelmobiliteit scoren hoog. De on-
derzoekers wijzen op het belang voor 
de bewoners van het Stadspark op 
de Hofbogen en op de ladderstruc-
tuur van de wijk. Deze structuur 
van dwarsstraten tussen de Groene 
Noordsingel en de Schieweg dient 
voor bewoners dringend vergroend 
te worden. Het Ammersooiseplein 
is bij uitstek dé ontmoetingsplek. 
Bewoners willen ook levendigheid 
op de straathoeken. De jazz perfor-
mance bij het atelier van Chris Rip-
ken was hier een levend voorbeeld 
van. Te verwachten grote ontwikke-
lingen zijn ZOHO  (Zomerhofkwar-
tier ) tussen 2022 en 2029, voor 
het grootste deel in het duurdere 
segment.  Dit vraagt om een wijk ba-
lans. Havensteder wijst er wel op dat 
in het kader van het ZOHO project 
ook 350 sociale woningen gereali-
seerd worden. Bekeken wordt ook of 
een belangrijk deel van de huidige 
creatievelingen kan geherhuisvest 
worden binnen het project.  Verder 
het Hofbogen Park dat in de lift zit 

en het aanbrengen van waterbergin-
gen in de binnenterreinen. 

Havensteder en 
funderingsherstel
We arriveren bij de stand van Haven-
steder. De grootste inspanningen ge-
beuren op het gebied van een gigan-
tisch funderingsherstel wat meteen 
een keuze is voor behoud. Havenste-
der werkt aan een plan waarin haar 
ambities verwoord worden. Deze am-
bities zullen ook toegespitst worden 
op de Agniesebuurt. Ze zijn genuan-

InformAtIEmArKt AgNieseBuuRt

verkoel samen onze stad. 
Onder dit motto worden 
rotterdammers uitgenodigd 
zo veel mogelijk bomen 
te planten in de stad. Op 
zaterdag 23 augustus kon je 
op de rotterdamse Oogst-
markt een grote variatie aan 
bomen, struiken en stekken 
van bomen gratis ophalen 
tijdens het rotterdams bo-
men Circus. 

Met een  gevarieerd programma met 
boswachter Bos, Circus Klomp, Tobi 
& Finn (jongleurs), muziek van Pa-
dam Padam op het Noordplein wer-
den bezoekers gelokt om een boom-
pje uit te kiezen en werden daarbij 
uitgebreid geïnformeerd door mede-
werkers van COOL DOWN City en 
het Rotterdams Milieucentrum. De 
boompjes komen uit de bomen de-
pots van COOL DOWN City. Het Bo-
men Circus is onderdeel van ‘Bomen 

de kleine informatie-
markt in de banier was 
een goed bezocht evene-
ment. Opvallend was de 
unieke samenwerking 
tussen bewoners in-
breng, Havensteder inzet, 
gemeentelijke ambities 
en participatie oproep 
via de wijkraad. 

Rotterdams Bomencircus 

voor Rotterdam‘, een plan om meer 
bomen de stad in te krijgen door 
onder andere gratis boompjes uit te 
delen maar ook plekken te zoeken in 
en rond de stad waar bomen kunnen 

worden geplant. Komend plantsei-
zoen moeten er in Rotterdam (mi-
nimaal) zo’n 3000 à 4000 kleine en 
grote bomen bijkomen in de stad! Na 
het Noordplein  vertrok het bomen 

circus naar Blijdorp bij Stadskwekerij 
De Kas.  Meer info: www.bomenvoor-
rotterdam.nl
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We botsen op Attenders een samen-
werkingsprojecten tussen openbare 
werken en kunstenaars. Ze namen 
de Benthuizerstraat onder de loep 
met het oog op een artistieke identi-
teit met eigen kleurstelling. De Duur-
zaamheidswinkel nestelt zich naast 
VVE 010 die handvatten geeft om 
VVE’’S weer te activeren. ‘Thuis waar 
ik woon’ is een fantastisch boekje dat 
alle kunstwerken in Noord onder de 
aandacht brengt. Een aanrader voor 
€ 8,00. Onze aandacht wordt ge-
trokken door het voorlopig ontwerp 
Blommersdijkselaan en Hildegardis-
straat. Een sympathiek ontwerp met 
groene eilandjes en speelplekjes op 
de koppen. Het transformatorhuis 
wordt vervangen en vindt een be-
scheiden plekje in een parkeervak. 
Het vervangen van de riolering in 
de Hooglandstraat voor de nieuw-
bouw leidde tot een totaal aanpak. 

Er komen 12 bomen die wat kunnen 
betekenen voor de galm in de smalle 
straat. Ook vóór het van der Ploeg-
huis komen 12 heel gevarieerde bo-
men. Ze zullen het beter doen omdat 
ze in het groen komen te staan. 

Havensteder pakt door
Blikvanger is de Hartenrust Flat die 
bestaat uit 17 eengezinswoningen en 
29 seniorenappartementen, alle in de 
sociale woningbouw sfeer, een pluim 
voor Havensteder. Niet alle eigena-
ren in de Hartenruststraat zijn er 
gelukkig mee. De oplevering wordt 
verwacht eind 2022. Havensteder 
zet door met diverse verspreide com-
plexen die in totaal 62 woningen tel-
len en 14 bedrijfspanden. 
We zijn onder de indruk van de totale 
hoeveelheid fundering projecten die 
de corporatie onderneemt. In de Vin-
kenstraat komen 43 duurzame soci-
ale woningen, 20 maisonnettes en 23 
appartementen. In 2022 worden ze 
opgeleverd. 

Francis welbedacht is de 
nieuwe wijknetwerker van 
het Oude noorden sinds 
september en de opvolger 
van Haika nanninga. zij 
werkt al geruime tijd voor 
de gemeente rotterdam. 
ze was actief op rotter-
dam zuid en in Kralingen - 
Crooswijk. 

Als wijknetwerker is ze de schakel 
tussen de gemeente Rotterdam en de 
wijk. Verbindingen leggen en mensen 
met elkaar in contact brengen, zowel 
personen als instanties. ‘Verbinden zit 
in mijn bloed.’ Francis wil de wijk een 
stap verder brengen en haar steentje 
hieraan bijdragen. Het Oude Noorden 
kan nog mooier worden. Haar taak is 
ook het stimuleren van bewonersiniti-
atieven en hierover adviseren aan de 
Wijkraad. 

eerste indrukken
Wat zijn haar eerste indrukken? Fran-
cis is sterk onder de indruk van be-
woners in het Oude Noorden en hun 
mooie initiatieven. Voor bewoners 
is het belangrijk dat de wijk er goed 
uitziet. Ze willen verbetering en dat 
is terecht. Oude Noorderlingen zijn 
positivo’s en zijn bekommerd om 
hun buurt. Mooi zijn ook de talrijke 
kinderactiviteiten van het Kinderpara-
dijs, SOL en de club van Soraya. Ieder 
doet het op zijn manier met aandacht 
voor de wijkwaarden. Ook de scholen 
doen veel voor de kinderen. Het Oude 
Noorden was de eerste Kindvriende-
lijke Buurt. Ook bij de Top van Noord 
gebeurt veel met een actieve ouderka-
mer in de school. Francis wil graag 
met de bewoners meedenken. Het is 
nooit saai in het Oude Noorden, het 
is een levendige wijk. Samenwerken 
staat hier voorop. Francis liep ook mee 

met wijkraadslid Martha Harel. ‘Ik wil 
overal mijn gezicht laten zien. Ik ben 
zoveel mogelijk in de wijk en op straat. 
Je moet een wijk en haar bewoners 
goed leren kennen. Ik ben bijvoor-
beeld bezig met de Zaagmolenstraat, 
een bijzonder drukke straat met tram 
erdoor en een bups aan auto’s. Actieve 
bewoners proberen met eenvoudige 

middelen als geveltuinen er wat van te 
maken. Met mijn collega’s van Stads-
beheer, Stadsontwikkeling, onderne-
mers, de wijkraad en bewoners zet-
ten wij ons in om deze straat veiliger 
en leefbaarder te maken.’ Francis als 
tussenpersoon tussen gemeente en 
bewoners wil de oren en ogen van de 
wijk zijn van sociaal tot praktische za-

ken. ‘Waar het vastloopt wil ik een stap 
zetten.’ De gemeente wil meer vanuit 
de bewoners denken. Wat hebben ze 
nodig. ‘Al kan ik maar dat zo nodige 
duwtje geven!’ Heb je vragen, ideeën? 
Francis spreekt graag met je af! Een 
wijknetwerker met hart voor de wijk. 
Francis Welbedacht / 06-83648059/
fmj.welbedacht@rotterdam.nl

Daarnaast waren Johan’s taken on-
der andere verhuur en onderhoud 
van het monumentale gebouw. ‘Ik 
wou het netjes hebben en hier een 
meer huiselijke sfeer creëren. Be-
woners moeten zich thuis voelen, 
ik noem het maar Thuis van de 
Wijk.’ Hij zal het Klooster missen, 
één van de mooiste huizen van de 
Wijk met de prachtige binnentuin, 
mooie tegelvloeren en de sfeervolle 
historische uitstraling. Heerlijk aan 
het Klooster zijn de vrijwilligers en 

de bewoners die hun ding komen 
doen. De samenwerking met Leon 
was super. Noord heeft een sterk 
netwerk en dat weerspiegelt zich in 
het Klooster. De mensen van SOL, 
DOCK en Prasino, Johan heeft er 
leuke herinneren aan. De corona tijd 

vond hij moeilijk. Hij was dankbaar 
dat hij kon blijven werken op kan-
toor, maar het was ongezellig zonder 
de mensen. Nu is gelukkig de deur 
weer open, maar het is nog niet he-
lemaal als voorheen. In de avond is 
het Klooster nog dicht en ook de bar 

ruivenstraat heerlijk 
Woonstad creëert 20 maisonnettes 
met tuin in de sociale sfeer in de Rui-
venstraat, een plaatje. We krijgen een 
lesje over het grondwaterpeil. Dit is 
niet gelijk aan het standaard peil van 
de Rotte. Het is afhankelijk van de 
aangebrachte grond, van lekkende 
riolen of kelders die worden leegge-
pompt. Gelukkig wordt alles door de 
gemeente gepeild met een hele reeks 
peilpunten. 
Geïnteresseerd? Ga naar www.rot-
terdam.nl/wonen-leven/grondwater. 
In plaats van het oerlelijke kantoor-
gebouw aan de Noordsingel dat nu is 
gesloopt, komen 57 woningen in de 
middeldure huur (€ 800 en € 1200 
huur). De woningen variëren van 50 

tot 110 vierkante meter. Op een groot 
bord prijkt de nieuwbouw Correct, 
net een schip. Momenteel wordt de 
asbest verwijderd. In oktober start de 
sloop. Eind december zijn ze klaar 
met het slopen van het bovengedeel-
te. Eind 2023 wordt de oplevering 
verwacht. Mogelijke tegenvaller kun-
nen de oude palen zijn.

Formido kleinschalige 
verrassing
Verrassing is het Formido Gebouw 
dat behouden blijft, er komt een 
doorgang naar het binnen gedeelte 
dat wordt gesloopt en getransfor-
meerd in een prachtige binnentuin. 
Begin 2022 wordt hiermee gestart.

francis, de nieuwe 
wijknetwerker
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is gesloten. Er zijn nog geen concer-
ten, filmavonden of festivals. Op het 
moment van schrijven is er een va-
cature voor sociaal beheerder en gaat 
men aan het werven. 

de leukste gebeurtenissen?
Wat waren de leukste gebeurtenis-
sen? ‘Niet de gebeurtenissen op zich 
maar de mensen maken het Kloos-
ter, al die verschillende mensen met 
hun verhalen en karakters.  De Kom 
aan Tafel maaltijden, de gesprekjes, 
iemand kunnen verder helpen. Het 
verbinden van mensen daar ging het 
om. Daarom was die corona zo el-
lendig. We konden ons participatie 
ideaal slechts ten dele waar maken 
door de regels.’
Vanaf zijn aanstelling werd Johan 
met open armen ontvangen. Het 

vrijwilligers bestand kende onder 
zijn bezieling nauwelijks wisse-
lingen, maar werd wel uitgebreid. 
Naast bijeenkomsten voor hogere 
pieten en beleidsvergaderingen, kon 
de buurtbewoner ook terecht voor 
bingo, Kom aan Tafel, de kinderclub 
van Soraya, taallessen, muziekles-
sen. Iedereen kwam iets brengen en 
halen. Johan gaat nu werken voor 
Stichting Mano, een organisatie die 
zich richt op het verbeteren van de 
positie van Rotterdamse  statushou-
ders. In die positie zal hij de mensen 
thuis bezoeken, maar Johan hoopt 
de mensen ook te gaan koppelen 
aan de Huizen van de Wijk. We re-
kenen erop Johan Holthof toch weer 
tegen het lijf te lopen. Johan zal wat 
missen maar de bewoners en vrijwil-
ligers ook!

we belanden bij smells good 
bij de zaagmolenstraat op de 
plek van het vroegere wes 
en praten met sedano van 
Cult noord. Cult noord heeft 
geen eigen podium maar 
vindt dit in diverse horeca-
zaken waar ze zorgen voor 
een pop up event. 

Zelf heeft Cult Noord een studio in 
de Insulindestraat waar jonge muzi-
kanten elkaar inspireren. Ze zoeken 
zaken om op te treden die wat heb-
ben met Spoken Word of muziek. 
Op deze manier maken ze jong ta-
lent zichtbaar voor de wijk. Ze rich-
ten zich op jongeren tussen 14 en 27 
jaar. Dit is ook de leeftijd die afkomt 

op hun muziek van hiphop tot sing 
en songwriters. Sedano werkt in zijn 
studio volgens het principe each one 
teach one. Jongeren leren van elkaar. 
Wat oudere jongeren inspireren je, 
ze staan wat dichter bij je bed. De 
groepen die Cult Noord bereikt zijn 
vooral Surinaams, Kaapverdiaans en 
caribisch. In de studio musiceren 
ook jongeren met Marokkaanse en 
Turkse roots. Zij treden minder op 
in de openbare podia. Sedano werkt 
nauw samen met de jongerenwer-
kers van SOL en het Kinderparadijs. 
Zij zijn de sociale partners. Cult 
Noord richt zich echt op het cultu-
rele. Waarom optreden in Smells 
Good in de Hood ? ‘De doelgroep 
komt hier al.’ Zijn er nog andere 

rotterdam krijgt volgend 
jaar 39 wijkraden, die 
samen met bewoners, 
gemeente en lokale orga-
nisaties gaan bepalen wat 
de wijk nodig heeft. Op 16 
maart 2022 kunnen 
rotterdammers behalve 
op de gemeenteraad ook 
op hun wijkraad stemmen. 

Alle Rotterdammers die op 16 
maart 2022 16 jaar of ouder zijn 
kunnen zich verkiesbaar stellen 
als kandidaat voor hun wijkraad. 
Dat mag met vermelding van een 
politieke partij, maar hoeft niet: 
de verkiezingen vinden plaats op 
persoonlijke titel. De aanmeldings-
termijn start op 3 januari 2022 en 
sluit op 17 januari 2022 om 17:00 
uur. De komende tijd zullen onder 
de noemer ‘Kom op voor je wijk’ 
in alle 39 wijken verschillende 
campagneactiviteiten plaatsvinden 

om bewoners te informeren en 
enthousiasmeren. Kandidaat wijk-
raadsleden krijgen o.a. een toolkit 
om in de periode tot 16 maart 2022 
voor zichzelf campagne te voeren. 
De campagne is onderdeel van de 
Wijk aan Zet, de nieuwe wijkde-
mocratie waarin bewoners meer 
kunnen meedenken en meebe-
slissen over hun eigen wijk. Bij-
voorbeeld via het digitale platform 
Mijn Rotterdam, waarop bewoners 
meebeslissen wat de wijk nodig 
heeft, waar het geld naartoe gaat 
en welke bewonersinitiatieven 
worden uitgevoerd. De wijkraden 
vormen een belangrijke spil in de 
Wijk aan Zet, omdat ze de ideeën 
van wijkbewoners, organisaties en 
wijknetwerken bij elkaar brengen, 
met de gemeente afspraken maken 
over wat de wijk nodig heeft en toe-
zien of de gemeente de afspraken 
uitvoert. 

KOm Op VOOR Je WiJK
smells good 
in the Hood

johan Holthof, sociaal 
beheerder in het Klooster, 
neemt na ruim drie jaar 
afscheid. Het is wel met 
enige spijt in het hart. Hij 
houdt van het contact met 
de huurders, de bewoners 
en van zijn vrijwilligers die 
hij coachte en waar hij een 
leuke relatie mee had. 

sociaal 
beheerder 
neemt 
afscheid

aantrekkelijke plekken ? Stacii op 
het Noordplein, de Bel, MONO, de 
Toekomst worden genoemd. 

Optredens
De optredens beginnen. We drinken 
een glaasje rode wijn en smullen van 
pikante kippenboutjes. Adora gaat 
zingen begeleid door Germano. Ze 
zingt eigen nummers te  beluisteren 
op Spotify van Everything tot Sound-
sick. Ze zingt ook een teer num-
mer Love Story van Sisters en Soul 
Masters. Adora werd bekroond door 
jong Nederland. Ze voelt de warmte 
en sympathie van het publiek en is 
zichtbaar ontroerd. Fotograaf Johan-
nes blijft tot de laatste uurtjes en legt 
talent vast op de gevoelige plaat.

de informatiemarkt in 
het Klooster rond de di-
verse bouwprojecten in 
het Oude noorden werd 
druk bezocht en was 
tegelijkertijd één en al 
gezelligheid. 
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Ze vertelde over hun betrokkenheid 
en dat iedereen op het plein welkom 
is. Het item is het mogelijk verdwij-
nen van het glazen huisje. Uit een 
enquête blijkt dat de bewoners het be-
schouwen als een noodzaak ter onder-
steuning van de pleinactiviteiten. Er 
moet wel een onderhoudsbudget voor 
komen. Het huisje is belangrijk voor 
de continuïteit en is slechts eenmaal 
opgeknapt. Facilitair is het erg belang-

rijk. De bewoners zien hun plein als 
een huiskamer van de wijk waar veel 
groepen welkom zijn: van Keti Koti 
tot Turkse Bazaar, van operadagen 
tot pop-up Volkstheater, van rustpunt 
op de banken voor de wandelaars tot 
consumenten van de Zwartjanstraat, 
van Place Bon Ton tot tangodansers 

en plaatselijk koor. Het plein dient als 
schoolplein en als steunpunt ook voor 
bewoners die het moeilijk hebben. 
Zo is er op zondagavond gratis eten 
voor de buurt van 17.15 – 18.00 uur. 
Er staat een Neem Mij Mee karretje 
met een opvallende omloopsnelheid 
volgens de vrijwilliger/beheerder. De 
wethouder kijkt met belangstelling 
naar de vele foto’s op het huisje. Het 
plein kent een bewogen geschiedenis 
van kippenmarkt tot noodwinkels, 
van prachtige middenklasse wonin-
gen vanaf 1897 gerealiseerd door de 
Havenbaronnen.

Kinderparadijs mixt kunst 
met educatie
Van het Pijnackerplein gaat het naar 
het Kinderparadijs, vooralsnog ge-
financierd uit Couleur Local. Het 
Kinderparadijs wordt gerund door 
kunstenaars en pedagogen met de 
bedoeling kinderen krachtig te ma-

ken en hun talenten te ontwikkelen. 
De beroepskrachten willen de over-
gang van basisschool naar middel-
bare school faciliteren en doen ook 
aan preventie. Noord Got Talent zet 
daarnaast verder in op talentontwik-
keling. Ze kennen veel gezinnen uit 
het Oude Noorden, ze staan naast 

de ouders als opvoeders en onder-
steunen hen soms. Ongeveer 10.000 
kinderen komen er per jaar, 50 kinde-
ren en ouders per dag. De kinderen 
hebben diverse werkgroepen. Opval-
lend is de Club Cadeautjes Express 
waar kinderen  kunstwerken maken 
voor de wijk, en wat te denken van 
de Wegwijzers Club die kinderen we-
relds maakt.

relatie en vertrouwen
Belangrijk is de relatie met de ouders 
en het vertrouwen dat ze krijgen. 
Uit een klantenonderzoek komt een 
positieve score van 9,1. Het Kinder-
paradijs biedt een veilige omgeving 

‘je bent te commercieel’, 
dat is wat me steeds werd 
gezegd tijdens mijn studie 
op de academie.’ aan het 
woord is bernadette van 
wijlen, mode en lifestyle 
stylist.

Ik ontmoette haar tijdens het Groot 
Rotterdams Atelier Weekend en 
kocht kleding bij haar Styling Stock 
Sale, deze kleding houdt ze soms 
over na shoots en krijgt zo een goe-
de bestemming. Ik was verrast over 
de kleuren en het  design. Ver van 
mijn bed, als ik het in een winkel 
zou zien, zou ik eraan voorbij lopen. 
Het bleek uitstekend te passen en te 
kleuren en dus vroeg ik me af: heb 
ik soms iets gemist? Tijd om een 
bezoek te brengen en Bernadette 
te vragen over haar werk te vertel-
len. Ik ben op bezoek in De Was-
serij. Dat is een atelierpand van de 
SKAR in de oude wasserij van het 
voormalige ziekenhuis aan de Berg-
weg, Een mooi wit gebouw met een 
industriële touch. Een broedplaats 
voor innovatieve modeprofessio-
nals.  Bernadette studeerde op het 
Grafisch Lyceum in Utrecht. Ze liep 
stage bij een fotostudio en kwam er-
achter dat ze in plaats van grafisch 
ontwerper toch liever styliste wilde 
worden. Dus studeerde ze verder 
aan de Willem de Kooning Acade-
mie, afdeling Lifestyle and Design. 
Een stylist draagt bouwstenen aan 
voor een visuele identiteit van een 
merk of een product. Dat kunnen 
voorwerpen zijn, maar ook kleding 
en accessoires. ‘Beeldelementen’ 
heet dat in kunst jargon. Iedereen 
kent de fotokaarten van de Hema 
met de pastelkleurtjes. Er wordt 
geen product aangeprezen, en toch 
weet je dat wat op de foto staat met 

voor kinderen die anders op straat 
spelen. Via het Trekkersoverleg dat 
de wijk waarden (positiviteit, autono-
mie, creativiteit en respect) promoot 
werken ze samen met de diverse 
wijkorganisaties. Belangrijk is de 
samenwerking met de scholen. De 
directrice van de Hildegardisschool 
is aanwezig en spreekt haar waarde-
ring uit. Het Kinderparadijs kent een 
complete mix van diverse klassen 
van kinderen. Daar zet ook de Hilde-
gardisschool op in. Pleinactiviteiten 
zijn voor de organisatie een wake-up 
middel. De wethouder spreekt met 
een moeder van 3 kinderen die heel 
wat steun kreeg van het Kinderpa-

radijs. Zij is met haar kids kind aan 
huis en volgt nu weer een opleiding. 
De kinderen roemen de kookclub en 
de spelelementen. De pizza scoort 
hoog. Gevraagd wat ze willen worden 
gaat het van mens tot juffrouw en 
baas van een bakkerij ( ik weet niet 
hoe dat heet ) . Kinderen doen aan 
touwtje spring terwijl ze het alfabet 
opdreunen en klimmen op de wind-
molenvleugels. Een ‘spelmaker’ heeft 
het over binding, relaties opbouwen 
en oudermiddagen. Vermeij bezoekt 
de moestuin en banjert tussen reuze 
kool, prei, basilicum, bieten en fram-
bozen. Ze vertrekt met een bos bieten 
en een courgette.

de Hema te maken heeft en niet met 
de Bijenkorf. De kaarten zijn verras-
send divers en toch is het allemaal 
Hema. Het is voor iedereen: jong , 
oud, rijk, arm. Volks, universeel, 
blij, praktisch. Vrolijk. Familiefeest-
jes. Er zit een zintuigelijke kwaliteit 
aan de gefotografeerde voorwerpen. 
Je kan ze bijna oppakken. Je hoort 
het ritselen, schuren, waaien. Er is 
iets onmiskenbaar Nederlands aan 
die plaatjes, en in dit geval bedoel ik 
dat positief. ‘Niets is leuker dan re-
ageren op een vraag en een photos-
hoot voorbereiden. Kleding, schoe-
nen en kleine ‘props’ verzamelen 
en je voorstellen hoe het gaat lopen, 
vallen. Samenwerken op een grote 
set met fotografen, art-directors, 
regisseur, make-up artist, set sty-
listen, mensen van licht en geluid, 
producers. Of in het klein met een 
fotograaf op het atelier fröbelen aan 
een stilleven met zeepjes.’ ‘Wat heb 
je gedaan tijdens Corona? ‘Met een 
fotograaf heb ik stillevens gemaakt 
met onder andere zeep en sponsjes. 
Het fröbelen, urenlang stapelen van 
kleine lichte voorwerpen. Het was 
fijn om autonoom werk te maken’.
www.bernadettevanwijlen.com

wel 90 kinderen vergezeld 
van hun ouders komen in 
kleine groepjes stilletjes de 
spooktuin binnen. Het is 
Halloween! 

Ze volgen een smal pad tussen de 
struiken, schaars verlicht met ha-
logeen lampjes. Een gillende jonk-
vrouw in nood bedreigd door een 
roodharige vampier jaagt de kinde-
ren de stuipen op het lijf. Pietje de 

dood met zeis en enkele monster-
tjes doen je griezelen. Een reuze 
doodshoofd kijkt je aan van tussen 
de struiken. Een lijkkist met skelet is 
luguber. Een bedelaar met een lange 
baard en stok probeert je centen te 
ontfutselen. De begraafplaats is op 
zijn minst geheimzinnig aangelegd. 
verderop lopen de dooddoeners uit 
Harry Potter met zwarte kappen, 
lange donkere gewaden en kronkeli-
ge takken. Terwijl de muziek je door-

gaans doet rillen, komt er een heel 
ander geluid uit het feeën huis. Het 
lijkt wel een muziekdoosje. De feeën 
optrek is schattig en de dame zelf 
met wollige mantel en groot blond 
kapsel stelt de bange kinderen ge-
rust. ‘Kom maar in mijn huisje.’De 
groepjes belanden uiteindelijk bij de 
waarzegger uit Alice in Wonderland. 
Hij ziet onheil in zijn kristallen 
bol die prijkt onder een 12 armige 
kandelaar. ‘Vlucht snel, nu kan het 

nog.’ Tijdens de kruip en sluip door 
komen de deelnemers van klein tot 
groot meerdere griezels tegen, kun-
stig geschminkt door Mohammed 
die hiervoor een super talent heeft. 
Over de gezichten druipt het bloed 
uit snijwonden. Pruiken en Dickens 
hoeden dragen de jongeren uit de 
buurt als begeleiders of spookfigu-
ren. De hele spooktuin is in elkaar 
gezet door vrijwilligers uit de buurt 

onder impuls van Wil en Hamid, 
een gigantisch werk. De buurt ac-
teurs hebben onbetwistbaar talent. 
Kinderen en moeders beleven de 
dag van hun leven. Het was wel even 
schrikken!  

Hofdijk binnenterrein wordt spooktuin

in het kader van la rebellie 
was er weer een muziekses-
sie bij de rotterdamse salon 
op zondag 10 oktober. ru-
moer in de salon werkt met 
improvisatie van musici en 
dansers en geeft een nieuw, 
modern muzikaal- theatraal 
concert. 

Uitvoerenden waren: Saxofoon/ Han-
nah Koob. Klassiek accordeon / Ger-
tie Bruin,  Cello / Marlon Dek. Alt-
verteller / Meriam de Korte. 
Het Ensemble speelde composities 
naast improvisaties op de gedichten. 
De muziek was van bijzondere com-
ponisten uit o.a. Denemarken, Duits-
land en Engeland (zoals Britten, I. 
Strawinsky, L.Kayser). Het Ensemble 
speelt juist in monumenten en bij-

zonder erfgoed. Eerder traden zij op 
in Radio Kootwijk en verschillende 
voormalige koetshuizen, het Stoom-
gemaal te Lemmer en fabrieksgebou-
wen. De architectuur en de akoestiek 
van de ruimte is daarin medespeler. 
Daarom was de mooie locatie in de 
Rotterdamse salon een buitenkansje 
en kon het publiek vanuit verschil-
lende hoeken en nissen de voorstel-
ling volgen. 

RumOeR 
In dE 
SALon

rosa vermeij wethouder van 
de wijken, de wijk aan zet, 
bracht een bezoek aan het 
Oude noorden. de wethou-
der is open, geïnteresseerd 
en spontaan. ze startte haar 
bezoek op het pijnacker-
plein waar ze begroet werd 
door jonge gezinnen met 
kinderen en gemotiveerde 
buurtbewoners. 

Een Scandinavische sfeer werd neer-
gezet met de gedichten, die geïn-
spireerd zijn op de schilderijen van 
Edvard Munch en geschreven door 
Meriam de Korte (Spitzuur-Poezie-
week mes heures de pointes) en beel-
dend kunstenaar Jan Kerkhof. Titels 
van de gedichten: De Kamer / Ru-
moer in in de salon / De vrouwelijke 
kruissteekridders / De meisjesfjord / 
De gemene klok / Spitzuur.

Bernadette van Wijlen
mAgisCHe diNgeN Om AAN te RAKeN

Wethouder Vermeij de wijk in
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acht eigenaren zeiden 
al snel ja tegen vernieu-
wing van de fundering van 
woningen in de blommers-
dijkselaan en Hildegar-
disstraat. bewoner Floris 
bonke en manon Helfrich, 
projectleider bij woonstad 
zijn heel tevreden over hoe 
de samenwerking verliep. 
woonstad beschouwt het 
als een voorbeeld project. 

In juli kocht Floris zijn bovenwo-
ning aan de Blommersdijkselaan. 
Als je zijn huis doorloopt, ga je 
schuin omhoog. Hij wist bij aan-
koop al dat de fundering slecht was 
en vervangen moest worden. Dat 
wilde hij met de buren aanpakken. 
Woonstad van haar kant kende de 
slechte staat van haar panden al. 
Daar waren ze nog niet mee aan de 
slag gegaan, omdat ze voor het hele 
Oude Noorden een planning aan het 
maken waren voor het repareren 
van de fundering. Toen klopte de 
buurman Floris aan. Die wilde zijn 
fundering liefst zo snel mogelijk ver-
nieuwd hebben. Hij ging heel voort-
varend te werk. Hij had zijn andere 
buurman en de onderbuurvrouw al 
mee. Het is beter om de fundering 
met meer panden tegelijk te doen. 
Anders kunnen huizen die verder 

zakken andere panden meetrekken 
en je deelt de kosten. Een stukje 
verderop in de straat en iets om de 
hoek stonden er gebouwen waarvan 

de fundering in orde was. Van alle 
huizen daar tussen benaderde Floris 
de eigenaren: Woonstad Rotterdam, 
verschillende investeerders en enke-
le particulieren eigenaren. Iedereen 
wilde de vernieuwing van de funde-
ring aanpakken. 

nieuw 
Dat een buurman de eerste stap zet 
was tamelijk nieuw voor Woonstad. 
Het eerste wat projectleider Manon 
heeft gedaan, is de planning voor 
deze huizen los te maken van de 
plannen voor het hele Oude Noor-
den, zodat ze hiermee snel aan de 
slag konden. Ze heeft van dit project 
geleerd dat het goed is direct interne 
goedkeuring en budget aan te vra-
gen als er een kans is dat Woonstad 
samen met particuliere buren een 
fundering gaat vernieuwen. Dat ver-
snelt uiteindelijk het proces. De ge-

marjolein meijers en de 
twee muzikale broers 
brachten een warm gevoel 
in een volle kantine van 
het jan van der ploeghuis. 
een bijzonder gevarieerd 
publiek genoot van de zon-
dagmiddag. 

Marjolein zong liedjes over haar eer-
ste kermis, de verbondenheid met 
haar moeder, de familiefoto uit 1910 
waar ze een eigen interpretatie aan 
geeft. Met accordeon, viool, cello en 
doedelzak werd Griekse, Schotse 
en Oost Europese volksmuziek ge-
speeld. Het publiek kon moeilijk stil 
blijven zitten. Mooi was het liedje 

over een senior koppel dat zowat on-
afscheidelijk is. Het werd toegespitst 
op Thomas en Gemma vrijwilligers 
in het van Jan van der Ploeg huis. Ze 
hadden een moeilijke tijd achter de 
rug, herkenbaar voor meerdere stel-
len uit het huis. Orgelpunt was een 
35 strofen tellend lied over de kermis 
in het dorp, de rol van de bakker en 
de slager en vooral de kijk van de ka-
pelaan. Er werd nog lang na gebab-
beld tussen vlammetjes en bitter-
ballen, ook het muzikale trio bleef 
hangen. Muziek verbindt!

Op 25 oktober opende de 
zOHO-hub aan de teilin-
gerstraat 130, een informa-
tiecentrum over de laatste 
ontwikkelingen in het zo-
merhofkwartier, inmiddels 
omgedoopt naar zOHO. 

Wie beeld wil krijgen van het mas-
terplan is een bezoek aan het hub 
aan te bevelen. De 600 woningen 
die er gaan komen, worden in een 
30-20-50 verhouding ontwikkeld. 
Dertig procent sociale huur, twintig 
procent middensegment en vijftig 
procent wordt als vrije huursector of 
particuliere koopwoningen ontwik-
kelt. Er komt ruimte voor de crea-
tieve ondernemer met de kleine én 
grote beurs en (maatschappelijke) 
buurtvoorzieningen. In het ambiti-
euze plan is het voorgestelde groene 
daklandschap één van de grote blik-
vangers. Tijdens de openingsavond 
ging ik in gesprek met verschillende 
bezoekers, met de vraag: ‘Wat vind je 
van de ontwikkeling?’

polly, bewoner 
teilingerstraat:
‘Ik vind het goed dat er nu kunste-
naars en ondernemers tegenover 
mij werken. Ik zou het jammer vin-
den als zij in de nieuwe situatie niet 
terugkomen. Ik ben heel benieuwd 
naar wie er in die kantoren en be-
drijfsruimtes komen te zitten. Kan 

ik zo dadelijk wel in mijn blote kont 
door mijn huis rondlopen? Ook heb 
ik mijn bedenkingen over de voor-
gestelde combinatie van het NAS 
en een kinderdagverblijf aan een 
woonstraat zoals de Teilingerstraat. 
Er zijn wel eens problemen met cli-
enten van het NAS, dus ik vind het 
een vreemde en onlogische keuze. 
Ik ben vooral nieuwsgierig naar hoe 
het groen gaat uitpakken.’

marvin, bewoner en 
wijkraadslid agniesebuurt:
‘Ik vind het geweldig dat er in mijn 
buurt op zo een manier wordt ge-
investeerd. Ik gun het iedereen om 
hier een plek te krijgen, wonen is 

een recht wist je dat? Zelf hoop ik 
om met mijn drie kinderen hier 
een plek te kunnen krijgen. Zodra 
de woningen te koop staan, ga ik 
voor de deur slapen (lacht red.). Ik 
ben dan ook heel benieuwd naar de 
veiligheid en afsluitbaarheid van het 
verhoogde maaiveld in het plan. Is 
dat veilig voor mijn kinderen? Van 
mij mag het plan nog groener, het 
grote stenige binnenplein is geen 
plek voor kindervoetjes en handen 
tijdens de hete zomerdagen. Ik hoop 
dat de nieuwe gebruikers meer de 
relatie opzoeken met de Agniese-
buurt. Nu is het fietspad van de Tei-
lingerstraat een harde grens tussen 
het Zomerhofkwartier en de rest van 

meente wil reparatie van erg slechte 
funderingen stimuleren. Daarom 
kon het project begeleiding krijgen. 
De begeleider wist de weg. Hij liet 
alle eigenaren een verklaring teke-
nen dat ze mee wilden doen. Hij 
inventariseerde de wensen en liet de 
prijsopgaven maken. Floris hoefde 
de buren slechts af en toe te mailen. 
Volgens Helfrich hebben ze geluk 
dat het panden zijn die nogal op el-
kaar lijken. Daardoor waren ze het 
snel eens na het onderzoek. De pan-
den recht zetten kon al niet meer. Ze 
hebben ervoor gekozen ze te stabili-
seren, zodat ze niet verder kunnen 
zakken. De huizen worden nu ook 
helemaal vernieuwd en er komt een 
waterberging onder. 

Voor Woonstad was dit een voor-
beeldproject. Ze hoefde niet aan de 
buren te trekken. De fundering van 

de 14 beneden – en bovenwoningen 
met code rood (zeven panden) kost-
te zeventigduizend euro per pand 
inclusief btw. De kosten zijn altijd 
afhankelijk van de grootte van het 
pand, of je een kelder gaat maken en 
of er bijvoorbeeld vervuilde grond 
aanwezig is. Code rood betekent 
dat de kwaliteit van de fundering 
zo slecht is dat reparatie op korte 
termijn dringend noodzakelijk is en 
niet te vermijden. 

Ben je huurder met vragen over je 
fundering? Wil je als particulier ei-
genaar samen met Woonstad Rot-
terdam een fundering herstellen? 
Mail dan naar oudenoorden@woon-
stadrotterdam.nl   

marjolein geeft 
een warm gevoel

ZOHO-
HuB

geslaagde reparatie fundering 
Blommerdijkselaan

de Agniesebuurt. Terwijl het alle-
maal één buurt is.’

daan, architect 
mOrearchitecture:
‘Als architect van kavel 6 (de huizen 
aan de Almondestraat red.) was het 
een enorme uitdaging om de ge-
vraagde diversiteit in woningtypes te 
realiseren in zo een compacte kavel-
grootte. Binnen de 31 woningen die 
er gaan komen hebben we zes ver-
schillende woningtypes ontworpen 
met een variërende grootte tussen 
de 85-95m2, met specials ertussen 
van ca. 120m2.  Als Amsterdamse 
architect, verrast het mij elke keer 
weer met wat voor positieve energie 

dit soort grote ontwikkelingen wordt 
ontvangen. Dat zou in Amsterdam 
niet denkbaar zijn.’

jorre, bonza Koffie:
‘Als ondernemer vind ik het huidige 
ZOHO-district ontzettend fijn. Het 
is een goede ontmoetingsplek voor 
kleine ondernemers en mensen uit 
de buurt. Mensen weten elkaar te 
vinden, en de gemeenschap helpt 
elkaar de juiste connecties te leggen. 
Door alle bouwwerkzaamheden is 
het voor mij niet meer aantrekke-
lijk om met mijn koffietent in het 
ZOHO-district te blijven. Tot dan 
maken we er nog het mooiste van.’

leren programmeren. 
experimenteren met een 
vr-bril. aan de slag met 
een 3d-printer. Het kan 
allemaal in de nieuwe sOl 
academy makerspace, waar 
basisschoolleerlingen uit 
noord spelenderwijs allerlei 
technische vaardigheden 
kunnen ontwikkelen. 

‘Ieder kind heeft talent’, daar is Jung 
Mi van Rootselaar van welzijnsorga-
nisatie SOL van overtuigd. En dus 
moet ieder kind de kans krijgen om 
zijn of haar talent te ontwikkelen. 
Dat kan onder meer in de SOL Aca-
demy Makerspace in Huis van de 
Wijk Mozaïek, waar kinderen tech-
nische vaardigheden leren die hen 
later heel goed van pas komen. ‘We 
zitten nog in de opstartfase’, vertelt 

Jung Mi. Maar plannen zijn er ge-
noeg. ‘In november starten we met 
lessen waarbij kinderen met lego 
een auto gaan bouwen en deze gaan 
programmeren. Daarnaast hebben 
we een 3D-printer, waar we activi-
teiten omheen gaan organiseren.’ 
Uiteindelijk wil SOL de Makerspace 
ook een dagdeel in de week openstel-
len, zodat kinderen er terechtkun-
nen om aan een eigen project te wer-

Aan de slag met techniek 
in de makerspace

eind november wordt in 
het Klooster een cursus 
milieucoach georgani-
seerd. Het is een cursus 
van 4 bijeenkomsten die 
wordt afgesloten met een 
heuse certificaat uitrei-
king. 
Het gaat allemaal over energiebe-
sparing en duurzaam huis. Mi-
lieucoaches kunnen na de cursus 
weer andere bewoners informe-
ren in kleine tupperware achtige 
bijeenkomsten. Hierbij gebrui-
ken ze de e.koffer vol met bespa-
ringsmaterialen, een besparings-
meetlat en de opZuinig! Quiz. Op 
de website van het Rotterdamse 
Milieucentrum www.opzuinig.nl 
staan veel tips en leuke filmpjes 
van de Groene KlusjesMan en ook 
de duurzame diva. Zeker  nu met 
die hoge energieprijzen en de op-
komende ‘energiearmoede’ wor-
den milieucoaches steeds belang-
rijker. Aanmelden kan via info@
rotterdamsmilieucentrum. 

oPEnIng

ken. Benieuwd naar de activiteiten 
in de Makerspace? Houd dan www.
solnetwerk.nl in de gaten. Of volg 
SOL hier op Facebook SOL Rotter-
dam. Ouders die meer willen weten 
kunnen terecht bij jeugd makelaar 
Jeroen Verwoerd via jverwoerd@sol-
netwerk.nl of 06 409 172 49.

Cursus 
milieu
COACH
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met hartverwarmende muziek en spraakmakend 
straattheater stapt rotterdam noord het nieuwe 
jaar in. met de “de noordse Feesten” zijn er ge-
durende ruim drie weken twaalf sfeervolle buurt-
feesten verspreid over alle wijken van noord. Het 
ideale moment om even bij te kletsen met je bu-
ren maar ook een mooie gelegenheid om de an-
dere wijken van rotterdam noord weer eens te 
bezoeken.

Want wat is er een hoop te beleven tijdens de Noordse Feesten. 
Ze beginnen in het Oude Noorden op 15 december met het ab-
surdistische locatietheater van de Tukkers Connection (Johan 
Idaplein) en eindigen op zondag 9 januari met de poëtische 
fanfare punk van de Kift (Pijnackerplein). Tussendoor duiken 
de Noordse Feesten op in de Agniessebuurt, Blijdorp, het Lis-
kwartier, Bergpolder en de Provenierswijk. Iedere locatie heeft 
een andere programmering.  Zo spelen er in deze drie weken 
de meest fantastische artiesten in Rotterdam Noord.  Mu-
ziek is er onder andere van het Gerardo Rosales Sextet 
(salsa), Pierre et les Optimistes (gipsy), Convoi Ex-
ceptional (onweerstaanbare beats),  the Switchbags 
(bluegrass), Lilían Vieira Grupo (Braziliaans), 
Manar (dakka marrakchia), Bada Boom Brass 
(new Orleans brass), De Gelukzoekers (hiphop) 
en Rum for Breakfast (surfing grooves). Al deze 

muziekoptredens worden afgewisseld met wintervast straatthe-
ater. Zo kun je Duo Dodo tegen het lijf lopen, een onnavolgbaar 
illusionisten duo, of Lisa Chudalla, Nederlands enige degenslik-
ker. En wat te denken van Two ladies with an umbrella met hun 
vuurshow, Olim Nicolai met zijn dansende chimpansees, pop-
pentheater van Wim Noordegraaf of de straatparade van Com-
pagnie with Balls. Op het moment van schrijven wordt er nog 

geschaafd aan het programma, maar één ding 
is duidelijk, het wordt een hete winter. Het 

volledige programma is binnenkort te 
vinden op www.denoordsefeesten.nl. 

De Noordse Feesten worden moge-
lijk gemaakt door de gezamenlijke 
wijkraden van Rotterdam Noord. 

de 
NOORdse 
feesteN

badaboooom

Olim nicolai 
met dansende 
chimpansees

gelukzoeker 
sero

lillian vieria

duo dodo

geraldo rosales sextet

Convoi 
exeptional

pierre et les 
Optimistes

the switchbacks

tukkers Connexion 
soap stunters

rum 
For breakfast

de Kift

two ladies 
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