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Kinderen en hele gezinnen bezetten 
de stoelen. Badaboom een achtkop-
pige brass band speelde heerlijke new 
Orleans Jazz. Een schuiftrompet, trom-
mel, sax, klarinet, gitaar en bombardon 
lieten het publiek swingen. Grote ver-
rassing was de Tukker Connection, be-
kend van de levende kanonskogel. Op 

glimmende elektrische opgepimpte 
motoren kwamen ze aanrijden als Su-
permen met buitenaardse helmen en 
grote snorren. In Amerikaans Engels 
en met veel rollende spierballen werd 
een unieke experience aangekondigd. 
Eén van hen gaat in een reusachtige 
wasmachine die gaat draaien op 95 

graden. Het slachtoffer komt eruit als 
een klein poppetje met babykleertjes. 
Opnieuw gaat hij de wasmachine in, 
die gaat roken langs alle kanten. Weer 
helemaal normaal komt hij eruit. On-
dertussen werd de spanning behoorlijk 
opgedreven. Wijkraadsleden deelden 
oliebollen met en zonder rozijnen uit.  
De kinderen lachen, ze zitten onder de 
poedersuiker. De karavaan van het Rot-
terdam Volkstheater trekt verder. Het 
begon feestelijk op het Johan Idaplein 
in Rotterdam Noord: de Noordse Fees-
ten georganiseerd door het Rotterdams 
Volkstheater met een keur aan muzie-

koptredens en straattheater. Het ini-
tiatief kwam van de 6 Wijkraden van 
Noord. De Noordse Feesten moesten 
ze het nieuwe jaar inluiden, na een jaar 
waarin slechts sporadisch culturele 
evenementen konden worden georga-
niseerd. Tussen woensdag 15 december 
en zondag 9 januari stonden er twaalf 
sfeervolle buurtfeesten geplant in de 
6 wijken van Noord. Maar door de 
lockdown van 19-12 konden slechts de 
eerste drie Noordse Feesten doorgang 
vinden en worden de Noordse Fees-
ten opgeschort totdat er weer meer 
mogelijk is. We waren aanwezig bij de 

optredens op het Johan Idaplein, het 
Eudokiaplein en op het grasveld van 
de Statenweg. Met name bij de laatste 
werd het programma met gejuich be-
groet door het publiek dat op stoeltjes 
had plaats genomen binnen het met 
vlaggetjes afgeschermd gebied. Wie 
traden er op?: Chacha Trio, Compag-
nie with Balls, Natural Blend, Woedy-
Woet en Convoi Exceptional. Het was 
een heerlijk begin en het smaakte naar 
meer, helaas moest het programma 
even op de “pauze stand”. Het goede 
nieuws is wel dat Rotterdam Noord nu 
nog negen feesten tegoed heeft!
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NOOrdse feesteN 
met reizend podium 

De theatrale aftrap van De noordse feesten, gefinancierd 
door de verschillende wijkraden, was ongetwijfeld spectacu-
lair. Op het Johan idaplein achter de voetbalkooi is een heer-
lijk pleintje waarop de theaterwagen een plekje vond. Het 
speelveld werd afgezet met pretentieloze hekjes en kleurige 
lampjes. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
KijK ooK 
op onze website
noorderzon010.nl 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
stuur je  
Kopij naar 
info@noorderzon010.nl

schrijven en/of 
fotograferen 
voor de 
Noorderzon010? 
mail dan naar 
info@noorderzon010.nl
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Covid? Ja dat weten we nou wel……
het wordt een griep en het land gaat 
langzaam open, met cultuur en ho-
reca als grote verliezers. En iedereen 
kan iedereen besmetten! De recente 
MeToo-media beweging Voice of Hol-
land dan? Helaas moet eerst de stier 
verdrinken voordat we deze gierput 
gaan dempen, denk ik. In 2016 zijn 
Jeroen en Linda tijdelijk uit elkaar, 
in 2019 ziet Jeroen zogenaamd alle 
hoeken van het kantoor van John naar 
aanleiding van precies 1 melding, in 
2022 zijn er 19 meldingen?? Jaja, wat 
hebben we nu allemaal niet gezien 
of geweten, is het wellicht een seks-
verslaving? Tja, waarom hebben we t 
daar niet over en schrikt Linda waar-
lijk nu pas wakker? “Playing inno-
cent” in een goed verdienende sector 
is lastig vol te houden. 

Wachtwoord 
Oude noorden
Daarom in overleg met de redactie nu 
aandacht voor een actueel onderwerp: 
de WIJKRAAD. De eerste Wijkraad-
verkiezing was in 2018, ik deed mee, 
eindigde op 8. Door verhuizingen 
kwam in juli 2022 plaats ben ik nu 
6 maanden actief wijkraadlid. Aller-
eerst viel de serieuze administratieve 
aanmeldingsprocedure op, met aller-
lei formulieren en VOG. Op erewoord 
zweren! Weet u dat u wel de Tweede 
Kamer in kan zonder VOG? De Wijk-
raad staat voor integriteit dus! Eem 
inwerkprogramma en het vergader-
schema raakten ingepoetst. Daarna 
lekker samenwerken met Martha, Vi-
ola, Arif en Mohammed……en Jacco, 
Annemiek en Frances als ondersteu-

COlumN

ners. Nu snap ik donders goed hoe 
fijn die openbare vergaderingen zijn, 
waarbij bewoners inspreekrecht heb-
ben. En waar sprekers over ontwik-
kelingen – nieuwbouw, sloop Correct, 
eenrichting Zwartjanstraat etc – uit-
genodigd worden. De Wijkraad als 
“linking pin”, bottom up verbonden 
met top down, de Wijkraad als tussen-
schakel. In de OV-vergadering ont-
moeten partijen /gremia /echelons 
elkaar. Een constructieve sfeer waar 
ook ongenoegen netjes verwoord 
wordt en afspraken gemaakt worden. 
Life leuker dan digitaal, zeker weten! 

geen woorden maar data!
Als bedrijfskundige ben ik van de 
data. Min handen jeukten met al die 
Excellbestanden vol met bewoners-
initiatieven van de afgelopen 4 jaren.
Met Martha als controller 280 initti-
atieven doorgelopen. Totaal is er een 
kleine 5,8 ton in 4 jaar aan BWI (heb 
al op mijn donder gekregen voor het 
gebruik van afkortingen, BeWoners 
Initiatieven). Topjaar was 2019 (31% 
vh totaal) en corona sloeg toe in 2020 
(21%) en 2021 (20%), 2018 was 28%. 
Door de bank genomen gaat 35% van 
alles naar schoon/heel/veilig/sociale 
cohesie en 25% naar culturele projec-
ten. Een kleine 60.000 totaal naar de 
doelgroep kids en ook zo’n 60.000 
naar vergroening van de wijk. Wijk-
verbinder Noorderzon ontvangt ieder 
jaar 10.000. De doelgroep senioren 
met superactieve speler Jan van de 
Ploeg ontving 27.000 met BWI’s. 
Opvallend is ook een aanscherping 
van aanvragen, gemiddeld wordt er 
60.000 minder uitgekeerd dan aan-

gevraagd, per jaar. Wat betekent dat? 
Ingetrokken projecten, een reality-
test van het gevraagde budget en 4% 
wordt afgewezen (klein getal!). Ja, …
hoe zit dat met de rest van Rotterdam? 
Weten we niet. De cijfers zijn er wel, 
maar ik zei de gek, analyseer toevallig 
nu alleen Oude Noorden. Nog even-
tjes 38 andere wijken doen, sorry! Een 
mooi project voor een econometrie-
studenten-werkgroep! Voor Opzoo-
mermee allerlei dashboards maken, 
zodat je met een druk op de knop dat 
soort inzichten kan oproepen!

geen woorden maar data en 
daden! Op naar de realisatie van de 
voorgenomen Wijkagenda uit 2018! 
Leve de straat en beter milieu gebeurt 
echt! Natuurlijk zijn meer energiezui-
nige projecten en r POP Up-Milieu 
welkom. Een kunstenaar had als 
plan om de economische waarde van 

de bomen in een wijk te becijferen! 
Doen, denk ik dan, goed plan! Met 
een invoering van 30 km-zone wijkt 
de heilige auto-koe en komt er ruimte 
voor bewoners / fietsers / wandelaars. 
Voort met Noord scoort door pleinen 
leuker te maken. We wachten op een 
goed plan om de armoede aan te pak-
ken, meer ruileconomie? Leuk: een 
tandartspraktijk wil die kinderen gra-

tis poetsprogramma’s aanbieden, een 
mooie investering in het behoud van 
gebit van de jeugd. Verkeersveilig-
heid: jammer, de Zaagmolenstraat 
blijft een doorn in het oog. Het effect 
van het eenrichtingsverkeer op Berg-
weg en Zwartjan gaan we zien. Triest 
en pertinent niet-leuke berichten over 
onveiligheid, met als dieptepunten 
kogels in de Rembrandtstraat en de 
Oud/Nieuw brandstichting van de 
container van Duimdrop. De Noordse 
feesten waren bedoeld dat bewoners 
elkaar meer leerden kennen, helaas 
stak Corona daar een stokje voor. 
Meer cultuur & dichters om het ge-
voel van de wijk te verwoorden? 

Wat verdient aandacht?
Heb me wederom kandidaat gesteld, 
sta op plek 2 geloot na voorzitter 
Martha. Wijkraadleden halen op wat 
er leeft in de wijk! Laten we voorop 
gaan lopen: het zijn geen loze woor-
den: groener, schoner, socialer 
en veiliger! Via kleine, leuke initi-
atieven – tot 2.500 een snelle proce-
dure met wijkmanager en wijkraad – 
kunt u succes boeken met wat u graag 
ziet in de wijk. Tot 10.000 euro is er 
een stemprocedure van bewoners. 
Succes! Bewoner denk & doe mee, 
wijkbelang is uw belang! Stem. 

anja Berkelaar

Onderwerpen 
zat! Een tiental jongeren nemen de 

richtlijnen serieus en nemen ken-
nis aan fotografie. De jongeren le-
ren een andere generatie kennen 
van mensen die door de jaren heen 
veel betekend hebben voor de wijk. 
De deelnemers is gevraagd muziek-
nummers mee te nemen die belang-
rijk voor hen zijn. Geeft het muziek-
nummer een geluksgevoel door een 
dierbare herinnering of refereert 
het nummer naar een ingrijpende 
gebeurtenis? 
De jongeren proberen elementen 
uit hun gesprek te vertalen in een 
portret. De foto’s zijn daarmee een 
tastbaar bewijs van een persoonlijke 
geschiedenis. Belangrijk is dat jon-
geren worden uitgedaagd om hun 
artistieke identiteit te ontwikkelen 
en laten spreken in fotografie. Door 
samen aan opdrachten te werken 
leert men op andere manier te kij-
ken naar zichtbare elementen. Zijn 
er bijvoorbeeld plekken in de wijk 
die je nooit eerder zijn opgevallen? 
Een leerzaam proces, maar vooral 
een geweldige ontmoeting. Bij de 
terugkomdag hebben de jongeren, 
samen met elkaar en de fotograaf, 
een selectie aan foto’s samenge-
steld. Het resultaat aan foto’s ligt 
verspreid door de ruimte. We zien 
Johannes in de natuur, architec-
tonische hoogstandjes, Soraya in 

het goud, Ed met Jan de kleurrijke 
ZOHO tuinier, Christine met een 
waaierjurk en ervaringen worden 
uitgewisseld. “We stonden in een 
oude gevangenis waarbij Viviano 

vertelde dat je start-omstandighe-
den niet bepalen waar je eindigt. De 
keuzes die je maken, bepalen uit-
eindelijk waar je eindigt. Daarnaast 
spreekt het mij ook aan dat er ook 

Omwille van een stoep 
verbreding aan de Hofbo-
gen kant moesten heel wat 
beeldbepalende bomen 
verdwijnen uit de Vijverhof-
straat. Hiertegen kwam heel 
wat bewonersprotest. 
Een bewoner klom zelfs met fluit in 
een boom om het rooien te beletten. 
Gelukkig worden nu over de hele 

lengte vrij forse boompjes geplant 
maar hoe ? Wie had ooit gedacht dat 
de kinderen van de Imeldaschool 
de Vijverhofstraat nieuwe bomen 
zouden schenken? Drie klassen ver-
zamelden zich op het Ammersooi-
seplein en dan ging het richting Vij-
verhofstraat naar de diep uitgegraven 
kuilen. Hopla de boom erin. Voor 
de kinderen was het vooral kuilen 

vullen en dat gebeurde snel en met 
het nodige enthousiasme. Marvin 
Biljoen was als wijkraadslid de stu-
wende kracht en supporter van de 
jongelui. Binnen een paar jaar kun-
nen ze chillen onder een lommer-
rijke boomkruin. Er gaat niets boven 
groene straten.  

Vóór de vervroegde kerst-
vakantie was er een unieke 
bruisende woensdag op het 
Johan idaplein. 
Een reuze springkussen en een soort 
stier handmatig bediend zorgden voor 
een rodeo sfeer. Voor de klimmers 
onder ons was het een uitdaging om 
de bel te bereiken in een minimum 
van tijd. De klimwand was meer dan 
populair. De attractie had een groot 
wedstrijd gehalte. Een boekenstalle-

tje ventte voor een habbekrats leuke 
werkjes. Circus Klomp in boeren te-
nue ging aan het jongleren en stelt-
lopen. Het Kinderparadijs concen-
treerde zich op tekenen, er kwamen 
aardige werkstukjes. De meiden leef-
den zich uit met hoelahoep op heer-
lijke muziek. Je kon reuze zeepbellen 
blazen. Met de sportschool kon je ka-
rate oefenen en het nodige trapwerk. 
Zonder geschminkt te zijn kon je niet 
naar huis terug. Een heerlijke dag !

een andere toekomst kan zijn voor 
mensen van kleur (zoals ik). 
Je kan alle kanten op en soms kom 
je wel belemmeringen tegen waar je 
doorheen of omheen kan.” Wendell 

Goedhart de samenwerking tussen 
de organisatoren Fratsen en Stacii is 
uniek te noemen. Beleef het resul-
taat mee en volg dit project via www.
fratsenproducties.nl

farid sheek 
een stukje 
tederheid
Farid Sheek met trommel, 
een talentvol pianist en een 
begaafd bespeler van de 
iraanse viool. 
Dit laatste instrument is voller en 
breekbaarder dan onze traditionele 

viool. Het gezelschap speelde oos-
terse, westerse muziek en een aantal 
klassiekers. Farid weet de trommels 
te beroeren, te strelen en ritmisch 
aan te tikken. Van tedere nummers 
kan hij overgaan tot spannende rit-
miek. De performance eindigde 
met Iraanse dansmuziek waarbij 
de muzikanten de hele zaal op de 
vloer kregen en dat zonder verster-
king! We hebben te doen met ras 
muzikanten. Voor het publiek was 
het een unieke ervaring, een andere 

muzikale wereld ging open. De alt 
en bas trommels beschikken ook 
over ritselende zaden, samen met 
de cimbalen wordt de spanning 
opgevoerd. Farid Sheek is nu een 
icoon, maar begon te spelen in het 
souterrain van Martha Harel aan het 
Pijnackerplein. het was dan ook een 
aangename weerzien in Jan van Der 
Ploeg. Van cultuur genieten is ook 
durven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De theatergroep Jong van 
Hart bestaat uit 13 senioren 
spelers en wist de van der 
ploeg bewoners enthousiast 
te maken. De situatie op 
Zuid kan je zo overhevelen 
naar het Oude noorden. 

Structurele werklozen als Cor en 
Herman trachten de eindjes aan 
elkaar te knopen met de wildste 
ideeën van een wietplantage tot 
de seks telefoon. Tot de kentering 
komt. Een charmante bibliotheca-
resse weet de heren over te halen 
om een ABN cursus te volgen op 
haar gehuurde kamer en sollicita-
tiebrieven te sturen. 
De heren hebben ook kleurrijke 
gaden van een roddeltante tot een 
realist. Schoonmoeder en haar 
thuishulp vinden onderdak bij Cor 
na een beenbreuk. Hij kan haar 
bloed wel drinken. Eind goed al 
goed de mannen krijgen een baan 
in het onderwijs, de wietplantjes 
worden gestolen en de lesbische 
dochter valt op de bibliothecares-
se. Het koppel gaat op cruise. De 
senioren uit van der Ploeg konden 
uit alle borst meezingen met het 
koor dat elk bedrijf besloot met 
een medley. 
Er werd nog lang nagetafeld met 
een hele vracht oliebollen. Leuk is 
het als amateurs theater te maken. 
Ook iets voor Noord ?  

Bomen planten 
door kids Bruisende woensdag 

ONrust 
OP Zuid

Fotograaf Stacii Samidin brengt 
situaties en personen in beeld die 
hem treffen en in feite een moreel 
appel vormen. ’neem de tijd voor je 
foto. Leg het contact zonder enige 
vorm van vooroordeel. Familiele-
ven heeft iedereen. Ook bij gangs 
is vriendschap en samenhorigheid 
weliswaar gericht op criminaliteit. 
Laat je eigen waarden en normen niet 
prevaleren als fotograaf.’

VisiONs
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in het Jan van der ploeghuis 
treedt Full Moon op. Het is 
zowat de huisband met mu-
zikanten uit het huis die de 
afrikaanse drums beroeren, 
met Omar uit Senegal als 
leadzanger. 

ambachtelijk breien en 
haken anno 2021 doe je met 
zwerfplastic. in het Oude 
noorden zijn de komende 
maanden op diverse locaties 
haak sessies waar bewoners 
met zwerfplastic uit de Rotte 
haakwerken maken. 
Deze haakwerken worden samenge-
bracht tot een grote circulaire kunst-

Wie is de vrouw die de 
Kloosterbuurt en de Hilde-
gardiskerk haar naam gaf? 
Haar naam, Hildegard von 
Bingen (1098-1179), levert 
meer dan 4 miljoen hits op 
op google. pas 900 jaar na 
haar geboorte, dus rond de 
eeuwwisseling, groeit de be-
langstelling voor haar werk.  

De actualiteit van haar werk is groot 
Door de ecologische crisis van nu is 
haarwerk actueler dan ooit. Verras-
send genoeg kom je veel trends erin 
tegen: plantaardig voeding, het belang 
van tuinieren, koken van vers voedsel, 
natuurlijke geneeskunst, klank zin-
gen, toneel.  Dit alles vanuit een holis-
tische visie op mens en dier, seizoen 
en plant. Wie was deze bijzondere 
vrouw en wat kunnen we nu van haar 
leren? En wat zou ze met haar leefstijl, 
waarnaar zoveel onderzoek is verricht, 
kunnen betekenen in de wijk? Om een 
beeld te krijgen van Hildegard anno 
2022  belichten we in een aantal arti-
kelen haar inspirerende leven en werk.
Hildegards moeder bracht haar als 
8-jarige naar het klooster en daar zou 
ze haar lange leven blijven. Op haar 
38ste werd ze moeder overste en volg-
de de vrouw op die haar had leren le-
zen en schrijven en waarschijnlijk ook 
de basis heeft gelegd voor haar muzi-
kale ontwikkeling. Deze vrouw, Jutta 
von Sponheim, was zelf nog maar 16 
jaar oud toen Hildegard aan haar zor-
gen werd toevertrouwd. Evenals Hilde-
gard kwam ze van een adellijke fami-
lie. Een leven in een klooster had in die 
tijd naast nadelen, zoals seksuele ont-
houding en het opgeven van een leven 
in de vrije wereld, ook veel voordelen. 
Het was de enige manier om als vrouw 

te kunnen leren lezen en om muziek, 
kunst en wetenschap te kunnen beoe-
fenen.  Dus als  je intelligent en am-
bitieus was, en creatief, dan was het 
klooster je enige kans om te leren en 
te maken. De band tussen vrouwen die 
als kind intraden was heel hecht. Jutta 
gaf haar geleerdheid en enthousiasme 
door vanuit een venstertje, vanuit een 
hokje waarin ze zich levenslang had 
laten inmetselen. Hadden de meisjes 
een idee van wat hun ‘Moeder’ zichzelf 
daarmee aandeed? 

installatie met de naam Fruits de Mer. 
Een toepasselijke naam, al wordt het 
niet het klassieke assortiment zee-
vruchten, maar een plastic afspiegeling 
ervan. Je kan nu al kleurrijke voorbeel-
den van plastic recycling kunstwerken 
bewonderen in het hoekpandje in de 
Gerard Scholtenstraat tegenover Café 
de Bel. Fruit de Mer is mede gereali-
seerd dankzij: Gemeente Rotterdam 

(Wijkraad Oude Noorden, Stadscul-
tuur en Circulaire Wijkaanpak, @Rot-
terdamCirculair), CBK R’dam, St Piet 
Roovers Hall, cultuur regisseur Noord 
en Kralingen Crooswijk, Mrwoof, Dis-
cus Ria van der Hoeven, Wil van Vugt, 
Ugette Walcott, Lurdes, Anneke en 
Najesca. Info: Eddy Kaijser 
eddy@ideddy.com tel: 06 43989119

We zijn op bezoek bij Diana 
van Wijk die sinds april 2021 
de Schoonoord Studio’s vorm 
geeft met tal van expo’s en 
workshops van collages 
maken tot schilderen en illu-
straties maken bij gedichten. 
Ze maakt ook een parel van 
de etalage. 

De studio bestaat uit souterrain, ge-
lijkvloers en bovenverdieping. Sinds 
2005 bestaat de artistieke studio 
al. Ze werd geopend door Fenneke 
van Dijk en Carine Hooykaas die al 
in 2003 begonnen waren met het 
onderhandelen met PWS om het 
toen leegstaande pand creatief in 
te vullen. Al snel werd de stichting 
Schoonoord Studio’s opgezet en 
werd het succesvol nieuw leven in-
geblazen.  Na jaren werd de stichting 
Schoonoord Studio’s overgedragen 
aan Johannes Odé, die nu samen 
met Diana het bestuur vorm geeft.  
Zij kunnen zich met moeite verzoe-
nen met de voorgenomen sluiting 
gepland rond mei 2022. Woning-
corporatie Havensteder wil er een 
woning van maken, terwijl het nooit 

een woning is geweest. Oorspron-
kelijk was het de bedrijfsruimte van 
een huisschilder. De huidige studio 
vrolijkt de straat op en maakt ze leef-
baar. Diana werkt met veel plezier in 
de studio en wil graag de workshops 
en galerie functie voor de wijk voort-

zetten, een plek waar tal van kun-
stenaars uit de regio aan exposure 
kunnen doen. En bewoners kunnen 
deelnemen aan kunstprojecten.

Kunstnomade
Diana zou je een kunstnomade kun-
nen noemen. Ze verkaste 8 maal 
naar een andere werkruimte. We 
bewonderen de etalage, het glas in 
lood raam met bloemen, de geëx-
poseerde glas fusion sieraden van 
Betty van Schendel, de Pakjes Kunst 
die passen in een sigarettenpakje 

en de Rotterdam Kalender van  Jef-
frey de Bruin. Eyecatcher is Diana’s 
schilderwerk met kleurrijke bloe-
men.  ‘Een opsteker in corona tijd, 
een tegenhanger van Blue Monday.’ 
Van Wijk heeft momenteel ook een 
expositie van haar werk in de Berg-
singelkerk. Aan het tafeltje waar ik 
zit valt me de spreuk op het blad op: 
‘Kunsten kunnen genezen daarom 
noemen we ze Arts.’ 
De Galerie bestaat zowat 20 jaar en 
combineerde steeds werken en expo-
seren. Als kunstenaar werkt Diana 

vrij en zonder oordeel. Voor haar 
is het vooral experimenteren met 
verf en het zich uiten. Werken met 
kleur werkt helend. Het hele pand 
ziet er picobello uit. Het is mooi wit 
geschilderd en het is er lekker warm 
met de gaskachels. 
De stichting wil dolgraag het pandje 
behouden. Ze ziet het als basaal voor 
de aantrekkelijkheid van het buurt-
leven. Dat artistieke is precies het 
beeldmerk van het Oude Noorden.

DE BLiJE SCHEppingSKRaCHT 
Van HiLDEgaRD 

De muziek is bij wijlen dromerig tot 
opzwepend, veel mensen kwamen 
genieten, van bewoners tot gasten. 
Een jarige kwam naar beneden naar 
het atrium met haar gasten. Er werd 
gedanst op afstand en gesmuld van 
kleine hapjes. Het leek wel één grote 
familie, waarbij tegenstellingen weg-

smelten. Het spektakel was kleurrijk 
rond de kerstboom en in de ban van 
de Afrikaanse tovermuziek. De taal 
van de muziek begrijpt iedereen. Pet-
je af voor onze muzikanten die een 
nieuwe wereld scheppen. Twee uur 
na het optreden komt de lockdown 
als een zwarte mantel. We survive!

Visioenen
Wat we weten van Hildegard is dat 
ze door deze bizarre opvoeding werd 
uitgedaagd om zich niet te schamen 
voor haar visioenen. Dat ze als Moe-
der Overste haar eigen ideeën over 
het heelheid, lichaam en ziel, over 
gezondheid en ziekte, over leven en 
dood vorm gaf. En dit is waar ze haar 
inspiratie vandaan haalde: Ik ben dus 
nooit ten prooi gevallen aan extase in 
de visioenen, maar ik zie ze klaarwak-
ker, dag en nacht. En ik word voortdu-

rend gekluisterd door ziekte, en vaak 
in de greep van pijn zo intens dat het 
me dreigt te doden, maar God heeft 
me tot nu toe gesteund. Het licht dat 
ik zo zie is niet ruimtelijk, maar het is 

veel, veel helderder dan een wolk die 
de zon draagt. Ik kan er noch hoogte, 
noch lengte, noch breedte inmeten; en 
ik noem het ‘de weerspiegeling van 
het levende licht’. En zoals de zon, de 
maan en de sterren in het water ver-
schijnen, zo krijgen geschriften, pre-
ken, deugden en bepaalde menselijke 
handelingen vorm voor mij en glan-
zen ze.’ Steeds als het systeem van de 
kerk, in de vorm van de machtsstruc-
turen, haar plannen in de weg zat, 
werd Hildegard doodziek. Ze was al zo 
beroemd, dat iedereen wereldwijd de 
adem inhield en dus moest er ruimte 
komen voor haar: ze stichtte een eigen 
klooster van uitsluitend vrouwen en 
kon daar haar eigen regels vestigen en 
doorgaan met haar unieke werk. Ze 
was en bleef tot ver na haar dood las-
tig voor het systeem van de Katholieke 
kerk. Pas rond de eeuwwisseling werd 
de ware Hildegard voor het voetlicht 
te gebracht en bevrijdt van de canon 
van de katholieke Kerk en wat daarin 

gepast was. In  Duitsland en overal ter 
wereld werden haar werken vertaald,  
gepubliceerd en van commentaar 
voorzien. Talloze boeken over haar 
veelzijdige invloed verschenen. De tijd 

was rijp voor een kosmische visie op 
het leven en op het geloof. Paus Bene-
dictus volgde de trend en verklaarde 
haar heilig in 2012. 

Hildegardis actueel
Momenteel kun je niet door het Rijn-
dal in Duitsland reizen zonder overal 
haar naam tegen te komen. Pelgrims-
wegen, studiecentra, boeken, ideeën 
over ziekte en gezondheid, opvoeding, 
moederschap, vrouwenkwalen, pro-
ducten zoals speltbrood (Dinkelbrot) 
kruidenthee, kruidenlikeur, boeken 
met recepten, visioenen, medicijnen. 
En dan de muziek: de  talloze liederen 
worden uitgevoerd en zijn op internet 
te beluisteren. Maar het belangrijkste 
is misschien wel het dragende prin-
cipe van al die uiteenlopende vakge-
bieden: geest, ziel en lichaam zijn één. 
En alles wat leeft is met elkaar verbon-
den in een steeds veranderende (blije) 
scheppingskracht.
Machteld Teekens

Fruits de mer

Covidtijden vragen om een 
perspectief. Hoe zien we de 
toekomst met een beetje 
spirit tegemoet? Daarom 
het programma uit de Mui 
om de tegenkrachten onder 
ogen te zien.
Voor het programma van de Rotter-
damse Salon draait het in deze hecti-
sche coronatijden om de vergelijking 
met de beweging ‘uit de mui’:  welke 
thema’s leven er op de onderstroom, 
hoe ervaren we dwang, (tegen)krach-
ten, worsteling en voor welke zwem-
richting kiezen we nu zonder kopje 
onder te gaan? Daarover komen de 
volgende denkers aan het woord: 

Zondag 13 maart: 9.30 uur over nep 
en echt: Peterjan van der Burgh, 
12.15 uur over rechtvaardigheid en 
economische ethiek: professor In-
grid Robeyns, 15 uur over hoe kijk 
je naar crisis en impact?: Professor 
Derk Loorbach.  Zondag 10 april: 
9.30 uur over stigma’s, haat en or-
ganisatiestrubbelingen: lector Jacco 
van Uden, 12.15 uur over waarom ra-
dicale Verlichting onze aandacht ver-
dient: professor Wiep van de Bunge, 
15 uur over zelfvertrouwen en hoe 
dat te boosten: Frank Schaper. Boe-
ken via ww.rotterdamsesalon.nl
Programma in de Mui is mogelijk 
gemaakt door Cultuur Concreet.

schoonoord 
studio 

verlevendigt 
de straat

full mOON 
troost en 
optimisme
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al struinend door de ge-
schiedenis stoten we op 
stichting Samen Wonen Sa-
men Leven, die vanaf medio 
70-er jaren een belangrijke 
rol speelde in Het Oude 
noorden. 

Het Oude Noorden werd multicultu-
reel. Onbegrip en wantrouwen tus-
sen de oorspronkelijk Nederlandse 
arbeidersgezinnen en de migran-
ten waren het gevolg. Rien van der 
Velden is jarenlang coördinator ge-
weest van de stichting Samen Wo-
nen Samen Leven. ‘We wisten dat er 
iets in de wijk moest gebeuren om 
bewoners met elkaar in contact te 
brengen. Zo ontstond het idee van 
de stichting’, vertelt van der Velden. 
‘ Niet alleen de gemeente realiseerde 
zich dat er iets moest gebeuren in 
de nieuwe multiculturele wijk, ook 
bewoners en beroepskrachten zagen 
deze noodzaak. Jan Huygens, pastor 
van de Hildegardiskerk, heeft uit een 
gift  voor zijn kerk twee jaar lang 
mijn vervangende dienstplicht bij de 
stichting betaald. De naam Samen 
Wonen Samen Leven is door de initi-
atiefnemers van het project bedacht. 
De naam dekt prima de lading van 
ons werk. We moesten zorgen dat 
alle bewoners uit het Oude Noorden 
met elkaar konden samenwonen en 
leven zonder al te veel problemen. 
Ook met wijkagenten Nuninga en 

Aad Maas, heb ik goede zaken kun-
nen doen voor de buurt. Zij liepen 
dagelijks door de wijk en wisten wat 
er speelde.’

pionieren
Van der Velden kijkt met weemoed 
en enthousiasme terug naar zijn tijd 

bij de stichting Samen Wonen Sa-
men Leven. ‘Het was een spannende 
tijd. We hadden echt het gevoel dat 
we aan het pionieren waren. Alles 

moest nog bedacht worden en alles 
kon. We hadden een groep mensen 
die elkaar blindelings kunnen vin-
den en die vol daadkracht waren. We 
hebben samen een hoop bereikt voor 
de wijk: een spelotheek, kinderdag-
verblijf De Papegaai en de opvang 
van Marokkaanse jongeren in het 

Geschiedenis van Het Oude Noorden
samen wonen, samen Leven

De corona pandemie heeft 
de contact mogelijkheden 
tussen jongeren nog beperk-
ter gemaakt. Jozef en abdel 
van SOL willen hier wat aan 
doen. Ze plannen avonden 
in de Banier waarop jonge-
ren ervaringen uitwisselen 
en tegelijkertijd gestimu-
leerd worden om een ac-
tievere rol te spelen en zelf 
dingen te organiseren en te 
ondernemen.  
Dat kan door het zelf organiseren 
van een bowlingavondje, gourmetten 
of spelletjes. Join Us is een landelijk 
project dat nu ook omarmd wordt 
door SOL. Met jongeren wordt een 
stappenplan gemaakt om hun eigen 
initiatief te realiseren, waarbij ze ook 

echt vrienden maken en een soci-
aal netwerk opbouwen. Het project 
is niet locatie gebonden. Jongeren 
kunnen ook afspreken op een terras. 
Jozef en Abdel zorgen voor een vei-
lige omgeving en een open gesprek. 
Jongeren willen ze benaderen op 
straat, op school en via tal van sociale 
partners. Elke maandagavond van 18 
- 21 uur zijn jongeren van 18 -25 jaar 
welkom in de Banier, Banierstraat 1, 
om hun initiatief tot ontplooiing te 
brengen. 
Contact kan opgenomen worden met 
Jozef 0636382669, email:
jbalaydin@solnetwerk.nl en met
Abdel 0640538504, email:
aacharbi@solnetwerk.nl

project Slik om te zorgen dat ze niet 
buiten de boot zouden vallen. Nu is 
alles veel strakker georganiseerd en 
geformaliseerd. Mensen zijn meer 
gericht op het halen van doelstellin-
gen en zijn minder bereid iets extra’s 
voor de wijk te doen.’ Hoogtepunt 
voor Rien van der Velden was het be-
zoek van de jonge Koningin Beatrix 
begin jaren ’80. ’Het bezoek van de 
jonge koningin was een opsteker 
voor de buurt. Even stonden we in 
het middelpunt van belangstelling.’

Tijden veranderden
Na jaren van actievoeren, gaat de 
Bewonersorganisatie Oude Noorden 
in 1995 over in bewonerssteunpunt 
Rapsodie. Volgens Corrie Ulenberg 
is een deel van de charme van de 
oorspronkelijk bewonersorganisatie 
hiermee teloor gegaan. ‘Sinds eind 
jaren negentig merk je dat econo-
mische belangen de boventoon voe-
ren bij de politieke besluitvorming. 
Gülümser Çelik vertelt dat veel van 
de oorspronkelijke bewoners van het 
Oude Noorden zijn vertrokken. ’De 
mensen zijn nu niet meer geïnteres-
seerd. We zeggen elkaar gedag, maar 
we komen niet meer bij elkaar op 
bezoek. Druk, druk, druk, mensen 
nemen niet meer de tijd om elkaar 
te leren kennen.’Çelik heeft twee 
kinderen van 12 en 16 jaar. ’De tijden 
veranderen. Vroeger mocht ik nooit 
leren van mijn moeder. Dat was ook 
niet nodig. De mannen moesten wer-
ken en de vrouwen zorgden voor de 
kinderen. Dit leerde je in de praktijk, 
daar had je geen opleiding voor no-
dig. Maar ik begrijp nu dat het voor 
mijn kinderen wel belangrijk is dat 
ze verder leren. Ik wil dat ze zo ver 
mogelijk komen. Zij weten dat ik ze 
daarbij steun en altijd volledig achter 
hun beslissingen sta.’
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Nu zet hij deze cursussen verder in 
het Jan van der Ploeghuis volgens 
hetzelfde concept. In het Jan van der 
Ploeghuis viel hij naar eigen zeggen 
met zijn gat in de boter. Toen hij te-
rugkwam uit Spanje was Nederland 
aardig veranderd. Het was een digi-
tale wereld geworden en huisvesting 
was een knelpunt. Jaap was zich er 
niet van bewust. Hij greep twee 
baantjes aan in de horeca, waarmee 
hij zich goed kon bedruipen. De 
corona gooide roet in het eten en 
bij beide zaken werd hij ontslagen. 
Gurp werd dakloos, belandde bij 
NAS, waar hij zijn nieuwe vlam ont-
moette een gevoelige en intelligente 
meid. Elk nadeel heb zijn voordeel. 

Het briefje 
op de vloermat
In Via Kunst in de Teilingerstraat 
kon hij creëren. Tot hij daar op de 
vloermat een verdwaald briefje 
vindt. Van der Ploeg zoekt oudere 
kunstenaars om zich in het pand te 
vestigen. 10 dagen later krijgt Jaap 
de sleutel. ‘Het is hier een walhalla. 
Jong en oud, ex havenarbeiders en 
kunstenaars door elkaar met theater 
en muziek in een subtropische tuin. 
Er zouden in Rotterdam  meer van  
zulke plekken moeten komen.’ 

Zijn jeugd
Even terug naar de jeugd van deze 
Hollandse jongen uit Goeree-Over-
flakkee. Als 16 jarige jongen ging hij 
als ketelbinkie aan boord van de Jo-
hanna bij de Euromast. Vader moest 
tekenen. ‘Als ketelbinkie wordt ge-
zongen hou ik het niet droog.’ Ke-
telbinkie had een hard leven, tot het 
helemaal uit de hand liep. De kapi-
tein was prettig gestoord en deed de 
gekste dingen. Jaap trekt aan de bel. 
Vader komt hem ophalen bij Het IJ 
in Amsterdam. Nog geen week later 
vaart de Johanna op de klippen bij 

Engeland en de strandjutters halen 
het schip leeg. Dan maar een op-
leiding volgen. Gurp gaat naar de 
lerarenopleiding handvaardigheid, 
schilderen en textiel in Delft. Als de 
school afbrandt zet hij zijn studie 
verder in de Witte de Withstraat. 
Een blauwe maandag combineert hij 
die met thuiszorg en verpleging. ‘Je 
kan bij mij terecht’ grapt Jaap. Jaap 
gaat werken bij Rotterdam tv waar 
hij zijn eigen programma heeft. Zo 
trekt hij naar Vietnam om als straat-
jongen Hollandse drop aan de man 
te brengen, het werd geen succes.

De actualiteit
Waar is Jaap nu mee bezig? ‘ik wil 
een expositie van het werk van onze 
beeldhouwgroep. Meer en meer bal-
con des (doeken) komen te hangen 
aan de van der Ploeg relingen. Ik ga 
ook door als dichter onder de naam 
Dokter Bibber. Als dichter ben ik 
succesvol als de helft de zaal verlaat. 
We gaan ook zandsculpturen ma-
ken. Jaap wijst op het belang van de 
artistieke continuïteit in het atrium 
van het huis. Dat betekent veel voor 
mij en voor veel anderen’. We drin-
ken een heerlijk biertje. 

Balconades
Beeldhouwer Jaap gaf in Spanje 
diverse workshops. Naast beeld-
houwen bekwaamde hij zich in de 
Spaanse Balconades, geschilderde 
doeken die ze aan de reling van de 
balkons hangen. Hij is hier druk 
mee bezig in van der Ploeg. Een 
Antwerpse vriend en bekend balco-
nade schilder kwam een reuze doek 
schilderen wat de nodige bewonde-
ring oogstte.

Het evenement begint met de cir-
cuspieten die allerlei kunstjes doen 
met fietsjes, draaiende schotels, 
wapperende doeken, hula hoops, 
door de lucht vliegende kegels. De 
kinderen werden actief ingescha-
keld en kregen een verkorte circus-
opleiding. Dan ging het richting 
kantine waar een heuse kinderdisco 
met stroboscopen werd opgezet. 
Menno Smit nam de leiding met 
een glitterpak en gouden hoed. De 

stopdans werd geoefend en natuur-
lijk een speciale dans voor de Sint 
waarop werd gewacht. Deze had zich 
vergist en zat in het Hoge Noorden. 
Dan maar kleurplaten invullen op 
zoek naar mooie combinaties. Dan 
komt de Sint met een schitterende 
baard en een verrassend kostuum. 
Hij wordt vergezeld door de hoofd-
piet en natuurlijk de circuspieten. 
De kinderen krijgen  cadeautjes. De 
circuspieten zorgen voor een acro-

batisch zwemnummer. Een leuke 
middag!
Ook in het Rottekwartier werd het 
Sinterklaasfeest uitbundig gevierd. 
Wel twintig kinderpieten met alle 
kleuren van de regenboog klommen 
met boterstaven de trappen op van 
de portieken om de bewoners te ver-
wennen met boterstaven. Een heer-
lijke bonte stoet met een wel bijzon-
dere Sinterklaas.

de siNt

Join us, 
een project vol 
spannende contacten

Zeker 100 bewoners namen 
deel aan het feest van Brasa 
Dey, de viering van 49 jaar 
onafhankelijkheid van Suri-
name. 
Een negenkoppige band bracht 
heerlijke opzwepende muziek in 
het grote Atrium van Jan van der 
Ploeghuis. Het was bijtend koud 
zeker omdat de Electra van de dak-
luiken nog niet was geïnstalleerd. Er 
werd op afstand gedanst onder de 
open luiken, echt hartverwarmend. 
Rosie zorgde voor heerlijke hapjes 
van bamboesoep tot saté, van grote 

loempia’s tot diverse amuse gueu-
les. Het was de laatste uitwaaier tot 
20 uur. Het belangrijkste was de 
echte ontmoeting tussen de diver-
se Noorderlingen. De keuze van S 
Eleven een professionele band met 
topmusici onder leiding van pianist 
Cherly Zeeuw was een schot in de 
roos. De rollercoaster werd afgewis-
seld door charme zangeres Chenzi-
ra en virtuoos pianospel op de huis-
vleugel. De band speelde wel drie 
uur en het geluk van de deelnemers 
kon niet op. 

Brasa dey 
brengt beweging

De Sint kwam in volle 
glorie naar het 
Jan Van der ploeghuis 
om de opa’s en oma’s en 
hun kleinkinderen te 
verwennen. 

Jaap gurp is een echte 
rock and roll man. 20 jaar 
lang woonde hij als kun-
stenaar in Spanje waar hij 
beeldhouw-schilder- en 
textiel art beoefende onder 
een stralende zon. altea 
heette dat schattige stadje 
bij Benidorm.   

Beeldhouwer 
met hart en ziel



pagina 8  noorderzon

	

COLOFOn 
noorderzon informeert over initiatie-
ven, evenementen en ontwikkelingen 
in het Oude noorden en de agniese-
buurt. De noorderzon verschijnt 

6x per jaar. uitgave januari 2022.

REDaCTiEaDRES
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
Email: info@noorderzon010.nl

REDaCTiE
Ed de Meijer, Johannes Odé, 

FOTOgRaFiE
Johannes Odé, Joop Bastinck,

WEBSiTE 
Joop Bastinck

BiJDRagEn aan DiT nuMMER

Anja Berkelaar, San Dino Arcilla, 
Pleuni  Seegers, Eddy Kaijser, 
Machteld Teekens, Kinderparadijs
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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
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 Agenda
 

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

Het Klooster: 
www.kloosteroudenoorden.nl/

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

Raadpleeg verder 
www.noorderzon010.nl/agenda/

De laatste ronde van de Ver-
rassings Club in 2021 stond 
in het teken van theater! 
Zes weken lang hebben 10 
kinderen, tussen de 7 en 12 
jaar, gerepeteerd voor een 
toneelstuk met de naam ‘De 
Rommelspoken’. 

Toneelspelen helpt bij het stimule-
ren van spreek- en leesvaardigheid, 
verrijken van de woordenschat en 
ontwikkelen van verschillende so-
ciaal-affectieve vaardigheden, zoals 
samenwerking, empathie, expres-
sie en emotieregulering. Daarnaast 
kunnen kinderen mogelijk nieuwe 
talenten en interesses ontdekken als 
zij nog niet met theater in contact zijn 
gekomen. “Ontdek je talent, maak je 
wereld!” is niet voor niets het motto 
van Kinderparadijs Meidoorn. De 
Rommelspoken is een theaterstuk 
dat gaat over drie weeskinderen in 
weeshuis Zonder Pluis dat werd ge-
rund door Meneer en Mevrouw Zeur, 
twee strenge en norse bazen. Elke dag 
moesten de kinderen alles opruimen 
en schoonmaken, terwijl er iedere 
nacht drie rommelspoken alles weer 

vies maakten. Het leven zag er niet 
goed uit voor de kinderen, maar toen 
er op een dag een nieuwe jonge dok-
ter langs kwam veranderde alles! 

groepsverband 
De kinderen van Kinderparadijs 
Meidoorn werkten de gehele peri-
ode in groepsverband aan één project 
en leerden zo samenwerken en als 
groep verantwoordelijk te zijn voor 

het proces. Ze hebben tijdens de club 
gefocust op het verrijken van de woor-
denschat en oefenen met begrijpend 
lezen door te werken met een script. 
Het toneelstuk gaf de kinderen de 
kans te oefenen met presenteren en 
hun taalvaardigheid te ontwikkelen.  
Het script was eerst moeilijk te be-
grijpen en de kinderen gaven toen 
zelf aan wat ze lastig vonden. Nadat 
meester Dion het had aangepast, be-

rOmmelsPOkeN in het Kinderparadijs
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heid van het Oude Noorden en dat 
zal gemist worden. Als je anderen 
adviseert moet je ook wat laten zien. 
Monique geeft krachttraining, hard-
looptraining en bootcamp. Ze trekt 
de bergen in . 

Dankbaar  voor de klanten
De zaak had een grote klantenbin-
ding. Wie goed advies krijgt komt 
terug. Het was moeilijk afscheid 
nemen zowel Monique als klan-
ten pinkten wel een traantje weg 
en dat gold voor jong en oud. ‘De 
hele huiskamer staat vol bloemen. 
Schrijf vooral dat ik de klanten heel 
dankbaar ben!’ Haar vestiging in 
het Oude Noorden was een beleve-
nis: de talrijke musici bij Correct, de 

vele leuke mensen die ze heeft leren 
kennen, de knappe plannen van de 
Benthuizer Groep, de lichtjes. Er 
is ook een keerzijde altijd lag de 
Benthuizerstraat open voor gas, voor 
water, voor riool. Er was geen en-
kele coördinatie. 3 januari wacht al-
weer de volgende uitdaging, ze gaat 
werken voor een waterbedrijf en is 
verantwoordelijk voor inkoop, voor-
bereiding en klantenbestand. Water: 
hoe gezond kan je het hebben! 

We arriveren bij de drogis-
terij waar keihard gewerkt 
wordt aan het leeg opleve-
ren van de zaak. Balies wor-
den naar buiten gesjouwd 
en kasten afgebroken. 79 
jaar bestond drogisterij pij-
pers in de Benthuizerstraat, 
een begrip in het Oude 
noorden. afscheid nemen 
geeft altijd treurnis, maar 
het kon niet anders. De co-
rona en vooral het bestellen 
op internet gaven de gena-
deslag. 

De zaak werd geopend door oma 
Pijpers, die het overdroeg aan haar 
zoon Henny. In 1997 nam Monique 
Stolk-Jebbink de zaak over. Ze was 
er al werkzaam en kon met de steun 
van haar moeder de uitdaging aan. 
Wat trok haar zo aan? Het advies 
geven aan klanten, die haar haast 
gingen beschouwen als een dokter. 
‘Ik maakte van alles mee, een open 
buik, een gescheurde lip, de vingers 
eraf.’ In de beginperiode had je veel 
migranten die geen huisarts hadden 
en niet naar het ziekenhuis konden.

Een drogist opleiding
Monique kwam in Rotterdam shop-
pen in de Zwartjanstraat en begon 
als jonkie bij Etos. Als opleiding had 
ze schoonheidsspecialiste, ijverig 
haalde ze al haar drogist diploma’s. 
Als nieuwe exploitant van Pijpers 
werkte ze met haar man en later met 

twee meiden personeel. Monique 
houdt van het Oude Noorden dat een 
positieve ontwikkeling doormaakt 
met veel jonge gezinnen. Voor haar 
was advies en kennis belangrijk. Dat 
was haar bijdrage aan de gezond-

monique van drogisterij Pijpers 
kijkt dankbaar terug

De wijkraad Oude noorden 
kwam in december bijeen 
en sloot hiermee 2021 af. 
als bewonersinitiatieven 
kwamen de noorderzon, 
een kleine bingo, groen-
perken in de Loofdakstraat 
en het Bluegrass festival 
aan de orde. alle initia-
tieven kregen een warm 
onthaal. 

Wat betreft het Bluegrass festival, de 
beslissing hierover hangt samen met 
corona en werd uitgesteld tot eind ja-
nuari. 
De raad wil een opkoopbescherming 
in het Oude Noorden. Woningen voor 
bewoners worden vaak opgekocht 
door investeerders en verkamerd. 
Nu hiertegen wordt opgetreden in 
zestien wijken, vreesde de wijkraad 
voor een waterbed effect. Aan de orde 
was verder de daklozenopvang in het 
voormalige van Speijk. Er worden 25 
Rotterdamse daklozen opgevangen 
zowel overdag als s’nachts. Er wordt 
gezorgd voor een dagbesteding en 
een inzet richting buurt. De locatie 
wordt ook gebruikt voor winterop-
vang omdat de centrale opvang in 
Overschie nog niet helemaal klaar is 

wegens gebrek aan bouwmaterialen. 
Bewoners van Kop van Noord schre-
ven een brief waarin ze vragen om 
meer toezicht door de NAS. Er wordt 
teveel in de buurt rond gehangen en 
de communicatie is slecht. Verwezen 
wordt naar de goede ervaringen met 
van Speijk. Oprichting van een be-
heercommissie zit in de pen. De loca-
tie wordt op termijn grondig verbouwd 
dan verwacht en ook verduurzaamd. 

Eenrichtingsverkeer
Hot intiem was verder de pilot een-
richtingsverkeer Zwart Janstraat. De 

WiJkrAAd 
Oude NOOrdeN 

voorkeur variant is eenrichtingsver-
keer vanaf de Bergweg tot de Noord-
molenstraat. Het is de bedoeling hier-
mee de leefomgeving en het winkelen 
in het Zwart Janstraat te verbeteren. 
De resultaten in de straat en de zij-
straten worden gemonitord, ook met 
enquêtes onder actieve bewoners. De 
voorkeur variant heeft de goedkeuring 
van de klankbordgroep, de gemeente-
lijke diensten en de RET. De wijkraad 
maakt zich enigszins zorgen over de 
gevolgen voor de Zaagmolenstraat en 
Jacob Catsstraat. 

grepen de kinderen het beter en be-
dachten zij zelf extra grappen tijdens 
het toneelspelen. Meester Dion van 
het Kinderparadijs: ‘Twee kinderen 
hadden in het begin veel moeite met 
het lezen van het script en konden 
het verhaal niet goed volgen. Aan het 
einde waren zij de kinderen die de 
meeste tekst uit hun hoofd kenden en 
het meest enthousiast aan het acteren 
waren!’

Zelfgemaakt theater
In de laatste les hebben alle kinderen 
opgetreden in een zelfgemaakt the-
ater in het atelier van Het Kinderpa-
radijs, inclusief podium, coulissen, 
rekwisieten en decor. In de coulissen 
stonden een aantal kinderen zenuw-
achtig te springen vlak voordat ze op 
mochten. Toen ze eenmaal op het to-
neel stonden, acteerden en dansten ze 
de sterren van de hemel. Ook als het 

niet gelijk lukte, kwamen de kinderen 
na een tijdje toch helemaal los. Mees-
ter Dion was de verteller en begeleid-
de de acteurs en het publiek zo door 
het verhaal. De kinderen traden op 
voor hun ouders, begeleiders en an-
dere kinderen. Na afloop waren ze erg 
enthousiast en de Verrassing Club is 
met een trots gevoel, diepe buiging en 
een groot applaus afgesloten. 

Op 16 maart 2022 worden de wijkraden van Rotterdam verko-
zen: Ze geven ongevraagd advies aan de gemeenteraad met 
betrekking tot wijkzaken. Het gemeentebestuur vindt dit be-
langrijk omdat de wijkraadsleden dicht bij de bevolking staan 
en weten wat er leeft. Op 10 februari kan je kennismaken met 
kandidaten voor de nieuwe wijkraad van het Oude noorden 
tijdens de wijkraadvergadering: zie facebook wijkraad Oude 
noorden. En op 7 februari kan je kennismaken met kandidaten 
voor de nieuwe wijkraad agniesebuurt provenierswijk: 
zie facebook wijkraad agniesebuurt en provenierswijk. in een 
speciale verkiezingskrant zal de noorderzon Redactie de di-
verse kandidaten aan de lezer voorstellen. Doe mee en breng 
uw stem uit!

KennismaKing met 
kANdidAteN WiJkrAdeN
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nog nooit is de oogstmarkt 
zo groot en aantrekkelijk ge-
weest. Schitterende kramen 
met tal van verse producten 
uit eigen streek. Rijen staan 
aan te schuiven bij de kaas-
boer. Oliën, zeep, appels en 
rijpe peren, houten produc-
ten van lepels tot kommen 
en wandversieringen, knap 
gevlochten manden en 
kerstboeketten waar je mee 
thuis kan komen. 

Nu veel restaurants gesloten zijn kan 
je op deze unieke markt hele diners 
bestellen om je kerst toch wat vrolijk-

heid te verschaffen. Convoie Exceptio-
nel met accordeon, drummer, dwars-
fluit en contrabas oogst lachende 
bewoners die meedeinen en niet meer 
denken aan corona. 

De sfeer op de markt is uniek. Bak-
kers lokken het publiek met de meest 
diverse dingen, van Marokkaanse 
patisserie tot Mexicaanse taco’s, van 
pancake ’s tot smakelijke koekjes. De 
honing boeren doen goede zaken. 
Verse olijven en bakken vol smake-
lijke kruiden zijn een belofte voor de 
keuken prinsessen. 
We zien groentekramen, oliebollen, 
kerststukjes en zelfs een ijsboer. ‘In 

de zomer drink je toch ook hete thee?’ 
We smullen van zeezout karamel en 
zwarte bosbessen. 
Gerda als organisator en promotor is 
terecht trots op haar markt. Lekker 
buiten, lekker de kerst geur opsnui-
ven, dat hadden we nodig, we dan-
sen met het bandje dat er de moed in 
houdt. 

Normaliter mag je pas bouwen op 1,5 
meter van de erfgrens. Langs Veen-
stra’s tuin wordt een muur gebouwd 
van 7,20 meter. Hiervoor moet er 
een appelboom en een leiboom van 
150 jaar gerooid worden. Ook zijn 
buren krijgen een muur van 6,20 
meter voor de kiezen. De buren aan 
de overzijde hebben een zelfde pro-
bleem. De ramen van de nieuwbouw 
komen aan de binnenzijde en mon-
den uit op een pad van 6 meter dat 
zicht geeft op Veenstra’s tuin. Met 
hun schoonzoon architect, trekt Wil-
lem naar de bezwarencommissie. 
Voor met de bewoners gepraat werd, 
was alles al in kannen en kruiken. Al 
staan ambtenaren en politici kritisch 
tegenover het plan, de wethouder 
heeft er lak aan. Hij beroept zich op 
de kruimelregeling waarmee hij het 
bestemmingsplan kan negeren. Als 
er maar gebouwd wordt. 

Willem de Kooning 
Veenstra die 50 jaar jaar een buurt-
super in de Schiebroekselaan, woont 
sinds 1943 in het geboortehuis 

van Willem de Kooning. Vader de 
Kooning liet de woning bouwen. 
Hij had een florerende hoeden en 
paraplu’s winkel aan de Westersin-
gel en opende zelfs een tweede zaak. 
Zoon Willem de beroemde schilder 
verhuisde naar de Zaagmolenstraat 
waar hij zijn atelier had in een kel-
dertje. 

Oneerlijk 
Wat Veenstra vooral stoort is de on-
eerlijkheid. Er wordt geen rekening 
gehouden met de burger. ‘We wer-
den geïnformeerd als alles al vast 
lag.’ De nieuwe bewoners komen 
in de Keulse pot van Piggelmee te 

wonen. De huizen zijn piepklein. 
Ze hebben een slaapkamer en wc 
en douche boven. De woonkamer is 
8 meter diep. Er zijn alleen ramen 
aan de voorkant. Tussen de huizen 
ligt een 6 meter breed straatje met 
zicht op de tuin van Willem. De prijs 
is €495.000,. Willem koestert zijn 
tuin vol vogels en vleermuizen. De 

forse esdoorn slurpt wekelijks 200 
liter water op, een zegen voor de 
aanpalende souterrains. 

Stadsambassadeur
Veenstra is ook stadsambassadeur. 
Hij geeft rondleidingen in het Oude 
Noorden, het Liskwartier en het 
Leuvehaven gebied. ‘Wist je dat de 
Bergweg vroeger de Zeedijk heette? 
Het was hier allemaal watergebied 

OOGstmArkt BreNGt liCHt

waarop in 1100 de boten voeren van 
Keizer Adrianus. Hillegersberg lag 
op een heuvel. Met een pontje kon je 
het kanaal aan de Gordelweg overste-
ken. Duizenden vrachtwagens met 
aarde zorgden voor de bodem waarop 
Schiebroek werd gebouwd. Die stads-
wandelingen brengen bewoners bij 
elkaar, ze leren elkaar kennen. Elke 
deelnemer krijgt een boekje met 
unieke historische foto’s. Willem 

toont ons een impressie van zijn tuin 
na de bouw zonder de historische bo-
men. Het doet hem pijn. We nemen 
afscheid en bewonderen nog de Hon-
gaarse gobelin met steigerende paar-
den in de ontvangstruimte. Willem 
neemt ons nog mee naar een creatie 
van de Laurenskerk met duizenden 
lucifers en sfeervol verlicht. ‘Mijn 
vriend heeft dit in elkaar gezet.’  Rot-
terdammers in hart en nieren.

Wereldmuziek bracht de 
Muzikale Toverketel in het 
Jan van der ploeghuis voor 
de leerlingen van groep 8 
van de Hildegardisschool. 
Muzikanten uit allerlei stre-
ken van italië  tot Colombia, 
Van Curaçao tot nederland 
zorgden voor topmuziek. 

De kinderen moesten raden uit welk 
land de liedjes kwamen en deden 
dat met succes. Ook de kinderen 
hadden een diverse achtergrond. 
Een charme zangeres wist iedereen 
te bekoren. De pianiste was virtuoos 
en speelde ook accordeon. Bassist, 
drummer en gitarist komen uit be-
kende bands. Het gezelschap wist 
de leerlingen te binden en te active-

Bewoonster Shirley profijt uit de agniesebuurt maakte 
rond Kerst 150 tasjes klaar voor de cliënten van de naS, 
daklozenopvang in de Vijverhofstraat. 
De tasjes bevatten een heerlijke mihoenmaaltijd met kipsaté, een salade 
en een pakje sap.  Het was erg druk in de dagopvang en de tasjes vielen 
bijzonder in de smaak, zeker nu het eten was bereid door een keuken-
prinses. Shirley maakte gebruik van de keuken van de NAS, een posi-
tieve samenwerking. 

een cadeautje

de muzikale toverketel

We hebben een interessant 
gesprek met Bergweg be-
woner Willem Veenstra. Wil-
lem heeft bezwaar tegen de 
voorgenomen plannen van 
woningbouw op de Formido 
locatie. Men licht de hand 
met de bestemmingsplan-
regels. 

ren. Ze kregen allemaal instrumen-
ten in hun handen van trommeltjes 
met stokken tot shakers van diverse 
vormen. ‘Kinderen zijn heel divers 
maar spelen met elkaar en vinden 
het fijn’ klonk het door het atrium. 
Een mooi stukje kwaliteitsmuziek 
werd door de actieve kinderen ge-
waardeerd.

willem Veenstra 
Wil BeWONersBetrOkkeNHeid

Jeanne van Marle heeft een 
huiskamerproject in het 
Jan van der ploeghuis. Be-
woners doen er spelletjes, 
kijken televisie, luisteren 
muziek, drinken een kopje 
koffie, kokkerellen en vol-
gen computerles, dit alles 
corona proef. 
Toch vindt Jeanne nog de tijd om 80 
theedoosjes te borduren als nieuw-
jaarsgeschenk voor de bewoners. 
Meer dan een half jaar is zij er mee 
bezig geweest. Zij heeft er iedere 
dag urenlang plezier aan beleefd. Zij 
heeft de doosjes bij alle bewoners 
rondgebracht zonder iemand over te 
slaan. Echtparen kregen er twee en 
ook de zorg kreeg haar aandeel.

De schitterende kerstengel 
op stelten danste met haar 
wijde rok en charmante 
vleugels. Ze werd begeleid 
door artistiek harpspel. De 
hele kerstsfeer werd opge-
roepen. Bewoners kwamen 
naar beneden om hun kerst-
stol op te halen en bleven 
hangen vol verwondering. 
Vanop de balkons werd gezwaaid. Het 
dochtertje van de kerstengel danste 
gezellig mee. De liedjes werden mee-
gezongen. De beeldhouwclub had zich 
ook gezellig in het atrium gevestigd. 

‘Nog nooit heb ik zo een workshop 
meegemaakt ‘lacht Jaap de beeldhou-
wer. Wie niet naar beneden kon werd 
op de galerij verrast. Geen kerstmaal-
tijd maar wel een gelukkig moment. 
De bewoners konden er geen genoeg 
van krijgen. ‘Una Mas !’ Het program-
ma werd verder opgeluisterd door jon-
geren uit Studio de Bakkerij. Er werd 
voorgedragen en gezongen. Een kunst-
werkje en kerstkaarten werden afgele-
verd. Echt leuk, oud en jong verenigd. 

Borduren 
in huiska-
merproject 

engel op stelten
maakt gelukkig

duimdrop 
in vlammen

Op nieuwjaarsdag werd 
de Duimdrop op het Johan 
idaplein volgens bewoners 
door tieners in brand gesto-
ken. Een Marokkaanse jonge 
moeder met een kindje 
wordt als beheerder van 
Duimdrop werkloos. Duim-
drop wordt niet vervangen. 
De kinderen zullen hun rollerskates, 
autopeds en ballen missen. De oudere 
jeugd kwam chillen bij Duimdrop. 
Moeders nipten aan een kopje thee. 
Het was een echt ontmoetingspunt. 
Kinderen konden hun handen was-
sen en drinken, er werd een pleister 
geplakt. Er was electra voor pleinacti-
viteiten. Toen de vlam uit de container 
sloeg kozen de helden het hazenpad. 
Ze verzieken het voor de eigen fa-
milies, voor broertjes en zusjes. Met 
vuurwerk werd ook gestunt op het 
kunstgrasveld wat gaten veroorzaakt 
in de grasmat. Een aantal 14 tot 17 ja-
rigen terroriseert volgens omwonen-
den het plein. Tot half 5 nachts wordt 
er gegild onder de bejaardenflat. Dat 
tieners die het middelbaar onderwijs 

ingaan het niet makkelijk hebben is 
duidelijk. Krappe huizen, weinig te 
doen in de corona periode. Volwas-
senen verdwijnen van het plein. ‘Blijf 
thuis.’ Jongerenwerkers zitten in qua-
rantaine. Maar dit is geen excuus. 
Waar blijft de moraliteit en de solidari-
teit met de gemeenschap...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



pagina 12  pagina 13nR 103 / JanuaRi 2022noorderzon

In het voorjaar werd ingezet op klein-
schalige optredens die hartverwar-
mend waren. Optreden van Joanna 
aan de piano, zangeres Chenzira, co-
ryfee Rita Young, Mimi aan de gitaar. 
Dertig senioren keken toe vanaf de ga-
lerijen en veertig buurtbewoners zaten 
beneden op stoelen op corona afstand. 
Ondertussen werden wekelijks veertig 
maaltijden bezorgd en floreerde een 
maatjesproject dat met senioren aan 
de wandeling ging. Stichting Fratsen 
met jonge creatievelingen ging de ga-

lerijen langs om opnames te maken 
van senioren zangtalent. Het Verha-
lenhuis kwam met een Silent Disco 
systeem, waarbij bewoners met de 
koptelefoon naar historische verhalen 
kunnen luisteren. Op allerlei manie-
ren werd getracht de eenzaamheid 
te doorbreken. Tijd van Toen brengt 
beelden en muziek van vroeger op een 
oud televisietoestel waar binnen een 
perfect geluid is aangebracht. Pop-
pentheater Wim Noordegraaf, Afrika 
Percussie, Juliettes Hoop verbinden 
de senioren met de buurtkinderen. 
Atomic Bambi met Peter uit het van 

der Ploeghuis als bandleider laat ons 
de nieuwe toekomst zien van het huis. 

Verrijking
Als de cijfers wat beter gingen trad het 
negenkoppig JazzLab op dat van der 
Ploeg Bewoners en sympathisanten 
uit de buurt inspireerde. Veel van de 
uitgevoerde nummers waren eigen 
composities. De uit Iran afkomstige 
Farid Sheek met trommel, een talent-
vol pianist en een begaafd speler van 
de Iraanse viool brachten een stukje te-

derheid. Marjolein Meijers en de twee 
muzikale broers traden op in een volle 
kantine met een bijzonder gevarieerd 
publiek dat genoot van de zondagmid-
dag. Ontroerend waren de liedjes over 
haar eerste kermis, de verbondenheid 
met haar moeder, de familiefoto uit 
1910 waar ze een eigen interpretatie 
aan geeft.  Boomwhakalaa van Drum 
Drum bracht de kinderen en kleinkin-
deren naar de wereld van Curaçao. Het 
werd een interactief gebeuren waarbij 
kinderen en volwassenen konden 
meespelen. De Antilliaanse van der 
Ploeg Band met leadzanger Silvio wist 

iedereen op te vrolijken met een spet-
terend programma afgewisseld met 
sentimentele nummers. De dertien 
koppige theatergroep Jong van Hart 
speelde Onrust op Zuid. Twee structu-
rele werklozen met een wietplantage 
en plannen voor een seks telefoon 
worden bekeerd door een charmante 
bibliothecaresse. De heren volgen 
een ABN cursus en gaan succesvol 

solliciteren. De theatergroep liet een 
herkenbare wereld zien eigen aan de 
oude stadswijken. Full Moon met spe-
lers uit Jan van der Ploeg zelf kwam 
met een topband in Afrikaanse sfeer 
met zanger Omar Kalpoe uit Senegal 
als revelatie. Hier kregen we echt de 
buurt mee naar binnen en een perfec-
te mix. Er kwam dan ook een tweede 
uitvoering. Het Colombiaans Duo Del 
Mar ging tijdens de buurtmaaltijd de 
tafeltjes langs en bracht het publiek 
in een andere wereld. Laura van der 
Voort zong met haar pianist medleys 
om weg te dromen. De Muzikale To-
verketel bracht wereldmuziek voor 50 
basisschool leerlingen. Met tal van in-
strumenten konden de kids mee spe-
len. Het jaar werd besloten met een 
sinterklaasfeest voor de kleinkinderen 
oma’s en opa’s. Pieten Acrobaten en 
een kinderdisco begeleiden de komst 
van de Sint. De Kerstengel met harpis-
te gaf een stukje bezinning op een be-

Op zijn 19e jaar werd Hans onder-
nemer en haalde zijn middenstand 
diploma. Hij trad in de voetsporen 
van zijn vader en moeder die een 
groentezaak hadden in de Benthui-
zerstraat. Hans kon een lening krij-

gen en zo een tweede speciaalzaak 
starten. Later ook de zaak van zijn 
ouders overnemen was niet te doen, 
omdat Hans in de kleine kinderen 
zat. Verveer is nu bijna zestiger 
en wil best nog jaren door als hij gezond blijft. De dochters zullen 

de zaak niet overnemen, de ene is 
docent aan de universiteit en de 
andere heeft een belangrijke func-
tie bij Eneco. Ook de schoonzoons 
zitten in andere branches. Het valt 
me op hoe alles heerlijk ruikt en er 
schitterend uitziet. Hans vertelt dat 
er vroeger wel 10 groentezaken wa-
ren in de Benthuizerstraat. Nu is hij 
een van de weinigen in Noord. Dit is 
onder andere te wijten aan de super-
markten die gooien met standaard 
producten.

Tijd vooruit
Verveer was zijn tijd ver vooruit. 
Hij startte vijftien jaar geleden met 
maaltijden en deze lopen als een tie-

wogen jaar, waarin buurt en senioren 
elkaar ondersteunen. Theater Passar 
toont engelen, een Kerstman op stel-
ten en een marionette als kerstvrouw. 

Kunstenaars
Nieuw in het Jan van der Ploeghuis 
is de komst van acht kunstenaars als 
nieuwe bewoners. In het buurtatelier 
palend aan het huis zorgen ze voor 

workshops, beeldhouwen, schilderen, 
creativiteit voor buurt en bewoners. 
De workshops werken met groepen 
van tien deelnemers en blokken van 
tien sessies. Stichting Prasino werkt 
actief aan de sociale mix. 

Vergroening
Gedurende twee maanden werd het 
plastic dak vervangen door een glazen 
dak met ventilatieluiken. Jan van der 
Ploeg zat in het donker met een half 
atrium vol stellingen waartussen een 
band optrad. De hele tuin en onder-
grondse bewatering was beschadigd, 
de stichting zorgde met vrijwilligers 
voor een complete renovatie. 
Verjonging

Met de SESAM Stichting van voorma-
lige managers die vrijwilligersorgani-
saties ondersteunen werd intensief 
gepraat over de verjonging van het 
Prasino bestuur. De komende jaren 
wordt ingezet op een grotere rol van 
de Piet Roovers stichting van jongere 
kunstenaars en een actievere opstel-
ling van de bewonerscommissie rich-
ting programmering, communicatie 
en leggen van sociale contacten. De 
gestelde doelen eenzaamheid en se-
gregatie doorbreken werden succesvol 
bereikt. De tegenstelling tussen diver-
se groepen Surinamers, Hollanders 

en kunstenaars is duidelijk afgezwakt. 
Ze zijn dichter bij elkaar gekomen en 
hebben een rol in de bewonerscom-
missie gekregen. 

Op het Bleiswijkplein werd 
een groot groen vlak aange-
legd van wel 100 vierkante 
meter. Het was allemaal 
vrijwilligerswerk met 
Daniel Opbroek als begelei-
der vanuit het Rotterdams 
Weerwoord, een klimaat-
adaptatie organisatie. 
Het gereedschap werd verschaft 
door Groengoed en de tuinen die-
nen als uitvalsbasis. De steun van 

Stadsbeheer was onontbeerlijk. Ze 
voerden zowel zand als tegelwerk 
af, onder de bezielende leiding van 
wijkconciërge Robert. Vanuit Groen 
Noord werden ook Rob en Daniel 
met veel tuin ervaring aangetrok-
ken. Veel bewoners uit de omgeving 
werkten actief mee. De beplanting 
kwam uit Stadskwekerij de Kas. De 
planten zijn speciaal geselecteerd 
om vlinders en bijen aan te trekken. 
Het project heeft ook een duidelijk 

ecologische functie. Anderhalve 
vrachtwagen compost werd gestort, 
ongeveer 23 kubieke meter. De com-
post houdt het water vast en zorgt 
voor verkoeling. Dit jaar gaan Daniel 
Opbroek en kompanen verder met 
de vergroening. 

Wil je een tuintje in jouw straat of op 
jouw plein mail naar: 
danielopbroek@hotmail.com. 

2021 was een bijzonder jaar voor het Jan van der ploeghuis, 
het vereiste grote creativiteit van de stichting prasino om 
de doelstelling van het project eenzaamheid en segregatie 
doorbreken waar te maken. 

Groenten 
speciaalzaak 
haar tijd 
vooruit

Jan van der Ploeghuis 
een cultureel centrum

ecologisch hoogstandje

powerboat is terug in het 
Oude noorden waar ze in 
2012 bijzonder actief waren. 
Bij de gemeente hebben 
ze een opdracht binnen 
gehaald richting circulair 
opereren. We zagen ze op 
het noordplein waar ze 
een leuk kraam hadden 
onder de naam powerboat 
Theater. Ze presenteerden 
powerlab circulair. 
Ze kwamen met drie originele 
voorstellen. Kruid Noord is het eer-
ste. Wat te denken om alle Oude 
Noorden en Agniese plantsoentjes 
vol te zetten met eetbare plantjes? 
Wat denk je van munt, een enorme 
groei? Belangrijk is bewoners te in-
formeren over wat je met al die krui-

den moet doen. Wie in zijn straat 
daar aan wil bijdragen kan een Kruid 
Noord  bordje krijgen met aanwij-
zingen en recepten. Het tweede 
voorstel is een zaad bieb. Veel volks-
tuinders hebben zaadjes over, ook 
de Kas in Kralingen. Belangrijk is 
dat deze zaadjes de wijk in gaan. Het 
derde voorstel is samen soep maken. 
Misschien een opzoomer item. Wat 
denk je van samen snijden en klet-
sen? Theatergroep Powerboat inspi-
reert. Ik struin over de Oogst Markt 
en ontmoet de afvalvrije kruidenier, 
de verse frites, de huisgemaakte 
glühwein, de gesuikerde amande-
len, de lekkerste jam uit Rotterdam, 
Jordy’s Bakery, verse kazen, vis- olie 
en wilde wadoesters. Lekker!

POWerlAB CirCulAir

De groeten- en fruitspeciaalzaak Hans Verveer op Berg-
weg 205 bestaat 4 februari 40 jaar. Een reden voor een 
feestje besloot Hans’ dochter. Voor ons ons was het ook 
een reden om bij Hans te buurten en te genieten van de 
aanblik van kwaliteit groenten en fruit. 

relier. Stoofperen, zuurkool- en an-
dijvie hutspot, tomaten-ei, Catalaan-
se ensalata, pasta salade en groente 
mix. In de corona tijd is Verveers 
omzet met 30 procent gestegen en 
familieleden moeten een handje 
toesteken in het weekend. Al van in 
het begin betrok hij zijn groenten 
en fruit van boeren uit de regio. Hij 
gaat zelf inkopen doen: Boerenkool 
uit de Hoeks waard en tomaten uit 
het Westland. 
Al heel lang heeft hij een kleur-
rijk assortiment van papaja’s tot 
avocado’s en een hele gamma van 
verse kruiden. Vaak wordt er gebeld. 
Heeft u dat? Het antwoord is meest-
al positief en verrassend. Dat is wel 
een feestje waard. Met verwonde-

ring kijk ik naar de mango’s, kleine 
aardbeien, boontjes, pastinaak, gro-
te sinaasappelen en knoesten van 
citroenen. En wat de denken de sap-
pige peren, kersen en frambozen, 
rapen en kweeperen? 
Een vaste klant komt binnen en her-
innert aan de tijd dat alles met het 
potlood op een blocnootje werd ge-
schreven. ‘Ik kan nog altijd perfect 
hoofdrekenen’ mijmert Hans. Als 
versiering staan hoog op het schap 
diverse modellen van Volkswagen-
busjes en antieke snijboon ma-
chientjes: traditie en vooruitgang in 
een florerende zaak.
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als ik binnenkom in de 
natuurvoedingswinkel van 
Mastrigt, Zwartjanstraat 
130,  sta ik versteld van 
het enorme assortiment op 
schappen in de vrij diepe 
winkel. 

Hoestspray, magnesium, kokosolie, 
lavendel, Himalaya Herbs, Thai gin-
seng, Alka thee, zuidvruchten, kwa-
liteitsbier van Bastiaanse, Ecomil, 
speltpapje, quinoa, gember- mix, 
wortelsap, glutenvrij bier, Tanari 
sojasaus, Ruiter sport chocolade en 
dieetproducten. De zaak is een door 
en door familiebedrijf. 96 jaar gele-
den opende opa van Mastrigt de zaak 
voor koloniale waren en delicates-
sen. Alles werd toen los aangeleverd 
en door de kinderen in glazen potten 
gestopt. Met de handkar werd een en 
ander rond gebracht. We praten uit-
gebreid met Willem de kleinzoon en 
huidige eigenaar. Hij kwam in 1986 
in beeld en opende de huidige re-
formwinkel. Heel anders is de zaak 
dan de supermarkt waarin alleen de 

hardlopers terecht komen en je niet 
kan rekenen op enige vorm van ken-
nis. Een reformhuis is geen vetpot, 
gelukkig hoeft Willem geen huur te  
betalen. Willem runt de zaak met 
Monique. Het is hard aanpoten, een 
60- uren week met 52 openingsuren 
en dan nog de administratie. 

Contact met klanten
Wat beweegt Willem ? ‘Mij spreekt 
vooral het contact met de klanten 
aan, de kleinschaligheid en de na-
druk op kennis.’ Willem leerde van 
zijn vader en volgde tal van cursus-
sen. Monique volgde een drogist op-
leiding omdat de zaak ook homeopa-

Officieel heet het ‘Kop van Noord 
2’. Het is al het vierde jaar dat Emiel 
uitvoerder is bij Woonstad projec-
ten. Het begon bij de IJsclubstraat 
in Kralingen, vandaar naar de Bel-
levoystraat en tenslotte de wel bij-
zonder geslaagde Benthuizerstraat 
en het Soetendaalse project. Vooral 
de Benthuizerstraat was gezien 
de locatie kunst en vliegwerk. Het 
tramverkeer mocht op geen enkele 
manier in gevaar komen. Terug naar 
Kop van Noord 2. ‘Je komt van alles 
tegen’ stelt Emiel. ‘We zorgen voor 
nieuwe funderingen in souterrains 
en begane grond. De huizen wor-
den helemaal gestript. Bedenk dat 
de portieken toegankelijk moeten 
blijven, terwijl je beneden aan het 
werken bent. De hele vloer halen we 
omhoog.’

Complete aanpak
De bouwvakkers lopen de hele gevel 
na. Kapotte stenen en ankers worden 
vervangen. Kozijnen voor en achter 
worden vernieuwd. De huizen wor-
den van top tot teen aangepakt en 
krijgen ook nieuwe binnenpakket-
ten: keukens, badkamers en toiletten. 
Hoe reageren de bewoners? In het 
begin ben je de boeman. Als Lems 
en zijn werklui een project opleveren 
krijgen ze flessen drank en een bloe-
metje. Gaandeweg trekken bewoners 
en werklui met elkaar op en delen de 
roddels. Het Oude Noorden is een 
groot dorp. De aanpak is gestoeld op 
een nulmeting en de diverse onder-
delen krijgen een code: groen, oranje 
of rood. De telefoon gaat geregeld. 
Er komt weer een kolossale vracht-
wagen aan of een bewoonster heeft 
een klacht. Emiel zal wel even langs-
gaan. Hij kent de bewoners bij naam 

Vanaf 1 januari dit jaar is 
in Rotterdam de opkoop-
bescherming (zelfbewo-
ningsplicht) van kracht. 
De gemeente is tot inzicht 
gekomen dat de woning-
markt uit balans is. Star-
ters en middeninkomens 
moeten het opnemen tegen 
malafide beleggers. Een 
oneerlijke strijd. 

In de opgekochte panden zitten voor-
namelijk tijdelijke huurders. Door 
deze tijdelijkheid gaan deze huur-
ders geen of nauwelijks binding aan 
met de buurt. Hierdoor staat de leef-
baarheid van de wijken onder druk. 
Met deze regeling wil de gemeente 
starters en middeninkomens een 
kans geven om een koopwoning in 
het goedkope en middeldure seg-
ment te bemachtigen (woningen 
met een WOZ-waarde tot 355.000, 
de Nationale Hypotheek Garantie 
grens). In de hoop huishoudens aan 
te trekken die willen blijven. De leef-
baarheid is één van de onderwerpen 
waar Martha met de wijkraden uit 
Rotterdam Noord al enige tijd zich 
om bekommeren. In het Oude Noor-
den speelt voornamelijk de verka-
merings problematiek zich rondom 
verkamerde panden waar veelal stu-
denten wonen. “Studenten zitten in 
een bepaalde fase van hun leven. Ik 
snap dat ze minder omkijken naar 
hun woonomgeving. Ze moeten ook 
zeker een plek hebben in de stad, 
maar te hoge concentraties verka-
mering bij elkaar, zoals bij ons in de 
wijk het geval is, zorgt vaak voor ge-
luid-, fiets- en afvaloverlast. De wijk 
wordt zo minder leefbaar.” Nog meer 
spreiding van de studenten door 
de stad is gewenst. Daarom heb-

ben de gezamenlijke wijkraden uit 
Rotterdam Noord in februari 2020 
een ongevraagd advies opgesteld 
rondom verkamering. Er is ook wat 
veranderd. Sinds vorig jaar wordt er 
in Rotterdam in specifieke straten 
geen verkamering meer toegestaan. 
Daarnaast geldt voor de verstrekking 
van nieuwe kamer vergunningen dat 
er binnen een straal van 50m geen 
andere kamer vergunningen ver-
strekt mogen zijn. Missie geslaagd 
zou je kunnen zeggen. Maar de 

nieuwe opkoopbescherming gooit 
mogelijk roet in het eten. In de rege-
ling zijn zestien wijken aangewezen: 
Bergpolder, Blijdorp, Bloemhof, 
Carnisse, Groot IJsselmonde, Het 
Lage Land, Hillegersberg-Zuid, Hil-
lesluis, Kralingen-Oost, Kralingen-

West, Middelland, Nieuwe Westen, 
Oud-Mathenesse, Oud-Charlois, 
Rubroek en Tarwewijk. Deze wijken 
zijn geselecteerd op basis van de drie 
volgende criteria:
1. Er zijn meer dan 1000 goedkope 
en middeldure koopwoningen die 
verhuurd worden.
2. Er wordt meer dan 24% van de 
goedkope en middeldure koopwo-
ningen verhuurd.
3. Er is sinds 2015 meer dan 20% 
groei in de verhuur van goedkope en 
middeldure koopwoningen
 

thische geneesmiddelen verkoopt. 
Aan de wand prijken diverse certifi-
caten. Wat Willem lastig vindt is de 
invalshoek van grootschalige produ-
centen. Als een product niet loopt 
wordt het weggesaneerd. Origineel 
aan de reformwinkel is het groenten 
abonnement gekoppeld aan de Boer-
derij Landzicht in Strijen ( Mijnshe-
renland ) en Vitatas. Willem heeft 
een tachtig abonnees. Van Mastrigt 
heeft een vaste klantenkring die heel 
multicultureel is. Van de nieuwe 
bewoners druppelen er langzaam 
enkelingen binnen. Zuidvruchten, 
kruiden, anti allergie en glutenvrije 
producten zijn het populairst. Mon-

delinge reclame en geen folders 
zorgen voor de aantrekkingskracht. 
Willem heeft altijd zelf gezorgd 
voor oplossingen en was geen ver-
wend zoontje. broer en zus zitten in 
de IT en Willems vrouw behandelt 
dementie. Vóór de corona  bevoor-
raadde de zaak ook cruiseschepen 
met rijstmelk en glutenvrije produc-
ten. Probleem op dit moment is de 
aanlevering. Sinds de corona zijn 
bij Holland PHarma wel 8000 pro-
ducten niet meer te krijgen. Er zijn 
problemen met productie en trans-
port. Willem wil nog doorgaan tot 
zijn pensioen en geniet er nog van 
met volle teugen. Maar het is hard 
werken, niets gaat vanzelf !

VAN mAstriGt, eeN trAditie

Zelbewoningsplicht
Voor het Oude Noorden geldt dat al-
leen het eerste punt van toepassing 
is, en om als wijk in aanmerking te 
komen voor de regeling moet je aan 
minstens twee van de drie criteria 
voldoen.  

Martha Harel zet een en ander op 
een rijtje: ‘Toen het bekend werd 
dat het Oude Noorden niet onder 
regeling zou vallen, reageerde de 
bewoners verbolgen. Waarom zij 
wel en wij niet? De gewone Oude 
Noorderling heeft nu alsnog geen 
kans om een woning te bemachti-
gen als beleggers nog steeds vrij spel 
hebben. Hoewel de intentie van de 
nieuwe regeling goed is, betwijfel ik 
of de prijsgrens (WOZ-waarde tot 
€355.00) wel hoog genoeg is. Ik heb 
zelf op een willekeurige datum geke-
ken op een verkoopsite hoeveel wo-

ningen in het Oude Noorden te koop 
stonden onder die prijsgrens: één 
van de zeventien! Mocht het Oude 
Noorden worden opgenomen in de 
bescherming dan is deze dus alsnog 
niet effectief. Daarom hebben wij, 
in navolging van de wijkraad Agnie-
sebuurt ook een ongevraagd advies 
opgesteld over de Zelfbewonings-
plicht. Hierin hebben wij gepleit 
voor de opname van het Oude Noor-
den op de lijst van wijken waar de 
opkoopbescherming geldt. Tevens 
verzochten wij ook om verhoging 
van de prijsgrens naar €600.000. 
Helaas koos de gemeente om (voor-
alsnog) het advies niet over te ne-
men. In hun reactie kregen wij te 
horen dat de gehanteerde criteria 
zijn gekozen om invloed uit te oe-
fenen op alleen de woningmarkt en 
dat de leefbaarheid in wijken mid-
dels andere instrumenten wordt 
aangepakt. Omdat het Oude Noor-
den niet is opgenomen in de rege-
ling zijn wij we nu bezorgd over het 
waterbed effect. Gaan de beleggers, 
nu ze in 16 wijken geen panden 
meer kunnen opkopen en verhuren, 
zich nog meer concentreren op onze 
wijk?’ Ook de criteria waarmee de 
wijken zijn geselecteerd roept vra-
gen op. Waarom deze aantallen en 
percentages? Met welke intentie zijn 
deze getallen uitgekozen? Martha 
zal de ontwikkelingen in het Oude 
Noorden op de voet volgen: ‘Tijdens 
een inspraakmoment bij de Com-
missie in december hebben we  de 
gemeente ook gevraagd om te mo-
nitoren welke effecten het invoeren 
van de Zelfbewoningsplicht in de 16 
wijken heeft op het Oude Noorden.’

Door San Dino Arcilla

Eind november werd de eerste paal  geslagen voor de bouw 
van een nieuwe woongebouw aan de noorsingel. 
Het woongebouw met 57 middeldure en dure huurwoningen 
komt op de plek van een verouderd kantoorgebouw en een 
appartementen complex die inmiddels zijn gesloopt. Sipkema 
Beheer B.V. ontwikkelt deze locatie en naar verwachting wordt 
het gebouw begin 2023 opgeleverd. Het ontwerp is van paul 
de Ruiter architects uit amsterdam, HD groep uit Rotterdam 
is namens Sipkema Beheer B.V. de gedelegeerd ontwikkelaar. 

eerste paal 
noordsingel 250

en weet waar ze wonen. Hij kent de 
bewoners verhalen. Lems is eigen-
lijk een restaurateur die juweeltjes 
opleverde in Katwijk, vandaar zijn 
oog voor detail. Vier projecten van 
Woonstad deed hij. Elk project duurt 
zo ongeveer een jaar. 

Rondleiding
We krijgen een rondleiding langs het 
werk. We zien de nieuwe funderin-
gen, de brandwerende plafonds naar 
de bovenverdieping toe. De eisen 
van brandveiligheid zijn bijzonder 
streng. De woningen worden super 

geïsoleerd voor warmte en geluids-
overlast. Het verschil tussen de oude 
en de nieuwe situatie is gigantisch. 
Bij de wandeling door de binnenkant 
is het zaak je hoofd niet te stoten, 
Emiel is erop getraind. Het complete 
werk is in goede handen.  

Emiel Lems, een jonge uitvoerder met uitstraling, 
vertelt ons over zijn werk in een bouwkeet met een 
imposant planbord. Hij coördineert de werkzaamheden 
van zestien tot twintig bouwvakkers van Jurriëns bij 
het project Soetendaalseweg. 

Oude Noorden niet opgenomen 
in opkoopbescherming

emiel lems 
en een totaalaanpak
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Haar opvolging is naar eigen zeggen 
goed geregeld. Een duo Betty dos 
Santos met pedagogische kwalitei-
ten en Eva Walbeck, sociologe met 
een groot wijknetwerk gaat zorgen 
voor een continuïteit. Sabine gaat 
werken bij van Harte-Lingsma. een 
landelijk bureau dat zich richt op 
leiderschapsvorming. Jaren geleden 
kwam Sabine uit de zorg, om als 
een speer vorm te geven aan grote 
pleinactiviteiten, denk aan Feestival 
en de Gezonde Tour. Ze speelde een 
belangrijke rol in het Oude Noor-
den als enige kindvriendelijke wijk. 
Niet alleen de Erasmusbuurt be-
leefde een transformatie maar ook 
alle speelpleinen werden met elkaar 
verbonden door fantasie dieren aan 
de lantaarnpalen. De wonderlijke 
dieren kwamen uit het kinderbrein, 
inclusief de nieuwe straatnamen 
als, Kiwi Kauwer en Leeuwenhart. 
Volgens Sabine begint alles met een 
feestje Ze heeft lef en zit altijd op de 
inhoud. Esther, toen werkzaam bij 
het Kinderparadijs, introduceerde 
haar in de wijk en werd een harts-
vriendin. 

Ridder van de Spelende stad
Iedereen kent van Dijk als evene-
menten coördinator  waarbij samen-
werking centraal stond. Ze heeft een 
visie en kan tegen tegenwind. Bij 

de avondvierdaagse spreekt ze een 
menigte van ouders en kinderen 
toe en dat in glitterpak. Ze is ook de 
grondlegger van de wijkwaarden, die 
zich als een olievlek verspreiden in 

Noord. Toen van Dijk 50 jaar werd, 
wilde ze iets anders en greep naar 
leiderschapstraining en persoonlijke 
vorming haar tweede interessege-
bied. De gasten uit het oude noorden 
wezen erop dat Sabine van het Kin-
derparadijs een begrip maakte en 
bekend was om haar humor. Haar 
organisatie kompaan, Jan Meijer 
van het Rotterdams Volkstheater, 
zorgde voor het hoogtepunt van de 
afscheidsceremonie met de uitrei-
king van de medaille Ridder van de 
Spelende Stad. Het is een medaille 

Het was een bijzondere klus voor sloopbedrijf Kruiswijk. Het 
oude Correct had de nodige verrassingen in petto: ontman-
telen van een trafo, asbestsanering en een extreem moeilijke 
locatie. Het pand bevindt zich op de kruising van twee drukke 
wegen, beide voorzien van tramverkeer. naast het verkeers-
probleem dagen de overlast klachten op van omwonenden. 
Bewoners maken zich zorgen over de trillingen, de bemaling 
en aanbrengen van de damwanden. als een kruimelkaas werd 
het gebouw vakkundig afgebroken en stuksgewijs afgevoerd. 
Om de stof regen tegen te gaan werden soms enorme scher-
men opgehangen. Het geheel had een Hollywoodachtig karak-
ter. De publieke belangstelling is groot. We hopen dat wat er 
terugkomt de moeite waard is en met ons de omwonenden die 
veel geduld hadden.

sLoop 
CorreCt pand

Sabine van Dijk, directeur 
van het Kinderparadijs, 
neemt afscheid met gebak-
jes en wijntjes verzorgd 
door de collega’s. Het icoon 
van het spelende  Oude 
noorden zal zeker gemist 
worden. 

die je altijd met plezier kan dragen. 
Sabine wees op de steun van Jan voor 
wie niets te moeilijk was. Ook Daniel 
Opbroek die 13 jaar de groene tak 
van het Kinderparadijs belichaamde 
kreeg een pluim. Bij haar afscheids-
speech hield Sabine het niet droog. 
Al uit voorzorg had ze al een zak-
doek klaarliggen. Het Kinderparadijs 
is een stuk van haar leven en Sabine 
blijft ontegensprekelijk verbonden 
met het Oude Noorden, met de kin-
deren, de ouders en iedereen die ze 
inspireerde.

Oproep aan 
bewonersinitiatieven
Heb jij een goed idee voor jouw buurt? Heb jij hiervoor een gebouw of 
ruimte nodig? Laten we het samen ont wikkelen! Klein, Fijn, Inclusief: 
ka talysator voor bewonersinitiatie ven faciliteert en versnelt bewoners-
initiatieven met een ontwikkelvraagstuk. 
is dit wat voor jou? neem contact op via info@studiosaal.nl

Ontroerend afscheid


