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Dat woningcorporatie   
Woon stad Rotterdam goed 
kan luisteren naar de wen-
sen van buurtbewoners, is 
wel gebleken. Woonstad 
heeft samen met de bewo-
ners en de deelgemeente 
Noord een nieuw bouw-
plan ontwikkeld voor de 
woningen aan de “Kop van 
Noord”. 
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Woonstad nam actieve be-
woners mee op een fantas-
tische bustoer langs een 
aantal aantrekkelijke en on-
derling zeer verschillende 
binnenterreinen in de stad.

 een fantastische       
 Bustour

  

focus op participatie 
met BuurtBewoners 
Kop van noord

 ijssculpturen en  
 game-tent  
 op johan idaplein

jongeren 
nemen initiatief
in 2009 is rotterdam europese jongerenhoofdstad. tal van jongerenactiviteiten en debatten 

vinden plaats. Heel wat jongereninitiatieven worden vormgegeven. een van die initiatieven 

is het maken van een ontwerp door de jongeren zelf van het johan idaplein, met name van 

de speelkooi en de punt bij de tochtstraat. De jongeren komen met sprankelende ideeën: 

kunstgras, heuvels, een vijsvijver, rozenbedden en bloeiende struiken, kronkelpaden, een 

openluchtbioscoop en strandstoelen. ontwerpers van het observatorium die hun tenten 

hebben opgeslagen in het nederlands architectuurinstituut (nai) bij het museumpark (te-

genover museum Boijmans van Beuningen) staan de jongeren bij.
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fantastische 
bustour

speelplek en de rustplek. Bewoners 
willen kleur en fleur op het bin-
nenterrein van de Hooglandstraat, 
mozaïeken picknicktafels  bijvoor-
beeld en rozenbedden, fruitbomen 
en bloeiende struiken.
Het binnenterrein Hooglandstraat 
moest zich richten op de basis-
schoolleeftijd.

Als eerste kwamen de binnenterrei-
nen in de Cannemanstraat in Over-
schie aan de beurt. Opvallend waren 
de beplanting, de mooie rondingen 
en het feit dat de schuttingen vóór 
de tuinen waren verdwenen en ver-
vangen door een lage ligusterheg. 
Omwille van de privacy waren er 
wel mooie houten afscheidingen 
aan de zijkanten.

Daarna kwam het Dierenlandje aan 
de Oostervantstraat aan de orde. 
Een verademing was het mooie 
heuvellandschap, de sprekende die-
renbeelden, een spin met een roest-
vrij stalen frame en tal van schom-
melelementen, een avontuurlijke 
loopbrug en kindvriendelijke vuil-
nisbakken in de vorm van een dol-
fijn. Er is een beheerder aanwezig 
die de boel bijhoudt.
Vervolgens ging het richting Jaco-
bustuin in Cool, een echte natuur-
tuin met een waterpartij en vogels. 
De bewoners waren onder de in-
druk van deze rustplein in de woe-
lige stad. Ook hier is permanent 
een beheerder aanwezig.

Prachtig stukje verstilde realiteit
Dan belandden ze in de Nieuwe 
Haven in de centrumwijk Stads-
driehoek. Opvallend waren hier de 
schitterende smeedijzeren poorten, 
die ’s avonds mechanisch sluiten 
en ’s ochtends op dezelfde manier 
open gaan. Met gestapelde stenen 
en draad zijn perken gemaakt. 
Kruidenbedden bevinden zich in 
strakke bestrating. Roestvrij stalen 
speelelementen geven een futu-

ristische look. Mooi zijn de stalen 
pergola’s die zorgen voor overal de-
zelfde tuinafscheiding, ze zijn met 
klimop begroeid.
Terwijl het ene deel van de bewo-
ners enthousiast was voor dit goed 
te onderhouden geheel, vond het 
andere deel dit te clean en kindon-
vriendelijk.
Tenslotte belande men in een be-
gijnhofje in de Voorschoterlaan in 
de wijk Kralingen. Een prachtig 
stukje verstilde realiteit, een stukje 
groen wat past bij de historische 
panden.

Discussie
En toen was het tijd voor de discus-
sie. Tijdens een heerlijke high tea 
in Kunst en Kitsch vertelden bewo-
ners heel spontaan wat hen trof en 
wat toepasbaar is op het binnenter-

rein Hooglandstraat of in de Tocht-
straat. Het Dierenlandje was dui-
delijk favoriet, op de voet gevolgd 
door de Nieuwe Haven.
Gecharmeerd waren de bewoners 
van het groene heuvellandschap, 
de loopbrug en de creatieve speel-
tuigen. Mooi was ook de tweedeling 
op het terrein van de dierenhof, de 

erasmusbuurt op de schop

Het winnende gedicht op de plein-
vloer, bloembakken met uitstraling, 
een trapveldje en educatief speel-
werk. De slechte kwaliteit bloem-
bakken in de straten wordt vervan-
gen door mooie Topasio’s (dit merk 
klinkt goed).

Binnenterreinen 
noordplein en Hofdijk
Ook de binnenterreinen Noordplein 
en Hofdijk krijgen een gevoelige 

onderhoudsbeurt. De nadruk ligt 
op meer fleur en kleur. Eindelijk is 
ook de giraffe verschenen en kan er 
aangenaam vertoefd worden in de 
groene oases. Beide binnenterrei-
nen hebben een kindvriendelijke 
outlook en geven enig tegengewicht 
aan beton en benzineslurpers.

entree noordplein en 
rembrandtstraat
Voor de entree Noordplein en de 
entree Kerkrondstraat zijn bewo-
nersinitiatieven ingediend in de 
sfeer van mozaïek of schilderwerk 
voorzien van sprekende verlichting. 
Kortom: werk in uitvoering.
Elke oplevering zal gepaard gaan 
met een sprankelend feest in de 
sfeer van ‘bruisende woensdag’.
Originele ideeën zijn altijd wel-
kom!

ode aan de migratie
Mevrouw Temel uit de Rottestraat 
wist behoorlijk wat buren enthousi-
ast te maken voor klassieke lantaarn-
palen met kleurrijke koppen die een 
artistiek verhaal vertellen over mi-
gratie. Deze ode aan de migratie laat 
zien dat ook de Nederlander migrant 
is. Met dit initiatief koersen de bewo-
ners op meer sociale samenhang.

oude SS rotterdam
Hans van der Linde uit de Rem-
brandtstraat is helemaal gek op de 
oude SS Rotterdam en wil hem op 
een lijst in de Jacob Catsstraat schil-
deren. De senioren van het Jacob 
Catscomplex, waaronder een aantal 
schippers en zeelui, zien er reikhal-
zend naar uit. Hans kwam wel met 
twintig steunbetuigingen.

Bakstenen paard
Het paard speelt een belangrijke plek 
in onze vaderlandse cultuur. We ken-
nen de paarden en koetsen, de Friese 
trekpaarden, de Kralingse manege. 
De senioren van het van der Ploeg-
huis bij het Johan Idaplein hebben 
hele verhalen over paarden. Tegelij-
kertijd worden in Marokko projecten 
opgezet om het berberpaard, met uit-
sterven bedreigd, weer een toekomst 
te geven. Een aardig ontmoetings-
punt dit edel dier.
 

Een Belgisch kunstenaar kan in per-
fecte Henri More-stijl een bakstenen 
paard maken dat uit de bodem van 
het Johan Idaplein reist. De vrijwilli-
gers van het Van der Ploeghuis gaan 
ervoor.

Paradijs 
meester Wilemplantsoen
De dames Groen op Zwaanshals 
hebben al een paradijs gemaakt van 
het Meester Wilem-plantsoen. Ze 
oogsten bijval in de buurt met het 
idee van een boomhut en een kin-
derbuurt. Centraal staat voor hen de 
betrokkenheid van de kids.

mozaïeken 
ontmoetingsruimte
De Turkse seniorenwoongroep Bran-
coplein moet nog een poos wachten 
op de nieuwbouw. Ze maken alvast 
mozaïeken voor de ontmoetings-
ruimte. Zo leer je elkaar kennen en 
waarderen.

Bewonersinitiatieven 
bij de vleet

Zij die klagen dat bewoners in deze tijden passief zijn en het 
scherm verkiezen boven de straat, hebben ongelijk. Het Steun-
punt opbouwwerk wordt letterlijk bedolven onder de bewoners-
initiatieven. Bewoners vragen hulp om hun ideeën uit te schrijven 
en te begroeten. We geven de lezer een kijkje in de keuken van 
een aantal originele ideeën.

Het schoolplein van 
basisschool de Klim-
op ziet er kaal uit. 
maar met betegelen 
is gestart en straks 
komt de verrassende 
inrichting. 

Woonstad nam actieve bewoners uit de raephorststraat en de tocht-

straat mee op een fantastische bustoer langs een aantal aantrekke-

lijke en onderling zeer verschillende binnenterreinen in de stad.

‘Kwaliteitscontrole’
Om de bewoners te prikkelen en 
het geheel in zijn context te plaat-
sen waren ook Gerton van Ovaal-
speelconcepten (artistieke speel-
tuigen) en Rianne van de Werff (de 
ontwerpster van zowel de school-
pleinen als het binnenterrein) aan 
tafel aangeschoven.

De bewoners voelden veel voor de 
creatieve speeltuigen die inspeel-
den op de diverse kindtalenten.
De bewoners willen van het bin-
nenterrein een ontmoetingsplek 
maken, die tegelijk goed onder-
houden kan worden en uidagend 
is voor de kinderen. Groen en kleur 
zijn toverwoorden .
Bewoonster Saline had haar klein-
tje meegenomen die zowat alle 
speeltuigen uitgeprobeerd heeft. 
Een betere ‘kwaliteitscontrole’ kan 
je niet hebben!

aan de slag
Architecte van de Werff heeft nu ge-
noeg input om aan de slag te gaan. 
Eind 2009 moet alles rond zijn, 
inclusief de schoolpleinen voor de 
basisscholen Hildegardis en Com-
binatie 70.
Een mooie uitdaging!
   

ZonDag 8 maart 
Internationale Vrouwendag 

De internationale Vrouwendag is 

de actiedag van de vrouwenbe-

weging, jaarlijks op 8 maart. De 

internationale Vrouwendag staat 

in het teken van solidariteit en 

strijdbaarheid van vrouwen overal 

ter wereld.

Vrouwen die niet willen of kunnen  
meebewegen, maar voor de gezel-
ligheid zeker willen komen, kun-
nen zich laten verwennen door de 
schoonheidsspecialiste of een hen-
naversiering aan laten brengen. Ook 
de Diabetesstichting is aanwezig.
Komt u ook? Meldt u dan aan bij 
Buurthuis Mozaïek op telefoonnum-
mer (010) 467 18 33, e-mail info@
welzijnnoord-rotterdam.nl of loop 
even langs!

tochtstraat/Zwaanshals
Dit kleine binnentuintje ziet er net-
jes uit. De aanpak is voorzien voor 
het laatste kwartaal 2009 en heeft 
geen prioriteit. Ideeën zijn altijd 
welkom.

tochtstraat/Hooglandstraat
11 moeders kwamen naar een geani-
meerde inspraakochtend met koek 
en thee en een gezellig pasteitje. 
Ze willen een speelplek voor Small 
Kids en moestuintjes. Spontaan 
hebben zich twee sleutelbeheerders 
aangemeld. Het lelijke hek wordt 
vervangen door een sierhek (model 
staan de hekken in de Nieuwe Ha-
ven). Aan de firma Van de Werff, 

dat ook het speelterrein C’70 en de 
speelplaats Hildegardisschool zal 
ontwerpen, wordt gevraagd een in-
richtingsplan te maken. Met de in-
zet van een werkgelegenheidspro-
ject met WIW-ers wordt regelmatig 
toezicht verzekerd.

meester Willem-plantsoen
De deelgemeente zorgt voor een 
speelcontainer (clubhuis). Via 
bewonersinitiatieven (Vogelaar) 
wordt een boomhut aangeschaft en 
worden foto’s en tekeningen tegen 
de schuttingen aangebracht. Bij 
het hekwerk worden klimplanten 
aangebracht. Woonstad zorgt voor 
een sierhek, het aanlichten van de 

Aanpak binnenterreinen Woonstad
Woonstad gaat in 2009 een zestal binnenterreinen grondig aanpakken. 
Bij deze aanpak worden de bewoners nauw betrokken.

kunstwerken bij de entree en ver-
vanging van de gammele schuttin-
gen.

Hooglandstraat
Vanuit het straatplan heeft Woon-
stad voor het binnenterrein € 
49.000,-- gereserveerd. Vanuit het 
Kloosterfonds wordt nog eens een 
ton beschikbaar gesteld. Bij de 
herinrichting worden door de aan-
nemer ook 5 WIW-ers in dienst ge-
nomen.
Een 10-tal enthousiaste bewoners 
leveren verder ideeën aan voor het 
eerder genoemde bekende activitei-
tenbureau firma Van de Werff.

Vinkestraat
Deze binnenterreinen worden 
opgehoogd en herbestraat. Ook 
worden in samenspraak een aan-
tal privé-tuinen opgehoogd. De 
lelijke hekken worden vervangen. 
Er komen via bewonersinitiatieven 
smeedijzeren hekjes rond de pa-
len en via het leefbaarheidsbudget 
wordt de mosgroei aan de gevels 
bestreden.

moerkapellestraat
Dit binnenterrein ziet er keurig uit. 
De vooral oudere bewoners kun-
nen bijkomende wensen kenbaar 
maken.

  Programma
BuurtHuiS moZaïeK aan De ScHommelStraat 69

12.00-12.15 uur   ontvangst met koffie en thee en openingswoord

12.15-12.45 uur   Workshop 1: Zigeunerdans en tribal-technieken

12.45-13.15 uur   Workshop 2: Bewegen op trommelritmes met 

  Hayar en Hafsa

13.15-13.45 uur   Workshop 3: arabische dans

13.45-14.15 uur   Workshop 4: Volksdansgroep rKV uit rotterdam

14.15-14.45 uur   Bollywood en turkse buikdans met Soraya

15.00-16.00 uur   Dansshow met spetterende optredens van Soraya  

  Sultan en gastdanseressen marissa, rohini, layali  

  Warda, linda en najama, en swingen op de 

  Darbuka-ritmes van Hayar en Hafsa. Volksdans-

  groep rKV verzorgt een geweldig optreden van 

  Virginia van Sport & recreatie nodigt iedereen uit 

  mee te doen aan sport en beweging.

16.00-17.00 uur   afsluiting met heerlijk eten!
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Het buurtgarderobe-fotoproject is een 
activiteit, waarbij bewoners van het 
Oude Noorden elkaar op een andere 
manier leren kennen: via hun eigen 
garderobe.
• Welk kledingstuk heb je in de kast 

hangen dat een bijzondere waarde 
voor jou heeft?

• Wat is het mooiste wat je hebt?

Presentatie met 
ontmoetingsfeest
Deze vragen worden gesteld tijdens de 
foto-opnamen, waarbij er een portret 
wordt gemaakt van de buurtbewoner 

met het bijzondere of mooie kleding-
stuk. Vervolgens wordt gevraagd naar 
een bekende of onbekende, bijvoor-
beeld in dezelfde straat. Daar wordt 
contact meegemaakt met het verzoek 
aan het project mee te werken en of 
de verwijzer tevens welkom is. Zo zijn 
de fotograaf evt. met styliste en andere 
buurtbewoner steeds op een ander 
adres in de wijk.
De foto’s komen in het Oude Noorden 
te hangen in (tweedehands)kledingza-
ken en sociale ontmoetingsplekken 
als buurthuizen, cafés, wachtkamers 
van huiartsen etc..

Na afloop van de werkperiode wordt 
er een presentatie gedaan, met ont-
moetingsfeest van alle deelnemers en 
geïnteresseerde wijkbewoners.

een voorbeeldje:
“Dit is het bestuursoverhemd. We 
waren allemaal verschillend, maar we 
pasten ontzettend goed bij elkaar. Een 
van de jongens is overleden en ook in 
dit shirt begraven. Maar we dragen 
het nog allemaal.”
“Wat aan deze spijkerbroek zo mooi 
is? Hij zit heel erg lekker en de stof, 
moet je voelen hoe zacht.”

Marokkaanse vrouwen hadden heer-
lijke gerechten gemaakt, vooral het 
malse lamsvlees viel in de smaak.

De ambiance werd geschapen door 
een schitterende fototentoonstelling 
van Karin Oppeland rond het thema 
‘Sterke Vrouwen!’ Amateur-thea-
tergezelschap ‘Echte Liefde’ kwam 
binnen hetzelfde thema met een 
pittig theaterstuk over twee jonge al-
leenstaande vrouwen. De ene is 25 
jaar en heeft twee kleintjes. De oud-
ste was een huilbaby, de aanleiding 
voor de echtgenoot om het huis te 
verlaten. De tweede vrouw is 30 jaar, 
haar man liet haar in de steek voor 
zijn 18-jarige secretaresse. Ze heeft 
een zoon van 2 jaar, een mager jon-
getje, hij heet Rob maar ze noemt 
hem Ribby. De vrouwen verhalen 
over hun zelfstandigheid, maar ook 

over hun eenzaamheid en hun ge-
brek aan tederheid. Zij zijn erg ge-
concentreerd op hun opvoedersrol. 
‘Mijn kind loopt strak naast me, ik 
hoef zijn handje niet vast te hou-
den.’ Als ze tussen door een relatie 
hebben zit hun hoofd toch vol met 
luiers en schooltasjes. 
De 30-er komt haar man tegen in de 
supermarkt met zijn nieuwe vlam. 
Ze is in verwachting, hij streelt haar 
buik. ‘Eindelijk word ik vader’ roept 
hij, alsof hij niet al een kind heeft.
De 25-er gaat een pak melk halen. 
De vriendin krijgt de baby in de 
armen. Hij gaat huilen. Het duurt 
lang. Komt ze wel nog terug?! ‘Hier 
ben ik. Natuurlijk kom ik terug gek-
kerd!!’

Het stuk gaat over vrouwenverhalen 
die je thuis hoort op de bank: het in 

verwachting zijn, de stress, de senti-
menten. En plein publique komt het 
misschien cru over, maar het stemt 

tot nadenken. Al met al een tot te-
vredenheid stemmende gezellige en 
bijzondere nieuwjaarsreceptie, die 

Nieuwjaarsreceptie 
Steunpunt opbouwwerk

met name vrouwen zal hebben aan-
gesproken.

Sociaal doel
Het is de bedoeling dan bewoners 
door de foto’s en verhalen met elkaar 
in contact komen, waarbij verschillen 
en eigenheid benadrukt worden. Het 
gaat om persoonlijk ontmoeten op een 
respectvolle bijzondere manier, men-
sen vertellen hun persoonlijke verhaal 
aan de hand van een kledingstuk dat 
ze in de kledingkast hebben hangen. 
Door verwijzen en met persmissie 
meegaan kunnen er waardevolle con-
tacten tussen bewoners ontstaan.

Verder is er activiteit en plezier om 
mee te werken aan het in beeld bren-
gen van gewone bijzondere mensen 
in de eigen woonwijk.

initiatiefnemer
Initiatiefnemer Marcel Speet is werk-
zaam in de GGZ Volwassenen psy-
chiatrie als vaktherapeut beeldend, 
zijn project weordt ondesteund door 
tientallen buurtbewoners rond het Jo-
han Idaplein.

eind oktober 2008 startte de 
politie van district noord in 
samenwerking met de deelge-
meente een actie om het aan-
tal auto-inbraken in te perken. 

De intensieve voorlichtingscam-
pagne werpt zijn vruchten af. In de 
laatste maanden van 2008 is een 
daling van het aantal auto-inbraken 
van 40% gerealiseerd. De campagne 
‘Is dit de Lokauto’ omvat zowel ac-
ties die er op gericht zijn om meer 
daders aan te houden als ook inten-
sieve voorlichting aan autobezitters 
om inbraak te voorkomen. Zo wordt 
een aantal ‘lokauto’s’ ingezet en zijn 
tips van een voormalig autokraker 
verwerkt in voorlichtingsmateriaal. 
Bijvoorbeeld dat u erop moet letten 
dat als u apparatuur zoals een mo-
biele telefoon of laptop laat liggen, 
dat u de bluetoothfunctie uitscha-
kelt. Met een speciaal apparaatje is 
het namelijk een koud kunstje om 
de straling te detecteren en weet een 
potentiële autokraker direct dat er 
waardevolle spullen aanwezig zijn. 
Zorg er verder voor dat u niet alleen 
uw navigatiesysteem weghaalt, maar 
ook de houder en de afdruk daarvan 
op de voorruit. Leg de apparatuur 
niet onder uw stoel of in het dash-
boardkastje, inbrekers weten dat dat 
de favoriete verstopplekken zijn.
U kunt het beste het handschoenen-
vakje open zetten. Zo kunnen die-

ven ook zien dat er niets ligt. Verder 
werkt een papier waarop letterlijk 
staat ‘geen waardevolle spullen’ ook 
goed.
Al deze tips zijn door de politie ver-
werkt in verschillende folders en fly-
ers. Een voorbeeld is de spiegelhan-
ger, die je kunt gebruiken in plaats 

van het zelfgeschreven vel papier. 
De hanger waarschuwt de potenti-
ele kraker: ‘Is dit de lokauto?’ Verder 
is er meer politie op de been, rijdt 
er een auto rond met een aanhanger 
die luidruchtig oproept tot oplet-
tendheid en zijn er bij de Buurtta-
fels folderpakketten beschikbaar.

40% minder auto-inbraken 
in Rotterdam Noord

Onlangs heeft de Roteb nieuwe afvalcontainers voor restafval in het Oude 
Noorden geplaatst. Deze containers vervangen de inzameling van losse vuil-
niszakken aan de straat. De bewoners zijn nu verplicht hun afval via de 
nieuwe containers aan te bieden. Zet geen afval naast de container, de me-
dewerkers van Stadstoezicht kunnen daarvoor een boete opleggen.
Voor wie?
De containers zijn bedoeld voor mensen die nu wekelijks hun vuilniszak op 
straat zetten. Voor bewoners met een eigen (inpandige) container verandert 
er niets. Zij mogen geen gebruik maken van de nieuwe restafvalcontainers. 
Voor ondernemers en instellingen die geen contract hebben, gelden andere 
regels dan voor bewoners. Zij mogen alleen onder bepaalde voorwaarden 
gebruik maken van de containers.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Roteb-afdeling Bedrijfsafval 
Grofvuil en Ontheffingen, telefoonnummer (010) 267 84 63.
Informatie
Als u vragen heeft over de containers kunt u bellen met het informatie-
nummer 0800 – 1545 (ook voor meldingen over zwerfvuil, huishoudelijk 
afval op straat en verstopte containers) of mailen naar informatie@roteb.
rotterdam.nl. Meer informatie over de Roteb vindt u op de site www.roteb.
rotterdam.nl.

Geen losse 
vuilniszakken meer 
in Oude Noorden

Honderd enthousiast vrijwilligers waren op donderdag 29 januari 
bij het Steunpunt opbouwwerk oude noorden in de 3e Pijnacker-
straat naar de feestelijke nieuwjaarsreceptie gekomen.

BuurtgarDeroBe
  fotoProject
een origineel bewonersinitiatief is ‘de buurtgarderobe’

Directrice ria onna van basis-
school combinatie 70 is bijzon-
der enthousiast over de inzet 
van de leerkrachten en ouders 
van haar school om in de week 
van maandag 9 tot en met 13 
maart een spetterende Week 
van de techniek te organise-
ren.

Problemen oplossen
Beweging is een belangrijk onder-
deel van het gebeuren. Centraal 
staan de probleemoplossende tech-
nieken. De leerlingen krijgen pro-
blemen voorgeschoteld, waarvoor 
ze een passende oplossing moeten 
vinden. Hoe breng je een wip in 
evenwicht? Je moet het water over, 
hoe maak je een boot? Neem je een 
boot? Kan je gebruik maken van de 
wind? Dit bekertje met een gevaar-
lijke vloeistof kan je met de handen 
aanraken. Ontwerp een passend in-
strument.
De school komt vol te staan met lego 
en katrollen en als klapper op de 
vuurpijl gaan ouders reuze knikker-

banen maken. Op vrijdag 13 maart 
is er een grote happening. De school 
wil de leerlingen met eenvoudig ma-
teriaal goede technische principes 
bijbrengen.

Centraal staat de herkenbare figuur 
van Zappic. Hij stelt de vragen: hoe 
kan je een ei inpakken zodat het niet 
stuk gaat? De school wil laten zien 
dat alle welzijn niet komt van de wit-

Week van de techniek

te boorden, maar dat ook techniek 
essentieel is in onze samenleving.

oude noorden krachtwijk
In de kranten stond wat negatiefs 

over het Oude Noorden, nr. 3 op het 
slechte lijstje.
Ria is het hier niet mee eens. In de 
12 jaar dat ze bij Combinatie 70 zit, 
zag ze heel wat verbeteringen. Het 
opleidingsniveau van de ouders 
stijgt. Meer en meer ziet ze MBO-di-
ploma’s. Met de taalvaardigheid kan 
het beter, maar ook hier gaat het in 
sprongen vooruit. Ouders komen en 
helpen op school.

Schoolplein
Zowel de leerlingenraad als de 
ouders en het personeel hebben 
hun zegje gedaan over het nieuwe 
schoolplein. De inventarisatie van de 
wensen is achter de rug. Het nieuwe 
plein zal de school een echte uitstra-
ling geven. De mensen gaan nu wat 
zien van verandering. De pleinen 
van de buurt worden opgeknapt, het 
bruist van de activiteiten.
Architecte Rianne van de Werff is 
volop aan de slag met het school-
plein van Combinatie 70, het wordt 
fantastisch!

2x Foto: Marcel Speet
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In de Kop van Noord staan ver-
schillende bouwprojecten op het 
programma, zoals de geplande 
nieuwbouw op het Soetendaalse-
plein en de heer Vrankestraat. De 
bewoners in de directe omgeving 
maakten aanvankelijk veel bezwa-
ren tegen eerder gepresenteerde 
plannen voor nieuwbouw. Woon-
stad Rotterdam heeft na verloop 
van tijd besloten om samen met 
de bewoners een compleet nieuw 

bouwplan te maken. “Daar waren 
de bewoners zelf heel blij om”, ver-
telt Gerdie Bours, programmama-
nager Oude Noorden bij Woonstad 
Rotterdam. “Niemand anders dan 
zij kunnen heel goed aangeven hoe 
hun buurt eruit moet zien.” Bours 
vertelt dat zij avondenlang met de 
buurtbewoners en de deelgemeen-
te Noord aan tafel heeft gezeten 
om de nieuwe plannen te bespre-
ken. “De buurtbewoners gaven aan 
welke knelpunten er waren en wat 
zij wilden veranderen. Ook gaven 
zij zelf de alternatieven aan. Dat 
namen we mee als huiswerk om te 
bekijken of hun ideeën ook in de 
plannen pasten.” Een knelpunt was 
bijvoorbeeld het parkeren op het 
binnenterrein, dat wilden de be-
woners niet. “Voor het alternatief, 
parkeren in de openbare ruimte, 
kon niet besloten worden zonder 
de Gemeente en de deelgemeente 
te betrekken, Het gebied zou dan 
heringericht moeten worden.” Wo-
ningcorporaties zijn namelijk ver-
plicht om bij nieuwbouw zelf voor 

parkeerplaatsen op eigen terrein te 
zorgen. Ook wilden de bewoners 
inspraak hebben over de hoogte, de 
uitstraling en het soort woningen: 
appartementen of eengezinswonin-
gen. Woonstad Rotterdam kwam 
vervolgens op het idee om de bewo-
ners zoveel mogelijk bij de nieuwe 
bouwplannen te betrekken. “Het is 
immers hun buurt”, stelt ze vast. 
“Ons belang is een goede en fijne 
buurt waar iedereen goed kan wo-

nen”. En het kan! Het is mogelijk 
om samen met bewoners te zoeken 
naar gemeenschappelijke belan-
gen. “Voor ons is dit een kans om 
zoveel mogelijk maatschappelijk 
draagvlak te creëren. Dat blijkt wel 
uit dit project waarin participatie 
het sleutelwoord blijkt te zijn. Sa-
men denken over plannen betekent 
ook begrip hebben voor elkaars 
standpunten en is het niet te bedoe-
ling elkaar met argumenten te be-
stoken. In feite zoeken we met zijn 
allen naar een werkwijze waarmee 
alle betrokkenen (Woonstad Rot-
terdam, Deelgemeente, bewoners) 
kunnen leven”, zegt Bours. 

Bewoners kiezen
Deze manier van samenwerken is 
vrij nieuw. De architect die wordt 
gekozen moet daarom goed kunnen 
luisteren en bereid zijn de plannen 
met de bewoners te bespreken en 
eventueel aan te passen. Roland 
van Wageningen is voorzitter van 
de Bewonersvereniging Heer Vran-
kestraat. Hij is zelf werkzaam bij 

de gemeente Rotterdam en weet 
hoe de besluitvorming rond een 
bouwplan loopt. Die kennis kwam 
de vereniging goed van pas. 
Hij vertelt dat de bewonersvereni-
ging zich de afgelopen jaren sterk 
heeft ingezet om met de deelge-
meente en Woonstad over dit nieuw-
bouwproject te mogen meepraten. 
“Er is hier na de renovatie vijf jaar 
geleden een sfeervol en kinderrijk 
buurtje ontstaan, dat iedereen als 
bijzonder prettig ervaart. Er is veel 
saamhorigheid onder de bewo-
ners,” zegt Van Wageningen.”Wij 
willen graag dat dit succes een 
vervolg krijgt. Maar, dan moet de 
nieuwbouw wel aan bepaalde voor-
waarden voldoen.” Volgens Van 
Wageningen vinden de bewoners 
belangrijk dat huizen niet te hoog 
en te massaal zijn, met voldoende 
binnenterreinen voor tuinen en 
groen. Ook aan de authentieke stijl 
van de bestaande panden wordt 
door de omwonenden veel waarde 
gehecht. “We hebben de afgelopen 
jaren hard gewerkt om gehoord te 

worden. Dan is het heel prettig te 
constateren dat Woonstad nu naar 
onze mening over de nieuwbouw 
wil luisteren en dat ze ons betrekt 
in het bouwconcept. Dat vinden we 
heel bijzonder.”

Slagingskans
“Het is een gezellige, betrokken 
buurt”, zegt Cees Ketting, wijk-
manager van wijkteam Noord. “De 
mensen zijn trots op hun buurt en 
dat willen ze graag zo houden.”
Woningcorporatie Woonstad Rot-
terdam is blij met deze samenwer-
king met de bewoners. “Door deze 
betrokkenheid is de slagingskans 
dat de Kop van Noord een betrok-
ken, vrolijke en vitale buurt blijft, 
groot”, zegt Cees Ketting. 

Kader
Ook betrekt Woonstad Rotterdam 
bewoners bij de andere plannen die 
in het Oude Noorden gerealiseerd 
zullen worden. Zo staat de herin-
richting van verschillende binnen-
terreinen op het programma. Hier-

focuS oP ParticiPatie 
met De BuurtBeWonerS 
KoP Van noorD

voor is Woonstad onlangs langs 
geweest bij de bewoners van een 
blok woningen, om te horen wat 
bewoners vinden van het wonen in 
hun wijk en wat zij in de toekomst 
verwachten van het wonen in het 
Oude Noorden.

Wilt u meedenken over de 
toekomst?
Voor de toekomst van de hele wijk 
worden de bewoners benaderd 
en uitgenodigd om mee te den-
ken. Aan de hand van een klank-
bordgroep kunnen bewoners hun 
ideeën en meningen uiten. Als u 
als bewoners en/of ondernemers) 
belangstelling heeft voor een wijk 
en u wilt hierover meepraten, dan 
kunt u zich opgeven bij Woonstad 
Rotterdam bij Gerdie Bours,  tele-
foonnummer 010-4408800.

Dat woningcorporatie Woonstad 

rotterdam goed kan luisteren naar 

de wensen van buurtbewoners, is 

wel gebleken. Woonstad  heeft sa-

men met de bewoners en de deel-

gemeente noord een nieuw bouw-

plan ontwikkeld voor de woningen 

aan de “Kop van noord”. 

ijssculpturen
Op de koude woensdag van 21 ja-
nuari konden kinderen en omwo-
nenden van het Johan Idaplein 
genieten van  en op een bijzondere 
manier zelf kunstzinnig met ijs 
omgaan. Vanuit het verre Limburg 
waren mensen van de firma Icecar-
ving.nl naar het plein gekomen. Ze 
hadden grote en kleine ijsblokken 
meegenomen om te laten zien dat 
je ijs niet alleen kunt eten, maar 
er ook ware kunstwerken van kunt 
maken. Met hamer, beitel, vakman-
schap en vooral veel creativiteit 
en plezier lieten zij zien hoe grote 
ijsblokken konden worden omgeto-
verd in kunstwerken als een paar-
denhoofd en een adelaar of zomaar 
een losse artistieke impressie. Er 
werd niet alleen voorgedaan, ook 
konden zowel middelbare school-
jeugd als kinderen uit de omlig-
gende buurt zich ook onder des-
kundige leiding uitleven. Het ijs en 
het plezier spetterde er vanaf, toen 

ijsbanken in allerlei soorten en ma-
ten het (kortstondige) levenslicht 
zagen. Kunstenaars in de dop lieten 
hun overduidelijk talent zien. Aan 
al het plezier maakte de oplopende 
temperatuur een even onvermijde-
lijk als dramatisch eind. Toen het 
ijs van het paardenhoofd langzaam 
als eerste begon te smelten, kon-
den kinderen en volwassenen nog 
maar even genieten van dit unieke 
kunstwerk. Daarna was het tijd 
voor de zo spreekwoordelijke koek-
en-zopie: onder het genot van leuke 
(dans)muziek met de overheerlijke 
pannenkoeken zich heerlijk opwar-
men en erna een lekker drankje. 
Prachtig voor de kids toch, tot een 
volgende keer?

ijspaleis ahoy
Kort voor het verschijnen van deze 
krant zijn een aantal kids van rond 
het Johan Idaplein op maandag 25 
februari naar IJspaleis Ahoy ge-
gaan om er onder deskundige be-

geleiding te kunnen schaatsen en 
skiën. Ondanks (of juist dankzij) 
de kou heerlijk intensief kunnen 
bewegen en plezier hebben, wat is 
er mooier dan dat!

gametent
Op vrijdag 21 maart komt er op het 
Johan Idaplein een grote gametent 
te staan van niet minder dan 10 bij 
20 meter! De tent wordt gevuld met 
spellen, de nadruk ligt op interactie 

IJssculpturen en game-tent 
op Johan Idaplein

en beweging. Je kunt er dansen en 
sporten, tennissen en baseballen. 
Ook kun je er racen en bouwwer-
ken maken. Welkom in de virtual 
world. Mis dit niet, zet het alvast in 
je agenda!!

In 2009 is Rotterdam immers Uni-
cef-stad. 20 procent van de Unicef-
collecte-opbrengst in Rotterdam 
gaat naar de kids in de krachtwij-
ken. Het is de bedoeling een kind-
lint te maken, een veilige route naar 
school en ontspanning.

Your World Project Wonen en 
leefomgeving
Een groep van 8 actieve jongeren 
uit het Oude Noorden gaat onder 
leiding van architectenbureau Ob-
servatorium (Your World) in het 
Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi) een ontwerp maken voor 
het Johan Idaplein. Het accent 
komt te liggen op de transformatie 
van de huidige voetbalkooi en het 
voorpleintje Tochtstraat. Hun plan 
wordt afgestemd met de herinrich-
ting van de schoolpleinen Hilde-
gardis en C’70 en het binnenter-
rein Hooglandstraat.

‘De expeditie’ en 
(‘triviant’)spel
De eerste bijeenkomst heeft in-
middels op woensdag 18 februari 
na schooltijd plaatsgevonden, dit 

heette ‘de expeditie’. Jongeren stel-
den vragen aan andere jongeren, 
winkeliers en bewoners rond het 
plein (een vragenlijst was aanwe-
zig). Met deze info zijn ze aan de 

slag gegaan om een plan voor het 
plein te maken, een jongerenplein. 
Deze planvorming gebeurt verder 
in de werkplaats van het NAi. Jon-
geren gaan ook sparren met Ge-
meentewerken en Woonstad. Het 
plan van de jongeren – eventueel 
aangepast – wordt uitgewerkt door 
architectenbureau Observatorium. 
De tweede bijeenkomst op zater-
dag 7 maart bestaat uit een (‘trivi-
ant’)spel met andere belangengroe-
pen: bewoners, gemeentewerken 
en de woningbouwvereniging. Zij 
reageren op het plan van de jon-
geren en vice versa. Deze bijeen-
komst vindt plaats in het NAi, recht 
tegenover Museum Boijmans van 
Beuningen.

‘unicef-reporters’
De jongeren keuren het plan op 
vrijdag 13 maart goed en op vrijdag 
20 maart komt de presentatie in 
het NAi. Dit gebeurt in aanwezig-
heid van (de nieuwe) burgemeester 
Aboutaleb en de directeur van UNI-
CEF, die zijn steun aan het plan 
zal geven. De partijen zetten hun 
handtekening onder zowel het plan 
als onder de programmering.
De ‘Unicef-reporters’ van Hoedje 
van Papier zullen voor een spet-
terende verslaggeving zorgen. De 

school krijgt hiermee publiciteit en 
voor de leerlingen is het een kick, 
want hun plan wordt uitgevoerd.

Schoolplein  combinatie ‘70 
Ouderkamer en leerkrachten zien 
het schoolplein als een multi-
functioneel plein. Het voetbalveld 
wordt als te groot ervaren, er is te 
weinig verlichting. Men verlangt 
naar meer groen, meer bomen. Het 
plein dient een ontmoetingsplek te 
zijn. Men wenst ook meer speeltoe-
stellen gericht op talentontwikke-
ling. Het motto is ‘veilig, bewegen, 
talentvorming en samen spelen’.

Schoolplein Hildegardisschool
De school wil een verkeersplein, 
gekoppeld aan ook andere diverse 
spelvormen. Het wordt een mooi 
grafisch plein. Rekening wordt ge-
houden met zowel het openbare ka-
rakter als met tentplaatsingen.

Binnenterrein Hoogstraat
Een 10-tal actieve bewoners werkt 
aan een plan, gebaseerd op volks-
tuintjes, educatieve speelelemen-
ten en goed sleutelbeheer.

Foto: Brigitte Wopereis

Het jaarprogramma op het johan idaplein met elke maand een 
splinternieuwe leuke doe-activiteit is van start gegaan: op 21 ja-
nuari waren er ijssculpturen, op 25 februari is er een schaats- en 
skibezoek aan ijspaleis ahoy en op woensdag 21 maart staat er 
een heuse game-tent.

Foto: Brigitte Wopereis

aanpak johan idaplein
in het kader van het jonge-

renjaar geven Your World en 

unicef een steun in de rug om 

met name de jongerenparti-

cipatie in de johan idabuurt 

vorm te geven. 

Foto: Brigitte Wopereis
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creëren van 
multiculturele plekjes
Nihat, in Turkije geboren, was daar 
al jong directeur bij 3 textielbedrij-
ven. Vanaf 1987 is hij woonachtig in 
Nederland. In Turkije leerde hij zijn 
vrouw kennen, samen maakte ze de 
stap om hier een nieuwe toekomst 
op te bouwen: de vreemde taal en 
de mensen leren kennen. Voor hem 
met zijn karakter geen probleem: 
hij was altijd al een hard werker, hij 
kan niet stilzitten. Hij begon met 
schoonmaken en in cafés werken, 
later kreeg hij in het Oude Noor-
den een zaak in het Zwaanshals. 
Hij hielp daar als secretaris van de 
winkeliersvereniging om de straat 
verder te ontwikkelen. Kernpunten 
voor hem waren daarbij verbetering 
van de wijk en het creëren van mul-
ticulturele plekjes.

eigen mengsels en melanges
Hij liep al langer rond met het plan 
om een Ottomaans (traditioneel 
Turks) restaurant te beginnen, waar 
hij zelf koffie kon branden en ser-
veren. Hij had 3 maanden aan een 
ondernemingsplan gewerkt, maar 
kreeg de financiering niet rond en 
kon ook geen juiste plek vinden.
Doorzetter als dat hij van nature is 
zocht hij naar een alternatieve op-
lossing. Hij kreeg in Nederland con-
tact met een koffiebrander en ging 
daarmee samenwerken. Hij kon 
weliswaar niet zelf koffiebranden 
(de aanloopkosten aan noodzake-
lijke apparatuur e.d. daarvan bleken 
op dat moment te hoog), maar wel 
zijn eigen mengsels en melanges 
ontwikkelen. De verkoop aan steeds 
meer (horeca)punten liep steeds be-
ter, hij maakte er een groothandel 
van.Zijn droom van een eigen zaak 
waar mensen koffie kunnen proe-
ven, drinken en meenemen bleef 
niettemin bestaan.

niKa koffie en thee
Vanuit zijn oude contacten met 
het OntwikkelingsBedrijf Rotter-
dam kwam eind jaren negentig de 
huidige locatie op de hoek van de 
Benthuizerstraat en de Zaagmolen-
straat in beeld. Voor zowel hemzelf 
als de wijk representatief, de Deel-
gemeente Noord en de politie zagen 
veel in zijn plannen en steunden 
hem enthousiast. Zo kon de locatie 
op een verantwoorde wijze worden 
‘opgepimpt’.
Nihat’s droom, ‘NIKA koffie en thee’ 
(een samenvoeging van de eerste let-
ters van zijn voor- en achternaam), 

kwam er. Een rustige plek om koffie 
en thee op traditionele wijze te drin-
ken, maar ook een winkelruimte om 
koffie(zetapparatuur) te kopen c.q. 
te verkopen. Nihat Kaya verzorgde 
zelf op artistieke en warmbloedige 
wijze de inrichting: het houtwerk, 
de kasten, de fraaie veelkleurige 
Turkse lampen en natuurlijk de kof-
fiezetapparatuur. De voorzitter van 
de Deelgemeente kwam in 2000 
hoogstpersoonlijk de zaak openen, 
iedereen was trots en zag de zaak als 
verbetering voor de buurt.

ƒ 7,50
Alleen liet de omzet op die eerste 
dag in 2000 nogal te wensen over: 
ƒ 7,50 (nog guldens in die tijd!). 
Zonder financiële steun van zijn 
groothandel zou hij het niet redden. 
Daarom startte hij ook de verkoop 
van huishoudelijke koffiezetappa-
raten.
Kaya beschikte slechts over 2 tafels, 
hij wilde ook graag het leegstaande 
belendende pand erbij en een ter-
rasvergunning hebben. Het hele 
vergunningenverhaal hierom duur-
de lang, maar het lukte uiteindelijk. 
Daarbij ontving hij veel steun van 

klanten, die voor hem naar de Deel-
gemeente Noord belden om hun 
warme betrokkenheid te betuigen.
De inrichting ziet er verzorgd en 
warm uit en voelt echt aan alsof je 
thuis bent … en laat dat nu net de be-
doeling van Nihat zijn! De met een 
inpandige trap te bereiken verhoog-
de etage herbergt een fraaie leestafel 
met diverse (internationale) kranten 
en daarboven de origineel Turkse 
lampen, aan de wanden hangen 
fraaie kunstwerken (elke maand een 

andere kunstenaar, waarbij er zo we-
derzijds voor elkaar reclame wordt 
gemaakt) en een mooie houten kast 
met koffiezet-apparatuur.
Eindelijk kon hij echt aan het op- en 
uitbouwen van zijn zaak gaan wer-
ken.

naar binnen kunnen kijken
Kaya ziet zijn zaak als een spiegel 
van zichzelf: hij wil dat mensen 
(letterlijk) bij hem naar binnen 
kunnen kijken, via de grote brede 
ramen kan dit. Hij gelooft erin dat 
het met de maatschappij wel goed 
komt, wanneer mensen elkaar niet 
buiten sluiten. Hij houdt allerminst 
van discrimineren, maar juist van 
met elkaar communiceren en met 
elkaar verdergaan. Zo maakt ge-
loof op welke manier dan ook voor 
hem niet uit. Iedereen is voor hem 
welkom. NIKA koffie en thee is bij 
uitstek een plaats voor huiselijkheid 

en internationale ontmoeting en sa-
menwerking, het is multiculti, sim-
pelweg een wereldzaak.
Op welke plek past beter een heer-
lijke kop traditionele Turkse koffie, 
geserveerd met een (in Turkije heel 
gebruikelijk) glaasje water om er-
voor en erna de mond te spoelen. 
Een kwaliteitskenmerk, wat inmid-
dels heel wat zaken van Nihat Kaya 
blijken te hebben overgenomen! 
Professionaliteit en kwaliteit zijn so-
wieso zijn kenmerken, met ver voor-
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fleur Kolk (32) is met haar op-

vallende ‘chique-ouderwetse’ 

kleding en verschijning al jaren 

een bekende naam in de rot-

terdamse artistieke wereld. Zo 

runt ze al een tijd de behoor-

lijk lopende webwinkel ‘shop-

vintage.nl’. Daarnaast heeft ze 

aan het Zwaanshals 333 vanaf 

december 2008 nu ook galerie 

‘moose’ geopend, met direct 

ernaast de ‘vintage’winkel 

‘100% Polyester’.

nieuwe loop
Ze zegt bij de ontwikkeling van haar 
nieuwe onderkomen – net als ‘colle-
ga Zwaanshals-starters’ Ahmet Sari-
kus (zaak ‘Imge’ op nr. 273, bespro-
ken in het februari-nummer van de 
Noorderzon) en Barbara Scharfe 
(zaak ‘Doek’ op nr. 269, zie het por-
tret op pagina 9.) – sterk geholpen 
te zijn door Koert Vermeulen en 
Jeroen Wichers van het bureau ‘On-
derneem het in Noord’. Fleur ziet 
het als een (persoonlijke) uitdaging 
om met deze nieuwe generatie ‘jon-
ge en artistieke’ zaken een nieuwe 
loop in dit stukje oud Rotterdam te 
krijgen.
De straat moet wel de straat blijven
Fleur Kolk is zo’n 3 jaar geleden ge-
start in het Oude Haven-gebied bij 
de bekende Kubuswoningen. Daar 
had ze een kleine galerie annex 
winkel, waar ze tentoonstellingen 
organiseerde en kunstboekjes en 
gadgets verkocht. In het verlengde 
van dit artistieke geheel begon ze 
met de ontwikkeling van haar web-
winkel ‘shopvintage.nl’.
Na 1 jaar verhuisde ze naar de even 
verderop gelegen (relatief dure) 
Pannekoekstraat. Hier begon ze met 
haar grote liefde: (de verkoop van) 

‘vintagekleding’ (= ‘antieke kleding’, 
meer dan vijfentwintig jaar oud), 
voornamelijk uit de jaren ’50 en ’60. 
Het was voor haar vooral een hobby. 
Het bleek echter financieel niet vol 
te houden en ze ging op zoek naar 
een andere locatie.

Dit werd uiteindelijk het Zwaans-
hals, met een huur die veel meer 
betaalbaar was en uitnodigde tot 
een geleidelijke opbouw. Fleur ziet 
veel toekomstmogelijkheden voor 
zichzelf: ze is ‘anders’ en wil graag 
een leuke relatie met de andere on-
dernemers en straatbewoners ont-
wikkelen, “een leuke mix met de is-
lamitische slager en de groenteboer, 
tegelijk moet de straat wel de straat 
blijven!”

Kleding voor vrouwen
Wat is er in haar ‘vintage’winkel 
‘100% Polyester’ zoal te vinden? 
Veel kleding voor vrouwen (“Man-
nen schijnt dit niet te interesse-
ren”) in die heerlijk typische vijf-

tiger jaren-stijl. Niet alleen jurken, 
schoenen en tasjes in alle dessins, 
soorten en maten, maar ook kin-
derkleding en geraffineerde onder-
mode/lingerie. En dit alles tegen 
een decor van grote fraaie foto’s 
die het (romantische) tijdsbeeld 
van toen goed illustreren.
Ze koopt niet zomaar in, maar doet 
aan gerichte stuk-inkoop waarbij 

ze haar eigen wegen goed kent. En 
natuurlijk speelt haar eigen smaak 
van een (wat) chique jaren 50-stijl 
een belangrijke rol.
Het directe contact met de binnen-
komende klant stelt ze vervolgens 

zeer op prijs. Met elkaar bespre-
ken wat er allemaal mogelijk is, 
er kan gerust gepast worden, er 
is alle tijd voor elkaar, men moet 
zich op het gemak kunnen voelen. 
Er hoeft niet gekocht te worden: 
“misschien is het wel immers iets 
voor een vriendin die nog moet 
langskomen.” Fleur zegt dat er 
veel mensen binnenkomen via 

mond op mond-reclame: “de beste 
reclame die er is!”

‘100% Polyester’ 
Wat betekent toch die winkel-
naam‘100% Polyester’, waar komt 
die vandaan? “In die tijd was poly-
ester nog zo bijzonder, dat het groot 
vermeld op de labels in alle kleding 
van dat moment stond, leuk toch” 
zegt Fleur veelbetekenend grinni-
kend.

galerie ‘moose’
De aan de andere zijde van de U-
vormige ruimte gelegen galerie 
‘Moose’ is de meer artistieke poot 
van Fleur’s leven. Hier is er alle 
ruimte voor exposities van kunste-
naars (“Veel ken ik er via internet”) 
die elke 6 weken wordt vernieuwd. 
Ook is er een vitrine “met van alles 
wat” en verschillende boekjes over 
mode, kunstenaar e.d..

Doorloop stimuleren
Fleur Kolk is opvallend uitgesproken 
in haar visie op hoe het Zwaanshals 
en omgeving-nieuwe stijl zich zou 
moeten ontwikkelen. Zo wil ze zich 
– samen met haar ‘collega Zwaans-
hals-starters’ – ieder op eigen wijze 
voor het publiek profileren, daar een 
persoonlijke invulling aangeven. 
Tegelijk vindt ze het belangrijk om 
de doorloop naar het achterliggende 
gebied te stimuleren, “want er zit 
daar nog veel mooi artistiek talent 
wat ook aandacht verdient.”

Een visie die het in samenspraak 
met woningbouwcorporaties en ge-
meentelijke beleidsmakers en dien-
sten ten volle verdient om verder te 
worden uitgewerkt.
Het komt zo wel goed met het 
Zwaanshals.

jaren vijftigkleding aan het Zwaanshals

op klantvriendelijkheid. Hij is in dat 
kader ook voornemens om likeur bij 
de koffie te gaan serveren.
Bij NIKA koffie en thee kun je te-
recht voor 9 soorten koffie, waarvan 
2 gemelangeerd uit ‘robuust’ en 
‘Arabica’, anderen zijn 100% ‘Ara-
bica’, ambachtelijk gebrand bij een 
bijbehorende goede temperatuur. 
Verder zijn er 12 theesoorten, waar-
onder groen, zwart en seizoensthee. 
Zowel koffie als thee kunnen ge-
kocht worden, de thee in 100 grams-
zakjes.
Verder kan men er lunchen en brun-
chen, ook kan je er heerlijke tosti’s 
eten. Daarbij kan worden genoten 
van een goed glas wijn.

totaal onbekende mensen
Niet alleen buurtgenoten van al-
lerlei afkomst en cultuur weten de 
weg naar zijn zaak te vinden. Oud-
Burgemeester Opstelten, politici als 

Wouter Bos en Piet-Hein Donner 
zijn er geweest, getuige de foto’s in 
het immense plakboek met media-
knipsels wat Nihat met overduide-
lijk veel plezier laat zien. Verder zijn 
er frequent bekende Rotterdamse 
namen te vinden als artiesten als 
Simon Versnel (Theater Bonheur) 
en Loes Vos (bekend van de RET-
reclames).
Zijn roem snelt hem meer en meer 
vooruit. Meerdere malen wist hij bij 
de Stichting Ketelbinkie (die met 

zo’n 25 journalisten anoniem en 
onaangekondigd op (brand)kwaliteit 
controleren) een prijs te winnen, 
waarvan in 2006 als totaalwinnaar 
in diverse categorieën! Daarop is hij 
apetrots. Ook de mensen van City 
Safari hebben hem al meerdere ma-
len met hoge rapportcijfers gewaar-
deerd.
Verder kennen ze hem inmiddels 
ook in thuisland Turkije: hij is al 
3 keer (wereldwijd) op een Turkse 
zender geweest, zoals hij bij een 
vakantie van hem totaal onbekende 
mensen mocht ervaren. Het streelt 
hem (en terecht).

Van harte welkom
Nihat Kaya is altijd bezig met het 
Oude Noorden, altijd op zoek waar 
en hoe de wijk kan worden verbe-
terd. Hij betreurt het heel erg dat hij 
door zijn gezinsgrootte (met 2 stu-
derende kinderen) uit de wijk heeft 

moeten verhuizen. Daarom is voor 
hem elke dag weer een feest om in 
de wijk te mogen werken. Samen 
met bewoners en ondernemers wil 
hij verder komen.
Nihat is blij met het Oude Noorden 
en wil daar graag een (Turks-Otto-
maans) bakje koffie op drinken! U 
bent bij ‘NIKA koffie en thee’ van 
harte welkom.

Bij NIKA thuis 
op de koffie
op de hoek van de Benthuizerstraat en de Zaagmolenstraat vindt 

men ‘niKa koffie en thee’. met deze zaak is de droom van eigenaar 

nihat Kaya (46) (voorlopig) uitgekomen: een eigen ruimte waar 

men het gevoel heeft of men heerlijk thuis koffie zit te drinken en 

ongedwongen andere mensen kan ontmoeten.

          3x Foto: Brigitte Wopereis

          2x Foto: Brigitte Wopereis



Big Brothers Big Sisters 
of Rotterdam
De stichting Big Brothers Big Sis-
ters of Rotterdam richt zich op 
kinderen en jongeren die om ver-
schillende redenen extra aandacht 
en een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Samen met hun mentor 
doen ze leuke dingen. Denk bijvoor-
beeld aan winkelen, sporten, koken 
of naar de bioscoop gaan. Maar ook 
samen huiswerk maken en praten 
hoort daarbij. De vrijwilliger is een 

‘maatje’. Iemand die aandacht heeft 
voor de dingen waar sommige kin-
deren en jongeren tegenaan lopen. 
De kinderen en jongeren ontdekken 
dingen die ze nog niet kennen in de 
samenleving. Doel van de stichting 
is om zo hun zelfbewustzijn te ver-
groten en gevoel voor eigenwaarde 
en zelfvertrouwen sterker te maken.
Wethouder Leonard Geluk: “Het 
project Big Brothers Big Sisters 

draag ik een zeer warm hart toe. 
Rotterdammers worden gekoppeld 
aan kinderen en jongeren tot 18 jaar 
die om wat voor reden dan ook wat 
extra aandacht nodig hebben. Op 
een vrij eenvoudige manier kunnen 
vrijwilligers zo zorgen dat kinderen 
iemand hebben waar ze bij terecht-
kunnen en waar ze iets leuk mee 
kunnen doen.”

Niet meer rondhangen
De hele dag rondhangen in de metro en ondertussen flinke schulden opbouwen. 
Het zag er voor de nu 18-jarige Kelvin tejada allemaal niet lekker uit.

Sinds kort heeft hij in basketballer 
Sjoerd van Vilsteren van Rotterdam 
Challengers een maat gevonden. Ze 
werden via het reïntegratiebureau 
Challenge Sports aan elkaar gekop-

peld. “We praten over van alles en 
hebben al een paar keer samen ge-
traind. Hij geeft me veel tips hoe het 
nog beter kan. Het is leuk om met 
hem om te gaan”, verteld Kelvin 

voor de wedstrijd tussen de Rotter-
dam Challengers en Eiffeltowers in 
het Topsportcentrum. Hierbij waren 
ook 20 leerlingen van de Hildegar-
disschool present.

Nadat Kelvin zijn VMBO-diploma 
haalde, wilde hij gaan werken. Maar 
dat was niet makkelijk. “Ik ging op 
m’n zeventiende ook op mezelf wo-
nen omdat ik zelfstandig wilde zijn, 

maar ondertussen kreeg ik alleen 
maar schulden.”
Nu heeft hij een baan gevonden in 
de bouw en krijgt hij begeleiding via 
‘zijn basketballer’. “Nu ik sport heb 
ik in mijn vrije tijd tenminste wat 
te doen. Eerst hing ik alleen maar 
rond. Bovendien is basketbal veel 
leuker dan voetbal. Het is sneller en 
komt meer aan op strategie.”
Initiatienemer van het gebeuren 
is Johan van Haga van Challenge 
Sports. Hij merkte wanneer jonge-
ren niet snel aan werk komen, het 
mis kan gaan. “Ze gaan rotzooi 
trappen en dat moet je voorkomen. 
”Sport en werk zijn de ideale com-
binatie, is zijn overtuiging. “Het is 
simpel. Jongeren willen het liefste 
een baan en een vrouw. Maar die 
krijgt je pas als je er leuk uitziet. Je 
moet dus gaan sporten.” Volgens 
Haga is er niets dat meer dat meer 
integreert en verbroedert dan een 
teamsport.
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ColofoN
noorderzon is een kwartaaluitgave van 
sonor steunpunt opbouwwerk oude noor-
den/agniesebuurt, welke gratis huis aan huis 
wordt verspreid. oplage 11.ooo stuks.
Het volgende nummer van de 
noorderzon verschijnt rond 25 maart 
2009 kopij inleveren uiterlijk 15 maart 2oo9.
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	 	Wie 
Wat 
WaaR

	

buurtHuis basta
schoterbosstraat 17
3032 Cn rotterdam
tel. (010) 467 86 52

buurtHuis mozaïek
schommelstraat 69
3035 Lg rotterdam
tel. (010) 466 37 34

wijkgebouw kLooster 
oude noorden
ruivenstraat 81
3036 dd rotterdam
tel. (010) 467 18 23
tel. (010) 266 87 52 (jongeren-
werk)

steunpunt 
opbouwwerk 
oude noorden/agniesebuurt
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 443 06 00

serviCepunt 
oude noorden / 
agniesebuurt
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 466 15 44

maatsCHappeLijk werk 
noord
noordsingel 250
3032 bn rotterdam
tel. (010) 443 07 00

ouderenwerk noord
eudokiaplein 33a
3037 bt rotterdan
tel. (010) 467 15 33

soCiaaL raadsLieden
servicepunt oude noorden/
agniesebuurt
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. (010) 466 15 44 
op afspraak

Com.wonen
wijkpunt rotterdam noord
Heer bokelweg 121
3032 ad rotterdam
tel.  (010) 890 25 25

woningstiCHting 
pws rotterdam
schiekade 730
3032 aL rotterdam
tel. (010) 750 69 00

woonstad rotterdam  
wijkteam oude noorden
1e pijnackerstraat 64
3036 ap rotterdam
telefoon (010) 440 88 00

buurtbemiddeLing noord
agniesestraat 125
3032 tH rotterdam
tel. (010) 265 62 48

deeLgemeente noord
eudokiaplein 35
3037 bt rotterdam
tel. (010) 443 99 99

poLitie 
• bureau zaagmolenstraat
 zaagmolenstraat 92
• bureau walenburgerweg, 
 walenburgerweg 54

kinderparadijs
• de meidoorn
 meidoornstraat 47
 3036 wC rotterdam
 telefoon (010) 467 80 70
• kinderdam
  schiekade 34
  3032 aj rotterdam
  telefoon (010) 44 300 33

basissCHoLen 
• de dialoog
 Hildegardisstraat 8
 3036 nw rotterdam
 tel. (010) 244 04 65
• de klimop
 rembrandtstraat 27
 3037 LL rotterdam
 tel. (010) 466 68 95
• Het plein
 benthuizerstraat 101
 3035 Cn rotterdam
 tel. (010) 465 78 46
• Hildegardisschool
 verbraakstraat 7
 3036 mr rotterdam
 tel. (010) 465 68 40
• obs Combinatie’70
 Louwerslootstraat 135
 3036 pv rotterdam
 tel. (010)466 35 37
• de fontein
 Hoyledestraat 25
 3036 Lp rotterdam
 tel. (010)465 93 66
• prinses julianaschool
  snellemanstraat 47
  3035 wk rotterdam
  tel. (010) 466 15 51

speCiaaL onderwijs
johan de graaffschool
vijverhofstraat 97
3032 sH rotterdam
tel. (010) 466 60 15

voortgezet onderwijs
• grafisch Lyceum rotterdam
 Heer bokelweg 255
 3032 ad rotterdam
 tel. (010) 880 25 00
• Lodewijk rogier College
-  vestiging zomerhof
 noordsingel 72
 3032 bg rotterdam
 tel. (010) 465 50 55
-  vestiging Hildegardis
 walenburgerweg 35
 3039 aC rotterdam
 tel. (010) 465 74 38
•  accent praktijk-
 onderwijs Centrum
   vijverhofstraat 97
  3032 sH rotterdam
  telefoon (010) 465 10 36
• zadkine educatie
 1e pijnackerstraat 38
 3036 gj rotterdam
 telefoon (010) 465 87 30

je lijkt op vakantie te gaan 
met klanken en dansvormen 
uit verschillende  culturen: 
o.a. uit de Balkanlanden, tur-
kije, israel, rusland, amerika, 
engeland en nederland.

Samen dansen is een geweldige ont-
spanning voor lichaam en geest, je 
krijgt er veel energie van en het is 
daarbij ook nog eens heel gezellig.
De meeste dansen zijn kringdansen, 
soms een parendans, een partner is 
niet nodig. Je wordt van harte uitge-
nodigd om eens een kijkje te nemen 
tijdens onze dansavonden, de eerste 
keer is vrijblijvend en gratis.

De beginners dansen op donderdag-
avond van 19.45-21.00 uur o.l.v. Els 
Mulder. De gevorderden dansen op 
dinsdagavond van 20.15-21.45 uur 
o.l.v. Melie Nederpelt.

De cursussen zijn geschikt voor alle 
leeftijden, ook jeugd vanaf 10 jaar wel-
kom,  korting met Rotterdam-pas.

locatie 
Wijkgebouw Mozaïek, Schommel-
straat 69 te Rotterdam (noord)

Voor dansliefhebbers  
Dans internationaal!

Wat is een ukulele?
De Ukulele is een klein vier-snarig 
instrument uit Hawaii. Het heeft 
een vrolijk geluid, is makkelijk te be-
spelen, goedkoop en fun! ‘Ukulele’ 
betekent in het Hawaiiaans, ‘Sprin-
gende Flo’, vanwege het vrolijke ge-
tokkel dat er op gespeeld wordt. 

Vanaf de tweede week in maart en 
gedurend 7 weken wordt er gratis 
ukulele les gegeven in Rotterdam 
Noord. Er worden lessen georgani-
seerd voor jongeren, volwassenen 
en senioren op diverse locaties zo-

Leer Ukulele spelen!

ScHaaKPartner geZocHt
Een heer (op leeftijd) zoekt een schaakpartner
Belt u naar 466 35 22

info/aanmelden 
Corrien van der Eijk:, 010-4654704, 
C.eyk2@chello.nl
Dirkje Teljeur: 06-45690855. 

nieken van de ukulele. De ukulele 
heeft een zeer lage frustratie drem-
pel. Tijdens de eerste les zullen de 
meeste deelnemers al een liedje mee 

kunnen spelen. Aan het eind van 
deze cursus bent u gegarandeerd 
van vele uren speelplezier op dit 
vrolijk instrument! 

Wie zijn wij?
Wij zijn  Marko van der Horst & 
Shelley Rickey en vormen het uku-
lele duo, ‘The Uke Box’. Wij tre-
den op in het binnen- en buiten-
land, geven workshops, hebben 
een reizende muzikale markt en 
hosten een maandelijks Ukulele 
Jamboree in Rotterdam.

meer info? 
Kijk op: www.ukulele-interventie.
blogspot.com 
of mailen naar: 
guaranteed2swoon@gmail.com

 Gratis Cursus van 7 Weken 

 op diverse locaties in Rotterdam Noord

Jongerenexpeditie

De jongeren mochten al hun wilde 
ideeën en wensen prijsgeven. Het 
werd dan ook wat. De huidige voet-
balkooi wordt teveel beleefd als een 
gevangenisluchtplaats. Tot ieders 
verwondering kwamen de jongeren 
met wensen voor meer groen en 
meer kleur.

een greep uit de suggesties:
Leg heuvels aan. Maak een viswij-
zer. Plant kleurrijke en bloeiende 
struiken langs de borders. Leg kron-
kelende paadjes aan met bankjes. 
Wat te denken van een stoeltjeslift? 
Organiseer op de zomerdagen een 
openluchtbioscoop, het scherm is 

makkelijk aan te brengen. Denk aan 
een fontein. Zorg voor veel bank-
jes, vergeet geen urinoir. Kunstgras 
is een must. Schilder het plein. Doe 
wat met mozaïek.
De jongeren gingen ook sparren 
met de directie van de Hildegar-
disschool en programmamanager 
Gerhard Hup, deze laatste moet 
voor het geld zorgen. Dit is belang-
rijk, opdat de ingreep richting voet-
balkooi en de pleinpunt Tochtstraat 
aansluit op een toekomstvisie. 
Daarom zijn de jongerenideeën zo 
belangrijk. Zij voelen het nieuwe 
en het is wel mooi dat dit groen en 
kleurrijk is.

Op zaterdag 7 maart gaan de 7 jon-
gens en 3 meiden met financiers, 
de dienst Gemeentewerken en be-
woners in het Nederlands Archi-
tectuurinstituut (NAi) een ‘triviant-
spel’ spelen. Het is daarbij de be-
doeling dat het jongerenplan wordt 
bijgeschaafd en verder uitgewerkt.
Op 20 maart wordt een definitief 
plan aangeboden aan de directeur 
van Unicef.
Zeker weten dat het plan uitge-
voerd wordt! Het woord en de daad 
zijn nu aan de jeugd.

tien jongeren waren aanwezig op ‘De expeditie’, een verkenning van het johan idaplein 
(speelkooi en koppleintje tochtstraat). 

turkse, marokkaanse en antilliaanse allochtonen lopen hun 
achterstand op autochtone nederlanders in. Ze zijn steeds 
vaker aan het werk, zitten vaker op school en hun inkomen 
is gestegen.

Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS in het recent 
verschenen Jaarrapport Integratie. Hoewel allochtonen met een lage oplei-
ding nog steeds veel vaker werkloos zijn, hebben allochtonen met een goed 
diploma net zo vaak een baan als hoogopgeleiden met een Nederlandse ach-
tergrond. Verder doen vooral allochtonen meisjes het goed op school.
Mede daarom loopt de “tweede generatie de achterstand op de arbeidsmarkt 
veel sneller in dan de eerste generatie”, aldus het CBS. De economische 
neergang kan binnenkort echter roet in het eten gooien. Omdat veel alloch-
tonen geen vast contract hebben, komen zij bij een slechte economie sneller 
zonder werk te zitten.

Allochtonen 
lopen achterstand in

Het is een slim computersysteem, dat weet wie er beschikbaar is als iemand 
hulp nodig heeft. De vrager belt ‘Tante Kwebbel’ en wordt razendsnel in 
contact gebracht met iemand in de buurt. Vrager en helper maken zelf ver-
dere afspraken. Denk aan klein dingetjes, zoals de planten water geven, een 
boodschap doen of een schilderijtje ophangen. Bij een ‘technische’ vraag 
zoekt het systeem automatisch alleen handige mensen.
‘Tante Kwebbel’ wil niet alleen mensen helpen, maar er ook voor zorgen dat 
mensen elkaar weer weten te vinden. ‘Tante Kwebbel’ is een initiatief van de 
Stichting Centrum voor Dienstverlening.
Wethouder Jantine Kriens: “‘Tante Kwebbel ‘ is voor mij een prima voor-
beeld van participatie, een project dat Rotterdammers met elkaar verbindt. 
Met behulp van een uitgekiend computerprogramma worden mensen die 
(even) hulp nodig hebben gekoppeld aan buurtgenoten die wel (even) kun-
nen helpen. Flexibel en laagdrempelig. Ik hoop dat door projecten als ‘Tante 
Kwebbel’ meer Rotterdammers zich als vrijwilliger gaan inzetten.“

‘Tante Kwebbel’
‘tante Kwebbel’ is ouderwetse burenhulp met moderne tech-
niek in Kralingen, crooswijk en noord.

als De Kinderparadijs, Het Klooster, 
Humanitas en meer lokaties volgen. 
Tijdens de lessen zijn er ukuleles te 
leen. 
Volg deze gratis cursus van 7 weken 
en leer de basis akkoorden en tech-
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Elke maand kunt u komen kijken naar het wel en wee van die 2, hun 
personeel en hun gasten.Speciale gasten waren op 22 januari: Basti-
aan van de didgeridoo school en rapper Raga’. Naast de gasten en 
de buurtbewoners die een borrel komen drinken, is het een komen 
en gaan van betrokkenen uit de wijk die even een praatje komen 
maken. Wanneer u straks als publiek van de buurtsoap enthousiast 
geworden bent en u wilt meespelen of in een andere vorm mee-
werken aan het project dan kan dat. We repeteren drie keer voor 
iedere presentatie en iedereen die wil mag meedoen. U kunt u na 
de voorstelling bij de receptie of op onderstaand emailadres en te-
lefoonnummer opgeven. 

De vaste groep spelers bestaat uit: Violet Asmus, Said El Khat-
touti, Sofieke van Ginkel, Karin Vermeulen, Wendy Groen, Sandra Soares 
Oliviera, Kim Wever, Jolina Wessels, Peter Klein Gunnewiek, Peter van Herk 
en Hanny Arnold. Productie: Peter Klein Gunnewiek en Jolina Wessels.

SPeelData 
2009
19-03, 16-04, 21-05, 
18-06 en 09-07

locatie: 
Kapelzaal Wijkgebouw Het 
Klooster Oude Noorden 
zij-ingang. Hammerstraat 63 
3036 MC Rotterdam
aanVang VoorStelling: 
20.00 uur.
Zaal oPen: 19.40 uur
toegang: gratis (exclusief 
drankjes, inclusief een hapje).
reSerVeren: 
Reserveren noodzakelijk i.v.m. 
beperkt aantal plaatsen! 
06-36.01.29.71
of stuur een mail naar: 
tvechteliefde@live.nl

Hotelkrant nel en Walter,
eigenwijze sociale types en net terug van hun wereldreizen , hebben besloten een   
 buurthotel te beginnen in Rotterdam Noord. 

Een boel dingen in het hotel lopen 
gesmeerd; de koffie en thee zijn elke 
keer op tijd klaar, de hapjes erg lek-
ker en de sfeer na afloop en tijdens 
de voorstelling is gezellig. Het is 
elke keer volle bak en dat hopen we 
natuurlijk ook zo te houden. 

Wat er gebeurde in 
aflevering 3:
Helmut was het niet eens met de 
bedrijfsvoering van Nel en Walter. 
Bovendien vond hij de zaken die 
Pearl deed in kamer Nul erg ver-
dacht. 
Maar Pearl liet niet veel los over 
haar eigenlijke werkzaamheden en 
Nel en Walter vertrouwde haar 100 
%.  
Tot overmaat van ramp namen Nel 
en Walter de ober Emiel aan voor 
een dubbel salaris, Ayaan een Afri-
kaanse vluchtelinge werd op de plek 
van Maria gezet achter de receptie 
en Sunita die geen woord zegt mag 
gaan serveren ! 
Pearl geeft in het geheim aan dat 
ze undercover voor de politie werkt 
en kent duidelijk de prostituees die 
hebben ingecheckt. 
Het werd Helmut teveel. 
Uit wanhoop gaat ook hij op bezoek 
in kamer 79 waar Patty en Maria 
een bericht van de buurtgeest heb-
ben gekregen. 
Hij hoort de geest maar deze 
spreekt in het Engels, deze taal be-
heerst hij niet. 
Helmut neemt zijn ontslag en gaat 
weg. 
Nel voelde zich raar, vreemd. 
Helmut vertrok maar ze ervoer dat 
er meer was weggegaan. 

Er was een vreemde leegte ontstaan 
in het hotel.

Oproep:
Wij zoeken voor het project ‘Het 
Nieuwe Hotel’ iemand die graag 
schminkt/ make-up doet/ kapsels 
wil en kan kappen; ook zijn we op 
zoek naar muziekanten die bijvoor-
beeld in de pauze van de voorstel-
ling willen optreden.
Interesse? Bel dan met Walter of 
Nel, 06-36.01.29.71 of stuur ze een 
mailtje op tvechteliefde@live.nl

door Jolina Wessels. Said speelt 
ook bij theatergroep ‘de Kern’ uit 
Amsterdam. In de voorstelling 

Said el Khattouti is professi-
oneel acteur. Hij is gevraagd te 
komen spelen bij ‘Het Nieuwe 
Hotel’ om, naast het spelen van 
de rol van Helmut, de andere spe-
lers en speelsters te begeleiden. 
Said speelde eerder in het Kloos-
ter, namelijk de voorstelling ‘Klote 
in het Klooster’, ook geregisseerd 

‘Kwijt’, vanaf maart in reprise, 
speelt hij de rol van Nasir. 
Zijn medespeelsters zijn Diana 
Dobbelman en Margreet Heems-
kerk.

Foto’s: Erwin de Wolf


