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Op zaterdag 4 april werden 
op het Johan Ida-plein aan 
omwonenden en bewoners 
van het Kloostergebied de 
plannen voor de pleinen van 
de basisscholen Hildegardis 
en Combinatie ’70, de bin-
nenterreinen Hooglandstraat 
en een deel van de sportkooi 
voorgelegd. De reacties wa-
ren overwegend positief.

Het inspraakproces werd omlijst 
door een schitterend feest met 
o.a. optredens van Cria Familia 

met Capoeira, Back-up met straat-
theater (bakkersact), Kapers aan 
de Maas en buurttalenten. ´Echte 
Liefde´, het Kloostertheater met 
de maandelijkse wijksoap, zorgde 
voor een vrolijke presentatie.

In vele tentjes presenteerden de 
dienst Sociale Zaken en Werkge-
legenheid (SoZaWe), de gemeen-
telijke gezondheidsdienst GGD, 
de jongerenbeweging Your World, 
de woningbouwcorporatie Woon-
stad en de Alliantie zich met 
pleinprogramma, educatie, sport 
en creativiteit. De dienst Sport en 
Recreatie zorgde voor het sportie-

ve accent met tal van uitdagingen. 
Actieve bewoners namen met het 
oog op een lange termijnvisie op 
de buurt in het Klooster deel aan 
de Architectuur Biënnale.

Zie verder de pagina´s 6 en 7 voor 
een (foto)verslag van het gebeu-
ren. Lees daar ook meer over de 
achtergronden van de sociale aan-
pak in het Kloostergebied.

Deze gratis muziekavond is een 
initiatief van bewoners uit de buurt 
en inmiddels een jaarlijkse traditie 
geworden.
‘Zomermuziek op de Rotte’ is niets 
minder dan een sfeervolle en smaak-
volle avond uit. Een avond waarop, 
op een unieke locatie in Rotterdam-
Noord: de Rotte, voor u de mooiste 
muziek wordt gespeeld. De deining 
van het water, de schemering van de 

avond en de prachtige muziek bren-
gen u in een onalledaagse sfeer. Met 
de Noorderbrug als fraai decor. De 
volgende groepen treden op:
• Het Rotterdams Kamerorkest
• Muziektrio I Pazzi
• Shantykoor “Albatros’’

De organisatie berust bij de bewo-
ners, het Rotterdams Volkstheater 
en de Stichting Onderneming Op-
bouwwerk Rotterdam (SONOR). De 
organisatie zorgt voor een beperkt 
aantal zitplaatsen. Maar uiteraard 
is het vrij om eigen zitplaatsen mee 
te nemen. U bent van harte welkom 
om deze avond bij te wonen.

Zomermuziek op de Rotte
Op vrijdag 19 juni a.s. wordt 
vanaf 19.00 uur vanaf een pon-
ton in het water van De Rotte 
een gevarieerde muziekavond 
georganiseerd.
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Basisschool de Klimop heeft haar 
Brede Schoolplan MI-proof ge-
maakt. In het buitenschoolse pro-
gramma komen alle talenten die 
kinderen kunnen ontwikkelen aan 
bod. Dit programma is tevens in 
een jaarkalender opgenomen.
Voor de ontwikkeling van de Kind-
vriendelijke wijk is door Com.
wonen onder andere een locatie 
vrijgemaakt: de zogenaamde Ac-
tiviteitenhoek op de hoek van de 
Tollensstraat en Rembrandtstaat. 
De locatie wordt door diverse bewo-
nersgroepen en kinderen gebruikt.

 Participatie

- Onder kinderen van basisschool 
de Klimop en ouders zijn enquê-
tes afgenomen met als doel meer 
inzicht te verkrijgen in de wensen 
en behoeften ten aanzien van de 
brede school activiteiten. De resul-
taten van deze inspanningen zijn 
gebruikt bij de totstandkoming van 
het programma buitenschoolse 
activiteiten.

- Ouders en kinderen zijn betrokken 
bij bijeenkomsten over de totstand-
koming van een document over 
omgangsvormen in de Kindvrien-
delijke wijk. Samenwerkende part-
ners gebruiken de omgangsvor-
men zo dat zij bijdragen aan een 
prettige en veilige leefomgeving.

 - Het bewonerscomité Erasmus-
buurt leverde hand- en spandien-
sten tijdens activiteiten (groen, 
preventie, mozaïeken).

- Bewonersgroepen deden twee 
voorstellen in het kader van de 
Groene duimen (herinrichting 
binnenterreinen Hofdijk en Jacob 
Catsstraat).

- Voor kinderen werden activiteiten 
georganiseerd rond talentontwik-
keling (3 bruisende woensdagen).

 - Kinderen maakten een Kinder-
krant in de Noorderzon over onder 
andere de herinrichting van de 

 Inrichting pleinen en 
 buitenruimte

De prioriteit lag in 2008 bij het op-
knappen van de binnenterreinen 
aan de Jacob Catsstraat, de Rem-
brandtstraat, de Hofdijk, het school-
plein bij basisschool de Klimop, het 
autoluw maken van de Tollenstraat 
en verbetering van de oversteken 
Rembrandtstraat/Tollenstraat en 
Rembrandtstraat/Jacob Catsstraat. 
Voor deze openbare terreinen is 
een plan opgesteld en uitgewerkt in 
een ontwerp. De plannen voor de 
binnenterreinen Jacob Catsstraat 
en Hofdijk worden mede met be-
hulp van Groene Duimen en Urban 
II uitgevoerd. Urban II is tevens co-
financier van het binnenterrein van 
de Rembrandtstraat.

De plannen zijn met kinderen en 
volwassenen uitgebreid besproken. 
Voor kinderen en volwassen zijn 
twee grootschalige evenementen 
georganiseerd (10 juli en 11 okto-
ber). Tijdens deze bijeenkomsten 
konden deelnemers kennis nemen 
van de planvorming voor de open-
bare terreinen en andere ontwik-
kellijnen van de kindvriendelijke 
wijk. Binnen de school is met de 
groepen 6 en 8 uitgebreid gespro-
ken over de herinrichting van het 
schoolplein, het autoluwe deel van 
de Tollensstraat en het binnenter-
rein van de Rembrandtstraat.
Voor bewoners zijn drie informa-
tiebijeenkomsten georganiseerd 
rond de planvorming voor de drie 
terreinen. Naar aanleiding hiervan 
is voor de binnenterreinen Hofdijk 
en Noordplein een klankbordgroep 
van bewoners in het leven geroe-
pen. De klankbordgroep is gestart 
met het opstellen van een advies 
voor de opdrachtgevers voor het 
treffen van zowel sociale als fysieke 
maatregelen op de twee binnenter-
reinen. Naar verwachting zullen 
alle voorgenomen plannen in het 

eerste kwartaal van 2009 volledig 
zijn uitgevoerd en nog voor de zo-
mer 2009 met een feestelijke bij-
eenkomst worden geopend.
In aanvulling op de fysieke planvor-
ming voor de openbare terreinen is 
een aanvang gemaakt met de ver-
sterking van toezicht in het gebied. 
In 2008 werd dit extra toezicht uit-
gevoerd door Stadstoezicht. Tevens 
is een start gemaakt met de voorbe-
reidingen voor een project toezicht, 
waarbij werkzoekenden een rol ver-
vullen.

Tweede aanvulling is de planvor-
ming voor een braakliggend terrein 
(Erasmusstraat 4-6-8). Op initiatief 
van Com.wonen is onder begelei-

ding van de Rotterdamse Jongeren 
Raad een participatietraject gestart 
met jongeren van 14 tot 18 jaar over 
de invulling van dit terrein. Voor-
stellen voor de tijdelijke invulling 
van dit terrein worden in het eer-
ste kwartaal van 2009 met omwo-
nenden besproken met als doel ook 
voor de oudere jeugd een veilige en 
uitdagende plek te organiseren.

 Pedagogische visie

De pedagogische visie is in 2008 
vastgesteld. Op onderdelen (om-
gangsregels) zijn kinderen van de 
bovenbouw bij de totstandkoming 
ervan betrokken.

buitenruimte in de buurt.
- In samenwerking met buurtbewo-

ners en de Gultepe moskee werd 
een muurschildering van Eras-
mus-Merlana onthuld.

- Kinderen droegen tenslotte ook 
nog een modeshow op in een seni-
orencomplex.

- De Ouderkamer van basisschool de 
klimop is nieuw leven ingeblazen.

 Uitvoeringsprogramma 
 2009

Wat gebeurt er na de oplevering van 
het schoolplein, de Tollensstraat en 
de Groene Duimen?
- In overleg met Deelgemeente 

Noord verkeersdeskundige maat-
regelen vaststellen. Het groei- en 
bloeipad in de Erasmusstraat en 
Rembrandtstraat wordt gereali-
seerd. Begroting uitvoering opstel-
len mede in relatie tot de ontwik-
keling van het groei- en bloeipad 
(zie fysieke inrichting)

- De buitenschoolse opvang in de 
Erasmusstraat wordt gerealiseerd

- Er komt een gezamenlijke pro-
grammering van activiteiten op 
het Noordplein

- Een activiteitenaanbod voor tiener-
jongers en tienermeiden

- Er komt een campagne in de 
buurt gericht op het versterken 
van draagvlak voor talentontwik-
keling en omgangsvormen in de 
buurt

- Er is verbetering van het voorzie-
ningenniveau voor jeugdigen is 
nodig

- Een uitbreiding van bespeelbaar 
groen.

op              Wijkfeesten & 
straatvoetbaltoernooien

Dit alles onder het motto: ‘schop de 
bal, schop geen rotzooi!’ Hiermee 
nemen de deelgemeenten Cen-
trum, Charlois, Feijenoord, Noord 
en Overschie het voortouw en wordt 
Bevrijdingsdag 2009 in de kracht-
wijken multicultureel gevierd.
Om de activiteiten in de krachtwij-
ken Tarwewijk, Hillesluis, Oude 
Westen, Oude Noorden en Klein-
polder meer te laten zijn dan een 
voetbalactiviteit, worden om de 
toernooien heen allerlei andere 
multiculturele activiteiten als en-
tertainment, muziek, dans en eten 
opgezet.

Straatvoetbalbond Nederland
Een en ander is mede een initia-
tief van de StraatVoetbalBond Ne-
derland (SVBN), mede opgericht 
door (bekend) sportpresentator 
Humberto Tan (voorzitter) en oud-
voetballer Edgar Davids. De SVBN 
is een jonge eigentijdse sportbond, 
waarbij maatschappelijke betrok-
kenheid en verantwoordelijkheid 
net zo belangrijk zijn als de sport 
die zij uitdraagt.
De deelnemers en de toernooi-orga-
nisatie zijn een afspiegeling van de 
totale buurt, dit wil zeggen dat alle 
culturen, religies en generaties deel 
moeten kunnen nemen. Er wordt zo 
speciale aandacht besteedt aan het 
vergroten van de maatschappelijke 
betrokkenheid en weerbaarheid van 
de meest kwetsbare groepen.
Profspelers zullen aanwezig zijn.

Lokaal talent
Het unieke aan het 5 mei-project is 
dat de gerichtheid op de beleving 
in de wijk ligt, wat de sociale bin-
ding bevordert. Door de organisatie 
lokaal te laten plaatsvinden wordt 
gestimuleerd dat diverse groepen 
buurtbewoners – jong, oud, jon-

gens, meisjes, allochtoon, autoch-
toon – met elkaar in contact moe-
ten treden om het wijkfeest van de 
grond te kunnen tillen. Mede door 
deze functionele en ongedwongen 
communicatie kan het onderling 
begrip aanzienlijk worden vergroot.
De activiteiten van de SVBN krijgen 
aandacht op 5 mei maar beperken 
zich niet tot die datum. Integen-
deel, het 5 mei-project geldt ook, 
of beter gezegd: juist, als platform 

om lokaal talent te ontdekken, te 
ontwikkelen, dan wel de kans te ge-
ven zich in andere disciplines dan 
het straatvoetbal verder te ontwik-
kelen. Hierdoor wordt voorkomen 
dat jongeren mogelijk wederom 
in hanggedrag of anderszins gaan 
vervallen. Om deze opzet te reali-
seren en ter ondersteuning van de 
continuïteitsgedachte is de SVBN 
in Rotterdam met de dienst Sport 
en Recreatie hiertoe een samenwer-
king aangegaan.

Straatvoetbal hoofdstad
Het is de bedoeling op dinsdag 5 
mei een wijkfeest-straatvoetbaltoer-
nooi te organiseren in een kracht- 

of aandachtswijk in zoveel mogelijk 
Rotterdamse deelgemeenten.
Op zaterdag 30 mei (of 6 juni) 
wordt de Rotterdamse stadsfinale 
straatvoetbal gehouden, voor maxi-
maal 7 leeftijdscategorieën jongens 
en meisjes.
Op zaterdag 27 juni (of 4 juli) is de 
Landelijke Finale straatvoetbal en 
wordt Rotterdam uitgeroepen tot 
Straatvoetbalhoofdstad van Neder-
land.

Contact opnemen
Weet u lokale artiesten die een bij-
drage willen leveren, wenst u een 
eetkraam te huren of een leuke ac-
tiviteit voor de kidscorner, schroom 
dan niet om contact op te nemen. U 
kunt bellen met Robert Boevé van 
de Sportstimulering Noord via de 
telefoonnummers (010) 467 31 33 
of 06 – 1266 3947.

In het kader van 5 mei Bevrijdingsdag = Nationale Straatvoetbaldag worden op 
5 mei (net als voor het eerst in 2008) in 5 Rotterdamse deelgemeenten wijk-
feesten-straatvoetbaltoernooien georganiseerd.

5 mei

Kindvriendelijke buurt 
Erasmus en Rottekwartier

Sociaal Programma 
deelgemeente Noord 

Hoofddoel is dat iedereen meedoet. Taalkennis en voldoende inkomen 
zijn hiervoor de basisvoorwaarden. Belangrijk is ook een inspirerende 
omgeving en een goede verbinding met de zorg.
De portefeuillehouder heeft het volste vertrouwen in de veerkracht van de 
bewoners. Zowel bewoners als professionals (in het kader van Kloosteral-
liantie) krijgen alle ruimte. Met het top down-beleid is het afgelopen. Het 
is aan de deelgemeente om te faciliteren.
Springplank
Wethouder Jantien Kriens speelde hierop in. In de gemeentelijke nota 
‘Bruisende Stad’ wordt uitgegaan van wat bewoners kunnen. Vertrouwen, 
veerkracht en verbindingen zijn belangrijk. Het gebied is de springplank.
In de deelgemeente Noord zijn 7.500 mensen werkloos. Voor 162 gezin-
nen langer dan 3 jaar werkloos wordt met de dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SoZaWe) een plan gemaakt. 30 vrouwen volgen een 
inburgeringscursus in de Hildegardisschool. Via de Vraagwijzer kunnen 
bewoners zien waar ze recht op hebben. In het Kloostergebied komt een 
pool van toezichthouders.

Portefeuillehouder Richard Scalzo presenteerde in het Klooster 
het sociaal programma van de deelgemeente Noord.

Techniek stond een maand lang centraal bij de kids van basis-
school Combinatie ’70. 

Reusachtige knikkerbanen werden gebouwd met medewerking van de 
ouders. Plastic flesjes werden omgebouwd tot pijlsnelle vliegtuigen die 
met de lucht van een fietspomp de ruimte ingeschoten werden. Via cre-
atieve tekeningen werd een modderstroomprobleem opgelost. Met kar-
tonnen profielen werd een supersonische woontoren gebouwd. Het is 
maar een greep uit het overdonderende assortiment. De kinderen zijn 
op de toekomst voorbereid.

Combinatie ’70 en 
Techniek

Foto’s: Brigitte Wopereis

Foto’s: Brigitte Wopereis
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Diverse buurten

In het Oude Noorden zijn diverse buurten te onderschei-
den:
• De buurt rond het Amersooiseplein, het plein dat door de 

bewoners als het kloppend hart wordt gedefinieerd.
• De kindvriendelijke Erasmusbuurt, waar Rembrandtstraat 

en Erasmusstraat schitterende groene binnentuinen met 
elkaar verbinden. De buurt zet fors in op kindertalenten.

• De Kloosterbuurt rond het Johan Idaplein met wel een 
harde straatcultuur, maar waar tegelijkertijd een pleinpro-
gramma draait dat de moeders weer op de bankjes krijgt. 
Wijkgebouw het Klooster definieert zich als ‘hotel het 
Nieuwe Klooster’, waar je te gast kan zijn en rolmodellen 
ontmoeten.

• De buurt rond het Pijnackerplein, waar omwonenden een 
stedelijke alternatieve cultuur vorm geven. De buurten 
rond Snellemanplein en Bleiswijkplein, waar jong en oud 
ontmoetingspunten zoeken.

Kentering

Het Oude Noorden is nog steeds een typische, levendige 
volkswijk met een rijke schakering aan bewoners en onder-
nemers. Het gebrek aan middenkader en sociale mix heeft 
de wijk behoorlijk opgebroken. Dat het toch een aantrek-
kelijke wijk bleef is te danken aan de organisatiegraad van 

de bewonersorganisaties, die inzetten op sociale cohesie, 
betaalbaarheid, groen en cultuur en op de noeste arbeid van 
tal van allochtone ondernemers die de Noorderboulevard le-
vendig hielden.
Tegelijk is er sprake van een kentering in de politiek van de 
woningbouwcorporaties. Deze verkopen niet alleen nieuw-
bouw en zorgen voor een duurder huursegment, maar be-
heren ook het aanbod van de vele goedkope woningen en 
bedrijfsruimte, aantrekkelijk voor jongeren (studenten en 
werkenden) en kunstenaars. Vooral de kunstenaars zorgen 
voor een authentieke, zachte en warme uitstraling, die de 

weg bereid voor een middenklasse die toch wat huiverig is 
voor een harde straatcultuur.

De aanpak

Om het Oude Noorden en de Agniesebuurt weer in de vaart 
der volkeren te krijgen gaan actieve bewoners en profes-
sionals de ‘Nederlandse’ normcultuur promoten als tegen-
hanger van de straatcultuur. De ‘Nederlandse’ normcultuur 
berust op respect, talentontwikkeling en diversiteitsdenken. 
Dragers van deze normcultuur zijn de school en het vereni-
gingsleven. Het is belangrijk dat na de basisschool de vereni-
ging als bindend element dienst kan doen.
Op de pleinen worden voor en door jongeren programma’s 
ontwikkeld die toeleiden tot het verenigingsleven met de-
mo’s en workshops. Er komt een wijkbus die de toegang 

richting verenigingsleven vergemakkelijkt. Er komen depen-
dances van verenigingen in de gymzalen. Er komt een crea-
tieve werkplaats en een kinderkrant.

De visies

De corporaties Woonstad, PWS en Com.Wonen hebben een 
voorzet gegeven tot visieontwikkeling rond het gebied. Deze 
voorzet werd besproken met klankbordgroepen van bewo-
ners en ondernemers. In grote lijnen streeft men beperkte 

sloop na van drie grote woonblokken, wil men een aantal 
eengezinswoningen bouwen, het oude architectonische ka-
rakter in stand houden en weer in ere herstellen, de open-
bare ruimte verbeteren, meer groen creëren.
De corporaties willen een gevarieerder woningbestand, waar-
bij ook plaats is voor de middengroepen. Belangrijke kansen 
bieden de Hofbogen in de Agniesebuurt (onder de spoor-
lijn) als economische en culturele impuls, de uitstraling van 
de Rotte bij de Kop van Noord en de ontwikkeling van het 
Zwaanshals als cultuurdrager (Route du Nord).

Bewonersinitiatieven

In het kader van de Vogelaargelden voor de krachtwijken 
zijn een twintigtal bewonersinitiatieven voor het voetlicht 
gebracht.

Hiervan zijn zoal aan te stippen: weer een volwaardige 
speelplek op het Stroveer; Zomermuziek op de Rotte; een 
groei- en bloeiroute van de Erasmusbuurt; kunstzinnige lan-
taarnpalen in de Rottestraat die de sociale mobiliteit van een 
migrantenfamilie verhalen; een filmhuis etc. etc..
In het kader van het jongerenjaar werd het project ‘Kunste-
naars en Pleinpedagogen’ ingediend. Het gaat om het pro-
grammeren van activiteiten voor en door jongeren, waarbij 
deze schoolpunten halen. Het gaat om ontwikkeling van ar-
tistiek talent.
Als het aan de bewoners ligt, komt het wel goed met beide 
wijken!

Foto’s: Brigitte Wopereis
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oude noorden in beeld
In opdracht van de deelgemeente 
Noord is Nultien 180 bezig met een 
onderzoek naar uw bekendheid met 
bewonersinitiatieven en om te vra-
gen hoe u uw eigen rol in de wijk 
invult. De deelgemeente wil hier-
door haar communicatie over de 
bewonersinitiatieven afstemmen 
op uw wensen en behoeften.

Initiatievenfonds
Bewoners wonen in de wijk, dus 
bewoners weten vaak zelf het bes-
te wat nodig is voor hun straat of 
buurt. Voor het Oude Noorden is 
geld beschikbaar voor ideeën van 
bewoners om activiteiten in de ei-
gen wijk of straat te organiseren. Ie-
dere bewoner in het Oude Noorden 
kan een zogeheten bewonersinitia-

tief indienen en hiervoor subsidie 
ontvangen. Een bewonersinitiatief 
is een idee van bewoners, voor en 
door bewoners zelf bedacht, dat ge-
heel of gedeeltelijk met inzet van 
bewoners tot stand komt. Een be-
wonersinitiatief draagt altijd bij aan 
de verbetering van de leefbaarheid 
in een buurt. De planindiener is de 
trekker van het initiatief.

Het gaat om bijvoorbeeld samen-
werken met anderen, een buurt-
feest organiseren of activiteiten 
voor een veilige en schone buurt.

Subsidie verleend
Het bestuur van de deelgemeente 
Noord heeft onlangs subsidie ver-
leend aan leuke initiatieven in het 
Oude Noorden, zoals:
• Ukelele workshops
• het veranderen van binnenter-

rein van de Woelwijkstraat in een 
parkje

• speelelementen en een glijbaan 
op het Stroveer

• een activiteitengebouwtje op het 
binnenterrein van het Meester 
Willemplantsoen

Heeft u een goed idee 
voor uw straat of buurt?
Vul het aanvraagformulier van het 
initiatievenfonds in. Voor hulp bij 
het invullen van het aanvraagfor-
mulier kunt u contact opnemen 
met de deelgemeente Noord, via te-
lefoonnummer (010) 443 99 99.
Op de website van de deelgemeente 
Noord, www.noord.rotterdam.nl 
(ga naar: Loket, Subsidies, informa-
tie Initiatievenfonds) vindt u alle 
informatie, voorwaarden en kunt u 
het aanvraagformulier uitprinten.

bewonersinitiatieven oude noorden

Een gezonde zwangerschap ver-
groot de kans op een gezonde baby. 
De kinderwensspreekuren zijn 
het eerste onderdeel van het Pro-
gramma ‘Klaar voor een Kind’ dat 
babysterfte in Rotterdam moet ver-
minderen.

advies over 
erfelijkheidsrisico’s
Tijdens het kinderwensspreekuur 
worden stellen voorbereid op een 
zwangerschap voordat de vrouw 
zwanger is. Er zijn veel factoren 
van invloed op de gezondheid van 
de baby. Via preconceptiezorg kun-
nen verloskundigen en huisartsen 
al vóór de zwangerschap risico’s 
opsporen en aanpakken. Zij ad-
viseren vrouwen bijvoorbeeld om 
foliumzuur te slikken om zo een 
‘open ruggetje’ te helpen voorko-
men. Daarnaast krijgen mensen 
advies over erfelijkheidsrisico’s en 
medicijngebruik. Ook komt hun 
leefstijl aan bod: roken, alcoholge-
bruik, overgewicht en slechte voe-
ding. Als het nodig is volgt extra 
begeleiding of verwijzing naar de 

specialistische preconceptiezorg in 
het ziekenhuis.

Geboorte-uitkomsten 
verbeteren
Wethouder Jantine Kriens: “In 
onze stad zijn meer kinderen die 
een slechte start maken. Geboren 
worden in Rotterdam mag geen be-
lemmering zijn voor het opgroeien 
tot een gezond en gelukkig mens! 
We willen in tien jaar tijd de ge-
boorte-uitkomsten verbeteren en 
we verwachten dat preconceptie-
zorg hierbij helpt. Zijn de resulta-
ten van in Noord positief dan gaan 
we deze nieuwe vorm van zorg 
uitrollen over de gehele stad, zodat 
alle Rotterdammers ervan kunnen 
profiteren.”
 
Publiekscampagne en 
groepsvoorlichting
De proef met preconceptiezorg 
in de deelgemeente Noord duurt 
twee jaar. Via een publiekscam-
pagne en groepsvoorlichting wil-
len de gemeente en het Erasmus 
Medisch Centrum mensen in de 

deelgemeente Noord attenderen 
op gezond zwanger worden en de 
spreekuren. Ook is er aan de proef 
een onderzoek gekoppeld.

De proef is op 12 maart van start 
gegaan met het ondertekenen van 
een convenant. Wethouder Jantine 
Kriens van volksgezondheid on-
dertekende namens de gemeente, 
Richard Scalzo namens de deelge-
meente Noord. Andere onderteke-
naars zijn: het Erasmus Medisch 
Centrum van de Erasmus Universi-
teit, de gemeentelijke gezondheids-
dienst GGD Rotterdam-Rijnmond, 
verzekeraar Achmea Zorg, verlos-
kundigenpraktijk Bergweg en Oost, 
huisartsen, Zorgimpuls (onder-
steuning eerstelijnszorg), Star Me-

disch Diagnostisch Centrum en de 
Verloskunde Academie Rotterdam.

 Programma 
‘Klaar voor een Kind’
De proef met preconceptiezorg in 
de deelgemeente Noord is een van 
de eerste activiteiten van het Pro-
gramma ‘Klaar voor een Kind’. Dit 
programma stond eerder bekend als 
het Aanvalsplan Perinatale Sterfte. 
Het programma omvat verbete-
ringen op het gebied van preven-
tie, begeleiding vóór en tijdens de 
zwangerschap, begeleiding tijdens 
de bevalling en het kraambed en 
adequate opvolging van zorg door 
de jeugdgezondheidszorg. De GGD 
en het Erasmus Medisch Centrum 
coördineren de uitvoering.

Perinatale sterfte
Perinatale sterfte is sterfte vanaf 
de 22ste week van de zwanger-
schap tot de eerste week na de 
geboorte. Naast perinatale sterfte 
zijn er andere ongunstige zwanger-
schapsuitkomsten, zoals een laag 
geboortegewicht, vroeggeboorte 
en erfelijke aandoeningen. In ver-
gelijking met andere grote steden 
en de rest van Nederland heeft 
Rotterdam de meeste ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten, inclu-
sief perinatale sterfte. Een Rotter-
dams aanvalsplan tegen babysterfte 
leidde in 2008 tot het Programma 
‘Klaar voor een Kind’.

Kinderwens-
spreekuren 
Stellen met een kinderwens kunnen in de deelgemeente 
Noord naar speciale kinderwensspreekuren. verloskundigen 
en huisartsen adviseren hen daar hoe ze gezond zwanger kun-
nen worden. 

Foto’s: Brigitte Wopereis

Misschien heeft u ze wel gezien of aan de deur gehad, de enquêteurs 
van communicatiebureau Nultien 180. 
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Wil je meewerken in de redactie van de kin-

derkrant? Doe dan mee aan deze prijsvraag 

en win een plek in de redactie!

Voor de kinderkrant is de Kloosteralliantie op 

zoek naar kinderen die van schrijven houden. 

Wil je ook een verhaal in de krant schrijven? 

Doe dan mee!

De opdracht voor de prijsvraag

“Ga op pad en schrijf een verhaal over iemand 

bij je uit de straat” Je kan zelf bedenken wat 

je over die persoon wilt vertellen, maar je mag 

hem of haar natuurlijk ook interviewen.

Wordt jouw straatvoetbalteam Nederlands 

kampioen van 2009? Doe dan mee aan de Ne-

derlandse straatvoetbalkampioenschappen!

De voorronden zijn op 5 mei en worden onder 

andere op het Johan Idaplein gespeeld in de 

leeftijdsgroepen:

•	 6	tot	en	met	9	jaar	(mix);

•	 10	tot	en	met	12	jaar	jongens;

•	 10	tot	en	met	12	jaar	meisjes;

Feestelijke aftrap voor de Kloosterbuurt

Nationale straatvoetbaldag op het Johan Idaplein

28 en 29 april en 6, 7, 8 en 9 mei: Vakantieactiviteiten in het Kinderparadijs

1 mei  Na-Koninginnefeest in het Kinderparadijs

5 mei Nationale straatvoetbaldag op het Johan Idaplein

21 mei  Plantdag in de Kloosterbuurt

23 mei Straatspeeldag op het Johan Idaplein

Wekelijkse activiteiten
Iedere donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur voor meiden van 6 tot en met 

12 jaar meidendag in het Klooster 

Iedere donderdag vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur meidenthaibox in het Klooster

Verwacht
10 juni Straatspeeldag op en rond het Johan Idaplein

20 juni Streetchallenge en Sportmarkt op het Noordplein

programma meI 2009

buurtfeest zaterdag 4 april 2009

het 
w w w . d e k l o o s t e r b u u r t . n l

Op deze terugkerende pagina leest u de laatste nieuwtjes 
over de ontwikkelingen in de Kloosterbuurt.

Er groeit iets moois in de Kloosterbuurt. 

 Zaterdagmiddag 4 april was een feestelijke 

aftrap van de plannen voor de Kloosterbuurt. 

Op het Johan Idaplein en omgeving vonden 

diverse activiteiten en presentaties plaats.

Veel kinderen deden mee aan de sportactivi-

teiten,	 zoals	 tennis,	 voetbal	 en	 fietscrossen.	

Op het open podium konden kinderen hun 

talent laten zien. Jong en oud genoten van 

diverse voorstellingen acrobatiek, dans en 

 muziek of deden mee aan de workshops tas-

sen maken. Een workshop over de lange ter-

mijnontwikkeling van de Kloosterbuurt in wijk-

gebouw het Klooster werd ook goed bezocht. 

De plannen voor de Kloosterbuurt werden 

door bewoners met instemming ontvangen. 

Diverse bewoners gaven hun complimenten 

voor de plannen voor het Johan Idaplein, het 

binnenterrein van de Hooglandstraat en het 

schoolplein van Combinatie 70. Sommigen 

maakten hier en daar nog een aanvullende 

opmerking over de plaatsing van een speel-

toestel en bankjes. 

De plannen voor het wijkgebouw het Kloos-

ter vielen bij iedereen ook goed in de smaak. 

Bewoners zijn erg te spreken over de plan-

nen om het wijkgebouw voor alle bewoners 

open te stellen.

plantdag in Kloosterbuurt

p r i j s v r a a g
Je verhaal mag ongeveer 300 woorden tellen. 

Je	hebt	tot	12	mei	om	je	verhaal	af	te	maken.

Vergeet de volgende gegevens niet bij je ver-

haal te zetten:

•	 Voor-	en	achternaam;

•	 Leeftijd;

•	 Groep	en	school.

Als het verhaal af is kun je het inleveren bij de 

bredeschoolmedewerker van je eigen school.

De binnengekomen verhalen worden door een 

echte journalist beoordeeld, die de winnaars 

bekend zal maken.

•	 13	tot	en	met	15	jaar	jongens;

•	 13	tot	en	met	15	jaar	meisjes;

•	 16	jaar	en	ouder	heren;

•	 16	jaar	en	ouder	dames.

Wil je kans maken om mee te doen? Informeer 

bij Sport en Recreatie en vraag naar Guillau-

me Boschveld of Robert Boevé, telefoon: 

010	4673133	of	mailen	naar:	

spsnoord@senr.rotterdam.nl.

Stichting ‘Hoedje van papier’ maakte samen 

met	Fatima,	Houda	en	Omayma	een	korte	film	

over de startmanifestatie. Voor belangstellen-

den	is	deze	film	te	zien	op:	

www.dekloosterbuurt.nl.

foto’s: Petja Buitendijk

Op 21 mei (Hemelvaartsdag) trekt “de 

Groene Karavaan” door de Klooster-

buurt om uw geveltuin een fikse opknap-

beurt te geven.

Kan uw geveltuin ook worden opgepimpt 

of wilt u ook actief deelnemen aan deze 

plantdag; geef uw naam en adres dan 

door aan Sonor, telefoon: 010 4430600. 

activiteitenprogramma
Op basis van het sociaal kader is een activiteitenprogramma 
ontwikkeld en deels inmiddels ten uitvoer gebracht. Dit ac-
tiviteitenprogramma bestaat uit een aantal functies en acti-
viteiten:
- Ontmoeting, ontspanning en bewegen: sporten op het 

plein, een schoolsportvereniging en een Kloosterbus die 
het vervoer van kinderen naar activiteiten buiten de wijk 
regelt

 - Educatie: huiswerkbegeleiding en een kinderpersbureau
 - Kunstzinnige vorming: theater in het Klooster met de 

(wijk)soap ‘het Nieuwe Hotel’, een buurtkinderkoor en in 
de toekomst muzikale vorming

 - Opvoedingsondersteuning: kinderopvang en buitenschoolse 
opvang, informatiedagen (23 april) en een nieuw opvoe-
dingssteunpunt

- Evenementen op het plein: sporten, culturele dagen, straat- 
speeldagen etcetera

Inzet afstemmen en intensiveren
In aanvulling op het programma van de Kloosteralliantie 
zijn samenwerkende gemeentelijke diensten, Woonstad en 
de deelgemeente Noord ook gestart om hun inzet meer op 
het gebied af te stemmen en te intensiveren. Initiatieven die 
inmiddels zijn gestart zijn:
- actieve benadering van gezinnen die een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken; huiswerkbegeleiding voor jongeren met 
potenties

- inburgering voor volwassenen via de Ouderkamers
 - project werkzoekenden (tevens ter versterking van het be-

heer en toezicht in het Oude Noorden)

Kloostergebied
In de afgelopen maanden hebben diverse groepen bewoners 
en kinderen en jongeren over de plannen meegedacht en 
meegepraat. De kinderen van Combinatie ‘70 maakten een 
boekje over hun ‘Droomplein’ en jongeren hebben met be-
geleiding van Your World nagedacht over de inrichting van 
het Johan Idaplein.
De belangrijkste adviezen van alle groepen was dat de inrich-
ting van het openbaar gebied in Noord groener moet worden 
en pleinen meer toegankelijk moeten worden voor alle bewo-
ners van de buurt.
Dit heeft geleid tot een viertal voorstellen voor de herinrich-
ting van:
Johan Idaplein, schoolplein Hildegardissschool, binnenter-
rein Hooglandstraat en schoolplein Combinatie ‘70

Het Klooster
Samen met de huidige gebruikers van het Klooster en naar 
aanleiding van de reacties van bewoners tijdens eerdere bij-
eenkomsten, is een ontwerp gemaakt voor een verbouwing 
van het Klooster. Het doel is om het Klooster nog dit jaar 
meer toegankelijk te maken voor alle bewoners uit de buurt 
en het Klooster geschikt te maken voor allerlei activiteiten.
Op zaterdag 4 april konden alle bewoners op de plannen voor 
de herinrichting van deze pleinen en het Klooster reageren. 
Reacties worden meegenomen in de definitieve voorstellen.
Wat gebeurt er na 4 april? De reacties van bewoners worden 
verzameld en verwerkt in de plannen voor de herinrichting 
van de pleinen en het Klooster. Hierbij wordt er ook nog ge-
keken naar de haalbaarheid; het budget voor de herinrich-
ting van de pleinen is immers beperkt.
Als de voorstellen haalbaar blijken wordt geprobeerd nog dit 
jaar de schoolpleinen en het binnenterrein aan de Hoogland-
straat opnieuw in te richten en een start te maken met de 
herinrichting van het Johan Idaplein.

ervaringsdeskundigen
Met deze ingrepen zijn de samenwerkende partners er nog 
niet: de deelgemeente Noord en corporatie Woonstad willen 
samen nadenken over de verdere toekomst van de Klooster-
buurt en ook het Klooster.
De Architectuur Biënnale komt hierbij helpen. Zij doet dit 
niet alleen, bewoners in het Klooster zijn uitgenodigd om 
met hen mee te denken over de toekomst van het Klooster.
Ook later zullen bewoners betrokken worden bij de plannen 
voor de buurt; zij zijn het immers die weten wat er speelt en 
zijn de ervaringsdeskundigen die partners kunnen helpen 
bij het vinden van oplossingen en het maken van plannen 
voor de buurt.

Communicatie
Communicatie is hierbij van groot belang. Bewoners wor-
den regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen 
en activiteiten in de buurt. Dit gebeurt onder andere door 
een vaste pagina in de Noorderzon, flyers in de brievenbus, 
alsmede bijeenkomsten en manifestaties waarvoor bewoners 
een uitnodiging ontvangen.
Bewoners kunnen informatie over de Kloosterbuurt en alle 
plannen en activiteiten voor de Kloosterbuurt vinden op 
www.dekloosterbuurt.nl.

SOCIaLe maaTReGeLeN KLOOSTeRGeBIeD

voor het sociaal programma Klooster-

gebied hebben de samenwerkende 

partners in de zogeheten ‘Klooster-

alliantie’ -de basisscholen Combina-

tie ’70, de Fontein en de Hildegardis-

school, het Buurtwerk alexander, de 

dienst Sport en Recreatie, Duimdrop 

en Welzijn Noord- een sociaal kader 

gemaakt met als doelen de talenten 

van kinderen te ontwikkelen, 

de binding binnen en met de buurt 

te versterken en de ouders te onder-

steunen.

Foto’s: Brigitte Wopereis
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Jongerenplan
Your World koos in Rotterdam drie 
pleinen uit die op de schop konden 
en waar jongeren een plan voor 
konden maken, dat ook effectief 
uitgevoerd wordt.
Interessant is hun manier van wer-
ken. Tien jongeren , meisjes en 
jongeren van universitair, VWO en 
gymnasiumniveau werden bereid 
gevonden in samenwerking met ar-
chitectenbureau Observatorium in 
vijf sessies hun ideaal plein te ont-
wikkelen. Vijf VMBO-meiden en 
bezoekers van het Klooster werden 
intensief geïnterviewd.

expeditie
De eerste sessie werd ‘Expeditie’ 
genoemd. Jongeren verkenden 
plein en omgeving. De wildste 
fantasieën konden geuit worden, 
waarna stevig werd gedebatteerd 

met de architectenclub en studen-
ten bouwkunde van de Hogeschool 
Rotterdam.
Opvallend was de keuze van de 
jongeren voor meer groen, water, 
kleur en plekken om te schillen. 
Het voetbalveld verdween niet, 
maar krijgt een kwaliteitsimpuls 
met kunstgras.

Triviantspel
De tweede sessie was een triviant-
spel met buurtbewoners en finan-
ciers. Uit de ‘Expeditie’ bleek het 
belang van beheer (een Duimdrop 
Plus), het belang van groen, wa-
ter, sport, het belang van een grote 
huiskamersfeer waar iedereen wel-
kom is.
Vijf teams kregen de opdracht een 
plein te ontwerpen met aandacht 
voor de combinatie van beheer en 
spel, voor de combinatie sport en 

huiskamer, voor de combinatie 
sport en originaliteit (een te gek 
plan), voor de combinatie water, 
kunst en multicultilariteit, voor de 
combinatie participatie van bewo-
ners en Duimdrop Plus. Elk team 
kreeg een kleur en kon zijn plan 
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presenteren. De teams konden 
bezwaren tegen elkaars plannen 
formuleren. Als na discussie de be-
zwaren  niet weggenomen werden, 
kon de jury de knoop doorhakken.
Elk jurylid kreeg tot slot vijf kaar-
ten die een geldbedrag inhielden. 
Deze kaarten konden ze uitdelen 
aan hun favoriete teams. De reste-
rende bezwaren konden afgekocht 
worden. Alle teams eindigden in 
het midden. Wie het meeste geld 
overhield was winnaar. Bedoeling 
van het spel was alle facetten te be-
lichten.

Concreet
De derde sessie was een kennis-
making met de plannen van het 
architectenbureau. Observatorium 
in samenwerking met dS+V had de 
historie van de buurt bestudeerd, 
bepleitte het weghalen van stuk-
ken hekwerk, het behoud van het 
voetbalveld als multifunctioneel 
sportveld, het creëren van een park 

met bomen en een chillplek op het 
huidige basketveld, het verplaatsen 
van Duimdrop met toevoeging van 
terras en toilet.
Op termijn wordt het plein met een 
wandelpad tussen de bomen ver-
bonden met de Rotte.
De vierde sessie was een uitgebreid 
interview met jongeren van het 
Klooster.
De vijfde bestond uit een triviant-
spel waarbij gekeken werd naar de 
toepasbaarheid van de plannen op 
meerdere pleinen. De ruwe plannen 
van Observatorium worden aange-
boden aan de directeur Unicef.

Hoe nu verder?
De voorgestelde ingreep wordt be-
groot. Aan het Kloosterfonds en de 
Gemeente Rotterdam wordt een ver-
vroegde investering gevraagd van € 

150.000,--. De jongeren blijven be-
trokken bij de verdere aanpak.

Nieuws van 
OPZOOmeR mee

Vele bewoners hebben meege-
daan. Er zijn 6 thema’s ingezet. Zij 
vormden het uitgangspunt voor de 
gesprekken over de toestand in de 
straat van de bewoners. Over hoe 
goed het gaat, of juist hoe slecht. 
Het zijn steeds bijzondere bijeen-
komsten geweest, waar veel nuttige 
en zinnige uitspraken, wensen en 
ideeën zijn gehoord en vastgelegd.

verbindt, niet onderscheidt
Straatdialogen zijn er niet alleen in 
de deelgemeente Noord, maar over-
al in Rotterdam. Ze zijn bedoeld 
om bewoners in gesprek te laten 
komen over onderwerpen die be-
langrijk zijn voor de toekomst van 
Rotterdam. Ze moeten duidelijk 
maken wat de bewoners verbindt, 

niet wat hen van elkaar onder-
scheidt. De dialogen moeten zowel 
het deelgemeente- als het gemeen-
tebestuur informeren over de wen-
sen en voorstellen van de bewoners 
van Rotterdam.

Bij het inzetten van de dialogen is er 
veel hulp geboden door de opbouw-
werkers die in de straten actief zijn. 
Alle dialogen hebben een rijke bron 
aan informatie opgeleverd.

‘Toekomst van de straten in Noord’
Eind maart werd met de deelnemers 
aan de dialogen een bijeenkomst 
georganiseerd met als thema ‘de 
toekomst van de straten in Noord’. 
Gespreksleider was oud wethouder 
Herman Meijer, in samenwerking 

met de veelzijdige actrice en zange-
res Smadar Mourinos. Speciale gast 
was wethouder van cultuur Dick 
Gasthoft. Zangeres Smadar vertok-
te op de meest sprankelende wijze 
de mening van de bewoners.

Straatdialogen succes

foto’s: Brigitte Wopereis

Your World, een methodiek

Zo is er op zondag 7 mei van 12.00 
tot 15.00 uur een heuse Buurt-
brunch (en misschien nog de week 
ervoor een Opzoomeractie ‘Meer 
groen in de wijk’).
Op zaterdag 6 juni is er van 12.00 
tot 17.00 uur voor de 3e achtereen-
volgende keer een Brocante, Kunst- 
& Curiosamarkt. Wilt u een kraam 

huren (4.00 x 1.20 m), dan kunt u 
het aanmeldingsformulier down-
loaden van www.pijnackerplein.eu 
of informatie aanvragen op info@
pijnackerplein.eu. Ook kunt u het 
aanmeldingsformulier afhalen bij 
Chez Maria aan het Pijnackerplein 
6, van woensdag t/m zaterdag van 
12.00 tot 17.30 uur.
Een week later, op zaterdag 13 juni, 
is er van 15.00 tot 16.30 uur een 
swingende uitvoering door klari-
nettenensemble ‘Con Saludos Mu-
sicales’.
Op zaterdag 4 juli opnieuw muziek 
met een Bluegrass en country fes-
tival, met o.a. een kinderboerderij 
met pony’s en een rodeostier!
Eveneens in juli, op woensdag 29 

juli, is er vanaf 20.00 uur een op-
treden van het Ricciotti straatorkest. 
In augustus is het op twee achter-

Bewonersvereniging Pijnackerplein 
laat van zich horen

In het kader van Rotterdam Jongerenhoofdstad ging 
de aandacht naar jongeren en hun woonomgeving. 
Ontwerpers van de buitenruimte houden weinig re-
kening met jongeren. Ze weten niet hoe ze te berei-
ken, laat staan wat ze willen.

De Bewonersvereniging 
Pijnackerplein is weer bijzon-
der actief en heeft voor de 
komende (zomer)maanden de 
nodige leuke en afwisselende 
activiteiten voor op het Pijnac-
kerplein georganiseerd.

Zomeractie
Het mooie weer komt eraan. Tijd 
om uw buren te ontmoeten, tijd om 
te Opzoomeren, tijd voor straatacti-
viteiten! Wat wordt het dit keer om 
uw straat vriendelijker, schoner of 
veiliger te maken? Samen de straat 
schoonmaken? Plantjesdag? 
Kinderspeeldag? Een straat-
diner of... 

aanbieding 1: 
waardebon
Omdat Opzoomer Mee dit 
jaar 15 jaar bestaat, krijgt u 
een waardebon van 175 euro 
met 15 euro (!) toeslag. Dus 
190 euro voor de onkosten 
van uw straatactiviteit!
Ga naar het aanmeldadres 
bij het Steunpunt Opbouw-
werk Oude Noorden/Agnie-
sebuurt aan de 3e Pijnacker-
straat 6b (tel. 443 06 00) en 
vul daar de aanmeldkaart in.

aanbieding 2: een keetje
Ook dit jaar staan de Opzoomer 
Mee-keetjes voor u klaar: de speel-
keet, de kluskeet, de dinerkeet en 
de terraskeet. Elk keetje bevat een 
kant en klaar pakket voor uw straat-
activiteit.
• Speelkeet: een keet vol leuke 

spelletjes voor de kinderen in de 
straat

• Kluskeet: alles om uw straat op te 
knappen, van bezems tot gereed-
schap

• Dinerkeet: alles voor een straat-
diner, van tafels en stoelen tot 
bestek en borden

• Terraskeet: alles voor een straat-
terras, handig voor een braderie 
of barbecue.

Meer informatie over de keetjes 
kunt u vinden op de site www.op-
zoomermee.nl.
Ga naar het aanmeldadres bij het 

Steunpunt Opbouwwerk Oude 
Noorden/Agniesebuurt aan de 3e 
Pijnackerstraat 6b (tel. 443 06 00), 
kies een keetje én de dag en bel 
Opzoomer Mee (213 10 55) om te 
reserveren!

Wilt u de waardebon? Dat kan! Wilt 
u een keetje? Dat kan!
Wit u allebei? Ook dat kan!!

Opsporing verzocht!
Speurneuzen opgelet! Opzoomer 
Mee zoekt schatkisten. In 1999 
zijn in veel deelgemeenten schat-
kisten begraven ter gelegenheid 
van de Opzoomercampagne Goeie 
Morgen! De schatkisten bieden een 
tijdsbeeld van de 20ste eeuw en 
mogen nu na 10 jaar weer worden 
geopend. Weet u waar de schatkist 
in de deelgemeente Noord begra-
ven ligt? Bezorg hem dan bij Op-
zoomer Mee.
Natuurlijk levert het u als eerlijke 
vinder een aardige attentie op.

15 jaar 
Opzoomer mee
Dagelijks bestuur-

der Richard Scalzo 
van de deelgemeente 

Noord over 15 jaar Op-
zoomer Mee:
“Opzoomeren is een geweldig 
merk. Iedereen weet wat het is en 
waar het voor staat en dat is ook de 
kracht. In mijn eigen straat doen 
we ook mee. Ik heb zelf ook van die 
kant en klare lampionnen zitten 
vouwen. Geweldig toch? Vooral als 
je weinig tijd hebt maar toch iets 
wilt doen met de straat. Een beetje 
van mezelf en een beetje van Op-
zoomer Mee.”

De belangrijkste voorstellen 
waren:
• meer bespeelbaar groen
• meer fleur in de straten
• meer animatie op de pleinen
• ondertunneling van de Schiekade
• een filmhuis en cultureel ont-

moetingscentrum

De deelgemeente wil snel aan de 
slag om de bewonersvoorstellen te 
realiseren.

Bewoners hebben de laatste maanden op aller-
lei plaatsen in de deelgemeente Noord actief 
straatdialogen gevoerd, twintig in totaal! 

eenvolgende dagen feest: op vrijdag 
28 augustus vanaf 21.00 uur een 
heuse openluchtbioscoop (u hoort 

nog van de programmering) en op 
zaterdag 29 augustus van 17.00 tot 
22.00 uur het ‘Summertime’ pop-
rockfestival’.
Het kan deze zomer echt niet op op 
het historische Pijnackerplein.

Organisatie: 
Bewonersvereniging Pijnackerplein
p/a Pijnackerplein 3 
3035 GB Rotterdam.
Informatie: 
Ria (06 - 5124 1002)
Iet (06 - 5105 0444) 
Patrick (06 - 1442 0743) 
Rien (010- 467 32 80) 
Nathalie (06 - 2149 8051) en 
Martha (06 - 4794 2999).



In de Zwart Janstraat vindt men 
op nr. 96c Ishwari Divine Fashion. 
Hier kan men terecht voor exclu-
sieve onder- en bovenmode en tal 
van bijpassende accessoires. van 
iets wat men hier heeft gekocht, 
bestaat slechts één exemplaar 
en is echt nergens anders (meer) 
verkrijgbaar: “Weg is weg!” Zo 
is de klant verzekerd van unieke 
mode, waarmee men zich onder-
scheidt van anderen.

Gebiologeerd door uiterlijk
Eigenaresse van de zaak is Lilian 
Jethoe (29), ze is van Surinaamse 
komaf. Haar vader had een Suri-
naamse toko, waar men terecht kon 

voor levensmiddelen, verse groen-
ten e.d.. Hier heeft ze een jaar lang 
in de zaak meegedraaid.
Lilian heeft zo aan het onderne-
mersleven kunnen ruiken en kun-
nen vaststellen dat dat haar ding 
was: voor jezelf je (werk)leven kun-
nen bepalen en voor alles zelf ver-
antwoordelijk zijn. “Doen hoe ik 
het wil, geen gezeur, dat is voor mij 
het beste”, zo zegt ze zelfverzekerd.
Maar ook een jaar, waarin ze bij 
zichzelf kon vaststellen dat ze niet 
met levensmiddelen e.d. verder 
wilde.
Van jongs af aan was ze al bezig 
met (haar) uiterlijk. Haar hobby 
was mode en sieraden, waarbij ze 
hoe dan ook exclusief en apart wilde 
zijn. Ze wilde zich onderscheiden: 
wat zij aan had, wilde ze niet bij 
anderen hoeven terugzien. Geen 
standaardmode dus zoals bij andere 
onder- en bovenmodezaken. Deze 
denklijn begon zich ook professio-
neel af te tekenen en is terug te zien 
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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 29 mei
2009 kopij inleveren uiterlijk 19 mei 2oo9.

RedaCtieadRes
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. 010 44 30600 / 06 45 724536
email: s.thakoerdat@sonor.nl

RedaCtie
ed de meijer, sherita thakoerdat, 
monique van groningen en Hans arts.

fotogRafie
brigitte wopereis

opmaak
bureau 404

	 	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
 (jongerenwerk)

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

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

soCiaaL medisCH 
kinderdagverbLijF 
dikkertje dap noord
Heer kerstantstraat 48
3036 nn rotterdam
tel. (010) 411 50 43 
(vragen naar locatie noord)

opvoedwinkeLtje- 
twinkeLtje
Heer kerstantstraat 48
3036 nn rotterdam
openingstijden: ma, di en do 
08.30 - 14.00 uur
tel. 06 – 1051 6526

speeLtuin Het noorden
noorderkanaalweg 6
3037 av rotterdam
tel. (010) 465 01 45

feesten en bruisende trouwpartijen, 
maar ook om stemmig gekleed in 
tempels te kunnen bidden. Indien 
nodig ook in grote maten. Een sari 
(evt. handgemaakt, vanaf het pas-
sen een levertijd van 2 weken) is er 
vanaf € 50, tot ca. € 450 wanneer 
er veel zware versierselen op zijn 
aangebracht.
Ook is er (design)ondermode als 
beha’s, slipjes, korsetten, body’s 
en jarretels in vaak geraffineerde 
vormen en modellen. Veel, zoniet 
alles hiervan, wordt speciaal ge-
importeerd uit Italië. Nieuw is de 
‘Brazilian’, een kruising tussen een 
string en een slip/short. Ook zijn er 
de slaapjurkjes, babydolls en negli-

gés. Opvallend is de lingerie-bruids-
collectie. “Deze gaat bij stellen die 
binnenkort gaan trouwen erg hard” 
constateert Lilian met een glimlach. 
Met niet minder dan gepaste trots 
vertelt ze dat de door haar verkochte 
lingeriemerken Jolidon en Prelude 
in februari jl. op een beurs in Parijs 

met de publieks- én juryprijs zijn 
bekroond. Lingerie varieert bij Ish-
wari Divine Fashion in prijs van € 
9,90 tot € 133,90.
Achter in de zaak vindt men een 
vitrine met tal van accessoires, zo-
als armbanden, kettingen, ringen, 
oorbellen (vanaf € 1,50) en siera-
densets (vanaf € 26,95), maar ook 
enkelbanden en (trouw)schoenen.

Klantgerichtheid en 
klantvriendelijkheid
Lilian Jethoe’s zorgvuldig opge-
bouwde internationale netwerk 
zorgt ervoor dat de producten die zij 
verkoopt werkelijk uniek en van een 
grote kwaliteit en klasse zijn.
Haar klanten komen eveneens over-
al vandaan. Niet alleen uit de wijk 
het Oude Noorden, maar ook ver 
daarbuiten. Mond op mond-recla-
me doet hierbij erg veel en gaat vaak 
erg snel. Met smaak vertelt ze over 
(binnen- en buitenlandse) mensen 
die hier toevallig op familiebezoek 
of op vakantie zijn, langs de zaak lo-
pen en onder de indruk zijn van wat 
ze zien. Even met thuis bellen voor 
de maten en met een tas vol kleding 

lopen ze even later naar buiten!
Dit gebeurt vaker ervaart Jethoe: 
“Vaak komen de klanten voor één 
artikel en gaan ze met een tas vol 
naar buiten, een graadmeter voor de 
kwaliteit van het door mij aangebo-
den assortiment.” Voor (werkende) 
vrouwen, maar ook voor hun part-

in haar eerdere werk als secretares-
se, visagiste en kapster.

08-08-08
Ze besloot van haar hobby haar 
werk te gaan maken en zich toe 
te gaan leggen op een winkel voor 
exclusieve bovenmode als (handge-
maakte) jurken en sari’s, lingerie 
en bijpassende accessoires, dit al-
les in vele kleuren verkrijgbaar. Ze 
meldde zich aan bij de Zwarte Za-
ken Vrouwen Nederland (ZZVN). 
Deze gaven haar een coach, die haar 
ondersteunde en met haar het on-
dernemingsplan schreef. De bank 
werkte goed mee en ze kon op zoek 
naar een pand.

Kijken op Rotterdam-Zuid leverde 
niets op, in het Oude Noorden des 
te meer. Aan de Zwart Janstraat 96c, 
bijna recht tegenover het postkan-
toor, vond ze de leegstaande ruimte 
zoals ze die wilde hebben. In de 
buurt waren wel andere lingerieza-
ken, maar niet met het assortiment 
dat zij wilde gaan verkopen.
Op vrijdag 8 augustus 2008 (08-
08-08, een bijzonder getal, was het 
dan zover: ze kon haar eigen zaak 
openen, een trots moment. Haar 
zaak noemde ze Ishwari Divine Fa-
shion, wat in het oud-Hindi (de taal 
van India) ‘godin’ betekent.

Bekroond met publieks- én 
juryprijs
Wie haar smalle maar diepe zaak 
binnenkomt wordt getroffen door 
de lichte, rustige en warme sfeer. In 
de rekken springen de vele, veelal 
in India gemaakte, jurken en sari’s 
in tal van dessins en opvallende 
kleuren in het oog. Voor vrolijke 

ishwari divine fashion 
exclusieve (onder)mode

foto’s: Brigitte Wopereis

ners en vrienden valt er nu eenmaal 
veel te zien, te passen en te halen.
Ze wijst er in dit verband op dat 
ze graag haar klanten met raad en 
daad terzijde staat. Geen haastwerk 
om te verkopen, maar rustig praten, 
(meermalen) passen en kijken wat 
er (on)mogelijk is. Ze gaat samen 
met de klant (en diens partner) net 
zolang door totdat deze 100% tevre-
den is, pas dan is Lilian het ook! Het 
moet immers matchen en bij (de 
persoonlijkheid van) de klant pas-
sen. Een klantgerichtheid en klant-
vriendelijkheid, die wat haar betreft 
bij een natuurlijke omgang met de 
klant hoort.

Internet
Haar service heeft ze inmiddels ook 
uitgebreid tot een online-shop. Op 
de website www.ishwari-fashion.nl 
vindt men al haar waren terug en 
kan men in alle rust winkelen. Zo 
is hier veel meer te zien dan dat ze 
in haar zaak aan de Zwart Janstraat 
96c kwijt kan. Bijvoorbeeld naast 
de beha’s in 12 maten, strings, kor-
setten en body’s ook de eerder ge-
noemde ‘Brazilian’.
Indien gewenst kan men haar e-
mailen op info@ishwari-fashion.
nl, waar klanten terecht kunnen 
met alle wensen, vragen en opmer-
kingen.

modeshow
Binnenkort houdt Ishwari Divine 
Fashion de eerste modeshow, hier 
wordt achter de schermen hard aan 
gewerkt. Een datum is op dit mo-
ment nog niet bekend. “Houdt de 
berichtgeving op de website in de 
gaten”, raadt Lilian iedereen aan.

Leuk voor de nacht
Lilian Jethoe ziet (oude en) nieuwe 
klanten graag in haar zaak en via 
internet terug. Iedereen is bij haar 
van harte welkom wanneer het om 
exclusieve onder- en/of bovenmode 
gaat. Iedereen komt nu eenmaal 
toch leuk voor de dag (en nacht)?!

Het is een samenwerkingsverband 
tussen Sonor, Stichting Buurtwerk 
Alexander Welzijn Noord, Duim-
drop, Hildegardisschool, Combi-
natie ‘70, de Fontein en Sport en 
Recreatie.

De alliantie heeft vier belangrijkste 
pijlers:
• De pijler pleinactiviteiten die 

zorgt voor een spetterend jaar-
programma op het plein, waarbij 
interactie tussen artiesten en kids 
voorop staat.

• De pijler educatie die zorgt voor 
huiswerkklassen, een kinderkrant 
en opvoedingsondersteuning.

• De pijler sport en recreatie met 
wekelijks sport op het plein en 
promoting van het verenigingsle-

ven. Het verenigingsleven dat bin-
ding verzekert na de basisschool 
en zo een tegenhanger vormt van 
het overlastgevend hanggedrag.

• En tenslotte de pijler kunstzin-
nige vorming met het kinderkoor, 
SKVR, theater en de creatieve 
werkplaats.

Op 4 april manifesteerde zich de 
alliantie tegelijkertijd met de GGD 
en SoZaWe. De nadruk werd gelegd 
op het Jeugdsportfonds waardoor 
kinderen gratis kunnen deelnemen 
aan het verenigingsleven, op kwijt-
scheldingsmogelijkheden en be-
lastingvoordelen, op scholingskan-
sen en vrijwilligerswerk o.a. bij de 
wijkbus die de wereld van de kids 
verruimt.

een alliantie 
rond Johan Idaplein
Rond het Johan Idaplein werkt 
een alliantie van actieve pro-
fessionals en bewoners. 

Met verhalen van bewoners die de 
Tweede Wereldoorlog hebben mee-
gemaakt, wil de deelgemeente Noord 
jongeren bewust maken van deze 
periode uit de geschiedenis. Het Ge-
schiedenislab is gevraagd deze verha-
len te verzamelen. Zij zoekt personen 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in Rotterdam Noord woonden of 
werkten en ervaringen uit deze peri-
ode willen delen in een interview.
Het idee om verhalen en ervarin-
gen uit de Tweede Wereldoorlog in 
Rotterdam Noord te verzamelen en 
beschikbaar te stellen aan (jonge) be-
woners in Noord komt van de Partij 
van de Arbeid, die vorig jaar de motie 
‘Herdenken in verhalen’ indiende.

verhalen gezocht: 
over de Tweede Wereld-
oorlog in Noord

Het Geschiedenislab hoopt bewoners 
uit Noord te vinden die zich nog veel 
over het dagelijks leven of van bij-
zondere gebeurtenissen uit deze tijd 
herinneren. De interviews worden 
onder meer gebruikt in het lager en 
middelbaar onderwijs om jongeren 
bewust te maken van deze periode in 
onze geschiedenis.
Wilt u zelf geïnterviewd worden of 
kent u iemand die veel te vertellen 
heeft over Rotterdam Noord tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, neem dan 
contact op met Marjan Beijering of 
Willy Hilverda op telefoonnummer 
(010) 214 14 44 of mail met willy@
geschiedenislab.nl.

WereldDansGroep Voyage van de stichting Silk BeK is op zoek naar nieuwe 
dansers en danseressen. Voyage is een echte wereldgroep. Amateurs, maar 
semi-professioneel van niveau. Met dansers, danseressen en dansen uit 
alle hoeken van de wereld. Kijk verder op www.werelddansgroep.nl.
Iedereen met danstalent is van harte welkom! Meld je aan via e-mail: silk.
bek@chello.nl of bel met (010) 243 99 90 / 06-1788 0701.

Dansers en 
danseressen 
gezocht

Foto’s: Brigitte Wopereis

Foto’s: Brigitte Wopereis
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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: 
Bastiaan van de didgeridoo school en rapper Raga’. Naast de gas-
ten 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 en-
thousiast geworden bent en u wilt meespelen of in een andere vorm 
meewerken 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 
telefoonnummer 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.

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

• Dalida-di-da van ‘Net niet’ kwam 
vertellen, met cameraman en mi-
crofoon. dat ze op doorreis was 
van Afrika naar Amsterdam, en 
in kwam vallen voor Candy van 
‘Net niet’; Candy had een ongeluk 
gehad en kon geen interviews af-
nemen. Ze wilde direct van Maria 
weten of Nel en Omar al met el-
kaar hadden gesproken. Had Arie 
zijn ware identiteit al  bekendge-
maakt? Hoe stond het met Pearl 
en haar zaakjes in kamer NUL, 
had Pearl al met Nel gesproken ? 
Was Netty soms aanwezig. Maria 
stond helemaal verstelt en zei al-
leen maar: geen commentaar!.

• Harry checkte in Lil-Ann en Pris-
cilla. Zij hadden gehoord dat er 
in dit hotel veel voor jongeren te 
doen was. Zij wilden graag leren 
acteren. Patty wilde graag haar 
kennis als actrice overdragen op 
jonge mensen. De jongeren von-
den dat te gek. Ze gingen werken 
volgens de Stanislavski methode. 
Patty Ze moesten een beroemde 
oefening doen: alsof hun horloge 
kwijt was. Walter gaf aan het hele-
maal te gek te vinden en ging een 
dans instuderen.

• Donna protesteerde: in Rotterdam 
krijgen jongeren tot 26 jaar tegen-
woordig alle kansen: workshops, 
optredens etc. maar hoe zat het 
met de ouderen. Die kregen vol-
gens haar weinig kansen; en dat 
vond ze niet terecht: Zonder de 

ouderen zouden er toch geen jon-
geren zijn…

• Nel en Maria praatten over het 
management. Nel vond dat Maria 
moest stoppen met zoeken naar 
een vervanger voor Helmut en 
zelf die functie op zich moest ne-
men. Thea steunde dit voorstel en 
na enige twijfel ging Maria over-
stag. Emiel werd onder protest 
-hij was immers voor het amuse-
ment-  door Maria bij de receptie 
geplaatst.

• Buurvrouw Gracia sprak met Omar 
en ondervroeg hem over zijn ver-
leden met Nel. Ze wis al precies 
wanneer ze waren getrouwd maar 
wanneer was Nel weggegaan uit 
Jordanië en waarom? Waarom 
was Omar nu pas achter Nel aan-
gekomen? Omar verklaarde zijn 
grote liefde voor Nel.

• Marleen checkte in bij Emiel. Ze 
wilde verblijven in kamer Nul en 
gitaar leren spelen in het Nieuwe 
Hotel. Emiel ging contact opne-
men met haar ouders om te vra-
gen of ze mocht blijven, en ging 
een gitaardocent voor haar zoe-
ken. Helmut is terug

• Helmut kwam binnenlopen. Hij 
miste iedereen van het Nieuwe 
Hotel enorm! En bovendien was 
hij tot het inzicht gekomen dat 
Walter en Nel het juist fantastisch 
deden, de commercie was het ook 
niet en zeker in deze crisistijd 
moest je meer letten op duur-

zaamheid . Iedereen van het per-
soneel was blij. Nel vertelde dat ze 
Maria juist manager had gemaakt 
maar Helmut namgenoegen met 
de plek achter de receptie die 
Emiel hem aanbood. 

• Dankzij Gracia kwamen we alles 
te weten over de driehoek Pearl, 
Walter en Nel: Pearl was zelf als 
kind mishandelt en in de prosti-
tutie terecht gekomen. Op hun 
reizen hadden Walter en Nel 
Pearl bevrijd en meegenomen. Na 
school was Pearl in de zilverhan-
del gegaan en met haar verdiende 
kapitaal was zij zich gaan inzetten 
tegen kinderen en mensenhande-
laars. Nel was met Omar getrouwd 
en ze had een nephuwelijk met 
Walter gesloten. Walter had de 
liefde van zijn leven Rachid in Jor-
danië gevonden maar de autoritei-
ten kwamen erachter en hij moest 
samen met Nel vluchten. Ja, hij 
had sindsdien geen liefde meer 
toegelaten en alleen maar geroe-
pen dat alles goed zou komen. 

• Omar probeerde de ‘actrices in 
opleiding’ voor zijn karretje te 
spannen en met zijn charme lijkt 
dat aardig te lukken. Netty greep 
in: Het ging haar veel te ver en ze 
kreeg ruzie met Omar die haar 
ontsloeg. 

• Arie bleek de vader van Walter 
en Nel te zijn. maar ze hebben 
wel verschillende moeders heb-
ben. Walter en Nel waren blij half 

SPeelData 
2009
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

broer en half zus zijn! Walter zei 
dat alles goed komt en Nel zei dat 
ze al 44 jaar en geweldige (stief ) 
vader heeft waar ze vreselijk van 
houdt. Voor haar betekende een 
echte vader niets

• Gracia interviewde Chris Ripken 
over de Kunst Poort Noord: Kunst 
knapt op was zijn stelling.

• Marleen liet horen wat haar eerste 
gitaarlessen hebben opgeleverd.

 Andere medewerkers zongen ook 
een lied. Walter was helemaal en-
thousiast en trakteerde iedereen 
weer op cava. Volgens Nel, die 
nog steeds bedrukt was, was het 
nog geen tijd om te feesten maar 
Walter combineerde het drankje 
met een hapje en Nel was om.

• Helmut zat aan de bar met Thea te 
verhalen over de tijd dat hij weg was. 

• Omar viel bij Nel in de armen. 

Verstijft van angst liet ze dat toe. 
Omar vond dat ze het geld van 
Pearl verspilde aan een waarde-
loos buurthotel, en beter met hem 
terug kon gaan naar Jordanië. Nel 
kon zich niet meer inhouden en 
liep emotioneel weg.

• Walter en Nel probeerden hun ru-
zie over Omar e.d. bij te leggen, 
door naar  kamer 79 te gaan om te 
praten met de buurtgeest. 

• Patty liet samen met de meiden en 
Harry een stukje acteerwerk zien. 
Het was een echt stukje geworden 
over straatjongeren.  

• Walter en Nel vertellen kregen 
van de buurtgeest  een spreuk van 
Dogen “Verlicht worden door alle 
wezens is de hindernissen weg-
nemen tussen jezelf en de ande-
ren”. De buurtgeest had hen weer 
kracht gegeven om positief verder 
te gaan. 

• Walter doet samen met de jonge-
ren het John Travolta dansje uit 
Saturday Night Fever. Het publiek 
danste mee!

Jolina Wessels en Peter Klein 
Gunnewiek maken samen al een 
aantal jaren theaterprojecten. Het 
project ‘Het nieuwe Hotel’ zat al 
een tijd in hun hoofd. En dat pro-
ject wilden ze het liefst maken in 
het prachtige gebouw het Klooster 
in het Oude Noorden van Rotter-
dam. Met deze theatersoap is deze 
droom uitgekomen, en als Nel en 
Walter zijn we elke repetitie en 
voorstelling weer enorm gelukkig 
met zoveel positiviteit, warmte, 
vertrouwen en speelplezier binnen 
de spelersgroep maar ook in het 
contact met het publiek.‘Het nieu-
we Hotel’ is wat ons betreft toe aan 
uitbreiding; achter de schermen 
werken we daar ook al aan.

Nel eN WalteR

foto’s: Erwin de Wolf

Wat er gebeurde in de vijfde aflevering van de buurtsoap ‘het Nieuwe Hotel’ 
op donderdag 16 april:


