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JiJ bent uniek. Van Jou 
is er maar één.

ricciotti-straatsymfonieorkest komt 
buurten… op het piJnackerplein

Nog nooit was de opkomst bij 
Zomermuziek op de Rotte zo 
groot.

Een nokvolle tribune en gevulde 
terrasjes. Gelukkig hadden mensen 
hun eigen stoeltjes meegenomen. 
Het pierement ‘Rosalinda’ trok de 
nodige aandacht, gevolgd door het 
Shantykoor ‘Albatros’. Het grote 
koor wist het publiek te herschep-
pen in zeevaarders en een heimelijk 
verlangen naar de Ierse pub te ont-
ketenen.Het trio I Pazzi bracht een 
vrolijke Italiaanse sfeer. Groot was 

de beroering toen tenor Alberto di 
Morena in een roeiboot vanachter 
het kunstzinnige huisje op de Rotte 
verscheen. Hij zong werkelijk de 
sterren van de hemel. Het Rotter-
dams Kamerorkest deed je zwijme-
len op Puccini en natuurlijk ontbrak 
ook ‘Eine Kleine Nachtmusik’ niet.
Een spetterend vuurwerk vanuit de 
sidewings was de bekroning.

Felicitaties
Felicitaties voor Corry en het vrijwilli-
gersteam. Petje af voor de producent 
van het Rotterdams Volkstheater.

streetchallenge 
sportief succes
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ZomeractiViteiten 
WelZiJn noord

Dank aan alle sponsors
Verder zijn er nog een groot aantal 
sponsors zonder wier financiële on-
dersteuning deze muziekavond niet 
mogelijk was geweest:
De deelgemeente Noord, Com. Wo-
nen, PWS, Gemeente Rotterdam - 
Kunst en Cultuur, Stichting Animus 
Donandi, Stichting Pijnacker, Stich-
ting Bevordering van Volkskracht, 
Stichting Daniel van der Vorm, 
Stichting VSB fonds, Van Leeuwen 
- Van Lignac Stichting en de Eras-
musstichting.

ZomeRmuZiek 
op de Rotte 

groot 
succes
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men waar mensen wonen met be-
geleiding.
• De Beschermd Woonvorm Oude 

Noorden is een woonvoorziening 
voor mensen met psychiatrische 
problematiek, die tijdelijk of 
permanent wat meer begeleiding 
nodig hebben. Mannen en vrou-
wen, jong en oud, worden on-
dersteund bij diverse dagelijkse 
activiteiten zoals boodschappen 
doen, koken en het bespreken 
van de post. De Beschermd 
Woonvorm Oude Noorden heeft 
cliënten gehuisvest op en rond de 
Noordmolenstraat. Het kantoor 
is gevestigd in de Gerard Schol-
tenstraat.

• De Beschermd Woonvorm Oase 
is een woonvoorziening voor Ma-
rokkaanse mannen met psychia-
trische problematiek. De woon-
vorm aan de Bergweg biedt plaats 
aan acht mannelijke bewoners. 
Tevens is er in de buurt een huis 
waar drie mannen zelfstandig 
wonen. In de Beschermd Woon-
vorm Oase kunnen de bewoners 
tot rust komen en de wortels van 
hun cultuur terugvinden. Het is 
de bedoeling dat zij vervolgens 
weer een plek vinden in de Ne-
derlandse samenleving en (op-
nieuw) zelfstandig gaan wonen.

• De Beschermd Woonvorm Aïsha 
is een beschermd woonvoorzie-
ning voor islamitische vrouwen 
met psychiatrische problematiek. 
De woonvorm aan de Bergweg 
biedt plaats aan vijf vrouwen die 
er tijdelijk verblijven. Ook hier 
komen de bewoners weer tot 
rust.

Begeleiding thuis
Naast de beschermd woonvormen 
biedt Pameijer zelfstandig wonen-
de cliënten de mogelijkheid om be-
geleiding thuis te krijgen. Deze am-
bulante woonondersteuning wordt 
in Rotterdam Noord geboden door 
het team van Ambulante Woonon-
dersteuning Centrum Noord. Me-
dewerkers komen bij cliënten aan 
huis en bieden advies en onder-
steuning. Bijvoorbeeld bij zaken 
als schoonmaken, het bespreken 
van de post, het vinden van dagbe-
steding of contact met vrienden en 

De Pameijer-stichting (Pameijer) 
biedt ondersteuning aan kinde-
ren en jongeren met een (lichte) 
verstandelijke beperking en/of ge-
dragproblematiek en aan volwas-
senen en ouderen met een (lichte) 
verstandelijke beperking of sociaal 
psychiatrische problemen.
Pameijer vindt, net als veel andere 
mensen, dat mensen met een ver-
standelijke beperking of psychia-
trische problematiek thuis horen 
in de samenleving. De diensten en 

activiteiten van de stichting zijn er 
dan ook op gericht dat mensen zich 
kunnen ontwikkelen, deelnemen 
aan de samenleving, gerespecteerd 
worden en relaties kunnen onder-
houden. Pameijer steunt en stimu-
leert, maar biedt ook rust, veilig-
heid en bescherming.

Dienstverlening zeer divers
Omdat geen twee mensen hetzelf-
de zijn, is de dienstverlening van 
Pameijer zeer divers en gericht op 
alle terreinen van het leven. Pame-
ijer heeft voorzieningen voor be-
schermd wonen, voor zelfstandig 
wonen met begeleiding en projec-
ten om te leren, werken en terug te 
keren op de arbeidsmarkt. Andere 
initiatieven zijn gericht op het in-
richten van zinvolle vrijetijdsbeste-

ding en het opbouwen en in stand 
houden van een sociaal leven.
Pameijer richt zich niet alleen op 
mensen met een beperking en hun 
netwerk, maar betrekt bij al haar 
activiteiten tevens de samenleving 
bij het realiseren van de ondersteu-
ning van (groepen) cliënten. Tege-
lijk biedt zij de maatschappij haar 
inzet bij het beantwoorden van 
sociale vraagstukken, waarin de 
vakkennis van Pameijer een meer-
waarde kan hebben.

Dagelijks zetten ruim 2.000 mede-
werkers en 500 vrijwilligers zich in 
om meer dan 4.000 cliënten te on-
dersteunen: kinderen en jongeren, 
volwassenen en ouderen. Dit ge-
beurt in de regio Rijnmond, Gouda 
en op de Zuid-Hollandse Eilanden.
Ook in Rotterdam Noord zijn voor-
zieningen van Pameijer te vinden. 
Zo is er bijvoorbeeld een dagac-
tiviteitencentrum, een aantal be-
schermd woonvormen (BW) en een 
team van ambulante woononder-
steuners. De stichting stelt ze hier 
graag aan u voor.

Dagactiviteitencentrum 
Het Nieuwe Spoor
Aan de 1e Pijnackerstraat 100b is 
het Dagactiviteitencentrum Het 
Nieuwe Spoor gevestigd. Deze 

voorziening biedt de mogelijkheid 
tot ontmoeting, (re)creatieve ac-
tiviteiten en arbeidsmatige werk-
projecten. Zo worden er gezellige 
middagen georganiseerd, zijn er 
computers met internet beschik-
baar en kunnen bezoekers zich 
vrijwillig inzetten als receptionist, 
barmedewerker, kledingverkoper, 
fietsenmaker of kok. Ook kun je 
er gewoon wat komen drinken. De 
dienstverlening is toegankelijk voor 
mensen met psychiatrische proble-

matiek, maar ook voor belangheb-
benden uit de buurt.

Werkproject De kiosk
In het gebouw van Humanitas aan 
de Bergweg is het Werkproject De 
Kiosk gevestigd. Dit project wordt 
al twaalf jaar geleid door vrijwil-
ligers. In De Kiosk werken twee 
cliënten als vrijwilliger. Dankzij dit 
werk leren zij te verkopen, om te 
gaan met geld en om te gaan met 
mensen. De Kiosk is geopend op 
maandag, woensdag en vrijdag. Er 
worden producten verkocht die in 
werkcentra van Pameijer zijn ge-
maakt.

Beschermende woonvormen
Op diverse locaties in het Oude 
Noorden zijn beschermd woonvor-

familie. De Ambulante Woonon-
dersteuning Centrum Noord heeft 
haar kantoor aan de Branco van 
Dantzigstraat.

overige diensten
Overige diensten die Pameijer in 
het Oude Noorden aanbiedt, maar 
waarvan het kantoor elders is ge-
vestigd, zijn:
  • Ambulante dienst kinderen en 

jongeren: Vroeghulp, Gezinsnet-
werk, Pedagogische en Orthope-
dagogische Gezinsondersteuning 
& Families First

• Vakantieopvang voor kinderen en 
jongeren

• Ondersteuning op school, Ar-
beidstoeleidingstraject & Bege-
leid Werken voor jongeren

• Bureau Begeleid Werken voor 
volwassenen

• Vriendenkringen en Maatjespro-
jecten

• Ambulante Woonondersteuning 
voor volwassenen en voor 

 ouderen
• Werkprojecten, zoals: Groenser-

vice, Klus & Werk, Webdesigner 
en De Opslag

meer informatie
Heeft u vragen over de dienstverle-
ning van Pameijer? Of wilt u meer 
informatie over vrijwilligerswerk 
binnen de stichting? Neem dan 
contact met hen op:
Pameijer, Crooswijksesingel 66, 
3034 CJ Rotterdam, tel. (010) 271 
00 00, e-mail: frontoffice@pame-
ijer.nl, internet: www.pameijer.nl.

 
  opRoep

Dagactiviteitencentrum Het Nieu-
we Spoor aan de 1e Pijnackerstraat 
110b viert dit jaar met een groot 
feest haar 25-jaar bestaan. Pame-
ijer heeft het genoegen om zoveel 
mogelijk mensen (oud)bezoekers 
en anderszins betrokkenen uit te 
nodigen dit heugelijke feit met hen 
mee te vieren. Wie mee wil doen, 
kan voor aanmelding en/of meer 
informatie terecht bij het Dagacti-
viteitencentrum Het Nieuwe Spoor, 
telefoonnummer (010) 467 41 30.

Via draaibewegingen kom je in 
trance en kom je dichter bij het 
goddelijke. De danseres had een 
heel wijde rode jurk aan, die de 
wervelbewegingen een extra accent 
gaven. Het was een passievolle per-
formance die je tegelijk zowel ver-
raste als ontroerde.

een betere wereld
Liptease was de band die de spits 
afbeet. Het zijn schitterende mei-
den die nieuwe songs op oude 
muziek zetten. Een echte knipoog 
naar je moeder! Ze waren spontaan 
en ontwapenend en het klonk best 
aardig.
Na Liptease veroverde Road Sign 
het podium met echte garagerock. 
Het publiek werd letterlijk wakker 
geschud. Een tof ritme en enthou-
siaste boys.
Cosa Nostra gaf Kaap-Verdiaanse 
reggae ten beste. Sfeervol, melo-
dieus en geëngageerd. Ze pleiten 
voor een betere wereld met jonge 

mensen die er samen wat van ma-
ken. Een aardig stukje muziek.

Skills en authentieke hip hop
Toen kwam Gotskills. Tussendoor 
hielden ze nog een aardige work-
shop breakdance waar de jonge 
talentjes zich konden uitleven. 
Gotskills met zijn groep jongens 
en meiden in sprekende pakken 
was gewoonweg verpletterend. De 
breakdance show bracht het pu-
bliek in extase. Iedereen ging recht-
staan. Voetgangers en auto’s op de 
Noorderbrug bleven staan kijken. 
De draai- en dansbewegingen, op 

Jij bent uniek. Van jou is er maar één.

het hoofd, de heup, de handen, de 
lenigheid en de kracht.
De authentieke hiphop groep Dik-
ke Van Dalen, een naam die terecht 
boekdelen spreekt, wist hierop in te 
spelen en samen brachten ze een 

iedereen heeft dromen, wensen en talenten. iedereen heeft ook het recht deel uit te 
maken van onze samenleving. maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

In kleurrijke kraampjes werden 
hippe kleding en snoezige schoen-
tjes verkocht, naast knuffels, antiek 
en originele Surinaamse hapjes. Er 
was zelfs een grote knutselkraam, 
waar je bordjes kon beschilderen 
met “lang leve pappa!”
In een koepeltent met podium 
draaide de plaatselijke d.j., die een 
heel team artiesten had meege-
bracht. Een andere buurman en 
zijn zoon zetten Frans Bauer in 
de schaduw. Onder een grote pa-
rasol een eind verderop werd door 
Anna het illustere Hammondorgel 
bespeeld. Natuurlijk werd het suc-
cesnummer “Op een mooie Pink-
sterdag” ten gehore gebracht.

Helpen en samenwerken
Het enthousiasme was zo groot dat 
de knutselspullen al snel op waren. 

Net op tijd kwamen de Mikkies met 
ballonnenbeesten, goocheltrucs en 
eigentijdse dansjes met een hoop 
draaien en armbewegingen.
De brassband ’Impact’ speelde on-
der de aanmoedigende kreetjes van 
de vrouwelijke fans de sterren van 
de hemel. Zangers en zangeressen 
met groupies bleven maar komen. 
Daarop kwam de romantische en 
gevoelige Surinaamse muziekgroep 
met “al la pressie’ en “grote wasjes 
- kleine wasjes”.
Ja allemaal buurtbewoners!
Vervolgens zong een multicultureel 
koor, waarna je salsa kon dansen. 
Een succesvolle schoolband met 
jongelui speelde het repertoire van 
de Beatles. We voelden ons ‘forever 
young’!
De toneelspelers van Opzoomeren 
leerden het publiek hoe je elkaar 

moet aanspreken: niet agressief, 
wel uitleggen, helpen en samen-
werken. Op Marokkaanse muziek 
ging iedereen met de heupen wie-
gen en toen was het al weer 22.00 
uur!

echt Bourgondisch
Zoals alles met zijn allen werd op-
gebouwd, zo werd het ook met zijn 
allen weer opgeruimd. Het was 
een echt participatiefestival: oud 
en jong, mannen en vrouwen, alle 
kleuren van de regenboog. De kids 
centraal, wat hoort in een kind-
vriendelijke buurt. De kipsaté op 
de barbecue was heerlijk, gevolgd 
door de Opzoomertaart. Het was 
echt Bourgondisch!
De felicitaties voor de vrijwilligers. 
Dit is voor herhaling vatbaar.

Schitterend buurtfeest 
Hofdijk/Noordplein

Streetchallenge 
Noordplein
sportief succes
De Streetchallenge greep dit jaar 
plaats op het Noordplein. Alles 
stond in het teken van het bewe-
gen, sporten en lid worden van een 
vereniging. Centraal was de 60 me-
ter sprint voor diverse leeftijdscate-

gorieën. De echte ‘hazen’ sleepten 
mooie prijzen in de wacht.
Het plein stond vol met tal van at-
tracties; stormbaan, luchtkussen, 
draaimolen, suikerspin, popcorn-
machine en traditionele pannen-
koeken. Er werden demo’s basket-
ball gegeven. Het entertainment 
was grotendeels in handen van een 

12 jarig genie uit Almere, die als 
diskjockey het publiek wist te en-
thousiasmeren. Aan het sportieve 
gebeuren werd een heus podium-
programma geplakt met beatboxer, 
rappers en streetdancers.

Groot succes waren de workshops 
tasjes maken (kleurrijk, creatief en 
echt leer!) en litho’s drukken (ver-
rassend!).
Het geheel werd afgesloten met de 
brassband Impact die de lange stoet 
van jonge sportlui naar het prijzen-
podium begeleidde.

uitsmijter van hoge klasse. Dikke 
Van Dalen is rauw, duidelijk, ex-
pressief en zonder pretenties. Op 
het eind van de avond was één ding 
duidelijk.
Het Jongerenpodium op de Rotte 

wordt naast Zomermuziek op de 
Rotte een jaarlijkse traditie. Zo is 
dit programma vanuit Your World 
en Nieuwe Rotterdamse Cultuur 
een trendsetter geworden.

Het aanstekelijke programma 
op de ponton werd ingeleid 
door danseres Valentina die 
een wervelende dans ten 
beste gaf, geïnspireerd door 
de Turkse derwisj. 

op zondag 31 mei, 1e pinksterdag, werd het binnenterrein Hofdijk in een feestterrein herschapen. 

Jongerenpodium op de Rotte
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De partners waren de dienst Ge-
meentewerken, de politie Rotter-
dam-Rijnmond, de RET, de Roteb, 
de Stadsmarinier, de dienst Stad-
stoezicht en de woningbouwcor-
poraties Com.Wonen, PWS Rot-
terdam, Vestia en Woonstad Rotter-
dam. Daarbij traden de partijen in 
contact met bewoners om met hen 
van gedachten te wisselen over hun 
wijk, buurt of straat.
Ondertussen:
- gaven ze aandacht aan het hon-

denpoepbeleid door hondenpoep 
op te ruimen, overtreders van de 
opruimplicht aan te spreken en 
hondeigenaren die het hondenbe-
leid volgen te belonen

- maakten ze de straten schoon 
door zwerfvuil, hondenpoep, 
graffiti en illegaal aangeplakte 
posters te verwijderen

- knapten ze bankjes en ander 
straatmeubilair op/vervingen het

- schouwden ze samen met be-
woners in gebouwen en in de 
openbare ruimte om te bekijken 
hoe deze locaties er bij lagen en 
waar ze direct de situatie konden 
aanpakken

 - hield de politie Rotterdam-Rijn-
mond 100% controles op diverse 
locaties in Noord. Hierbij werden 
mensen aangesproken op hun 
gedrag, werden alcohol- en ver-
keerscontroles gehouden en werd 
gecontroleerd op nog openstaan-
de boetes en veroordelingen

- werden er extra (kaart)controles 
in het openbaar vervoer gehou-
den

 - werkten de partners samen en 
waren ze gezamenlijk op straat 
zichtbaar

 - ondersteunden ze de week met 
ludieke Loesje-achtige commu-
nicatiemiddelen als de slogan 
“Opruimen buurt – zodat je ook 

zonder polsstok bij de voordeur 
kunt komen”.

De week was speciaal bedoeld om 
de inspanningen die de partners 
in het kader van Schoon, Heel en 
Veilig dagelijks in Noord doen, 
zichtbaar te maken. Samen met be-
woners werken ze elke dag aan een 
prettige, schone buurt. Bewoners 
die daar een positieve bijdrage aan 
leveren worden gezien en gehoord.

Waar kunt u vervuiling, overlast of 
onveilige situaties melden en wat 
kunt u doen om uw wijk Schoon, 
Heel en Veilig te maken?

Speciale aandacht gaat daarbij uit 
naar de krachtwijken in Nederland. 
In het kader hiervan speelt het 
straatsymfonieorkest op woensdag 
29 juli op het Pijnackerplein. Het 
muzikale feest begint om 19:30 uur 
(let op gewijzigde tijd!).

Volksbuurten
In alle uithoeken van de drie lan-
den zal het orkest te horen zijn. De 
groep van eenenveertig talentvolle 
musici neemt dat letterlijk: het doel 
is om symfonische muziek op plek-
ken te brengen waar je die norma-
liter niet hoort. Daarin is Ricciotti 
uniek. Het orkest is te horen in 
gevangenissen en verpleeghuizen, 
maar ook op de markt en langs het 
voetbalveld. Hoe dichter het orkest 
bij het publiek komt, hoe beter. 
Daarom zal Ricciotti niet snel op 
een podium staan.
Tijdens de tournee ‘Ricciotti komt 
buurten!’ streeft het orkest er naar 
veel in volksbuurten te spelen, van 
de Nederlandse Vogelaarwijk tot 
de Parijse banlieus. Alle optredens 
zijn vrij toegankelijk en een feest 
voor iedereen.

Repertoire
Iedere tournee wordt er een fonkel-
nieuw repertoire samengesteld. Ric-
ciotti speelt veel klassieke muziek, 
zoals werk van Beethoven, Bizet en 
Rameau. Daarnaast staat er muziek 
op het programma die aansluit bij 
de bestemming van de tournee: o.a. 
werk van de Belgen Jongen en Oc-
kegem. Marokkaanse rai ontbreekt 
niet en speciaal voor ‘Ricciotti komt 
buurten!’ werd er zelfs een smur-
fenmedley gearrangeerd. Met de 
solist staan nummers van Edith 
Piaf, Jacques Brel en André Hazes 
op de lessenaar.

Maar liefst vijf stukken beleven 
deze zomer hun wereldpremière, 
waaronder een heel hip stuk van de 
beroemde Nederlandse componist 
Jakob ter Veldhuis.

Ricciotti
Een optreden van het Ricciotti-
straatsymfonieorkest is een beleve-
nis. Het in 1970 opgerichte orkest, 
voornamelijk bestaande uit conser-
vatoriumstudenten, is de belicha-
ming van het ideaal “de kunst de 

straat op”. Dat streven is springle-
vend: de liefde voor wat deze jonge 
musici doen, is op hun gezichten te 
lezen. Iedere luisteraar wordt gegre-
pen door de charme van het orkest, 
de veelzijdigheid van de muziek en 
de kwaliteit van de uitvoering.

Geen strakke pakken, uitgestreken 
gezichten en uitgekauwd repertoi-
re: dit orkest doet alles anders. Zo 
speelt het orkest staand, is het in 
staat om binnen drie minuten op te 
stellen en treedt het minstens drie 
keer per dag op. Het record staat op 

twaalf. Ricciotti geeft drie tournees 
per jaar!
Ricciotti gaat voor de overval, voor 
de verrassing. Wie het orkest toe-
vallig op z’n weg tegenkomt, zal het 
niet snel vergeten.

Ricciotti-straatsymfonieorkest komt 
buurten… op het pijnackerplein

uw wijk Schoon, 
Heel en Veilig

Goede resultaten in het Oude Noorden

Van januari t/m april 2009 is het 
aantal motorvoertuigen dat is ge-
stolen in Noord gedaald. Ook de 
diefstal uit motorvoertuigen is la-
ger. Werd er in 2008 nog 302 keer 
ingebroken in een auto, in 2009 
was dat 182. De politie heeft in ver-
schillende straten in de wijk een zo-
genaamde ‘lokauto’ ingezet en de 
controle verhoogd. De lokauto ziet 
er net zo uit als andere auto’s, maar 
als iemand hem open breekt wordt 
die persoon vastgelegd op camera. 
De politie heeft een aantal mensen 

Meld straatvervuiling, graffiti of il-
legale aanplak bij de klachtentele-
foon van de gemeente Rotterdam 
op het gratis telefoonnummer 
0800 – 1545 en geef de exacte loca-
tie en details door.
Voor overige vragen kunt u contact 
opnemen met de servicebalie van 
de deelgemeente Noord op tele-
foonnummer (010) 443 99 99.
Is er sprake van vervuiling of graf-
fiti op uw huurwoning, geef dan uw 
melding door aan uw woningcorpo-
ratie:
• Com·Wonen: (010) 890 25 25
• PWS Rotterdam: (010) 890 10 90
• Vestia: 0900 – 1455
• Woonstad: (010) 440 88 00

De Roteb verwijdert binnen vijf 
werkdagen het grootste deel van de 
door u gemelde graffiti.

Vandalisme, vernieling of 
onveilige situaties
Meld vandalisme, vernieling of on-
veilige situaties bij de politie. Als 
er vernieling of vandalisme wordt 
gepleegd op of aan uw eigendom, 
dan verzoekt de politie dringend 
om aangifte te doen. Vergeet niet 
om details van daders of gebruikte 
hulpmiddelen zoals auto’s direct 
op te schrijven, zodat u deze aan de 
politie kunt overleggen.
Het doen van aangifte kan:
 - persoonlijk op het politiebureau 

(bureau Zaagmolenstraat 91 of 
bureau Prins Frederik Hendrik-
straat 40)

- telefonisch via 0900 - 8844
 - via internet op 
 www.politie-rijnmond.nl
Uw aangifte is onmisbaar om on-
derzoek te doen naar de daders en 
eventuele schade te verhalen.
Met elkaar zorgen we ervoor dat we 
het wonen in onze wijk in het Oude 
Noorden prettig maken én houden.

Veertig musici, één solist, drie landen en zo’n zestig optre-
dens: het Ricciotti ensemble gaat deze zomer op tournee door 
Nederland, België en Frankrijk. 

Your imperium
op de hoek van het pijnacker-
plein en de 3e pijnackerstraat 
heeft zich de stichting Your 
imperium gevestigd. Het is 
een puur en schitterend jon-
gereninitiatief. Het project 
richt zich op jongeren van 15 
tot 27 jaar. er wordt nauw sa-
mengewerkt met het Jonge-
renloket.

Helpt jongeren aan werk
De stichting doet aan loopbaantra-
ject- en huiswerkbegeleiding, sol-
licitatietraining en helpt jongeren 
aan werk of aan een aangepaste 
studie. Zowel de huiswerkklas als 
cursussen worden in het karakte-
ristieke pandje zelf georganiseerd. 
Vijf mentorencoaches, zetten zich 
in voor een vrijwilligersvergoeding. 
Ze doen er alles aan om je aan een 
baan of studie te helpen.
Het is nog even wachten op het 

schoolmeubilair, maar in septem-
ber is dit opgelost. Er is ook een 
aparte ruimte voor musiceren en 
je eigen cd produceren. Bij binnen-
komst kan je terecht in een aange-
name lounge ruimte met biljart.

opgegroeid in oude Noorden
‘We zijn enigszins geïnspireerd 
door Your World’, stelt initiatief-
nemer Ali Inan. Samen met zijn 
jeugdvriend Dogan Bulut is hij al 
heel lang met dit initiatief bezig. 
Ze zijn opgegroeid in het Oude 
Noorden, ze kennen de behoefte 
van de jongeren en weten wat ze 
leuk vinden. Het pand is dan ook 
modern ingericht met een groot 
beamerscherm en alle nieuwe com-
municatiemiddelen. Het openings-
feest op zaterdag 20 juni werd door 
PWS gesponsord. PWS zorgt ook 
een jaar lang voor publiciteit.

Voorschieten
De projectaanvraag ligt nog bij de 
deelgemeente Noord en wacht op 

goedkeuring. Er wordt nog wat 
bijgeschaafd. Ondertussen zijn 
de financiën voorgeschoten door 
vrienden en kennissen. De talrijke 
e-mails zijn hartverwarmend en de 
telefoon staat roodgloeiend.

Huiswerkbege-
leider, meld je 
aan!
In het volgende schooljaar (sep-
tember) zal er gestart worden met 
huiswerkbegeleiding op 7 basis-
scholen in het Oude Noorden. De 
huiswerkbegeleiding zal na school-
tijd gegeven worden aan leerlingen 
in de bovenbouwgroepen. Naast 
het inoefenen van bepaalde vakken, 
zal er ook aandacht besteed worden 
aan het aanleren en toepassen van 
studievaardigheden.
Lijkt het u of jou leuk kinderen te 

helpen met hun huiswerk en bent 
u of jij ouder dan 18 jaar, maar met 
minimaal een Havo/VWO oplei-
ding òf ken je iemand die hiervoor 
in aanmerking komt, meld je dan 
nu aan bij Eva Kalmeijer, huiswerk-
coördinator van het Oude Noorden. 
Het invullen van een vragenlijst en 

een sollicitatiegesprek zijn onder-
deel van de procedure. Voor het 
geven van huiswerk wordt een pas-
sende vergoeding gegeven.
Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar e.kalmeijer@combina-
tie70.nl

opgepakt aan de hand van de beel-
den. Ook bewoners dragen hun 
steentje bij. Er is een actie gehou-
den om bewoners bewust te maken 

dat ze hun waardevolle spullen uit 
de auto moeten halen.

Jeugdaanpak
Op verschillende hangplekken van 
jongeren zijn camera’s geplaatst 
voor extra controle. Politie, Stad-
stoezicht en jongerenwerkers be-
zoeken deze plekken regelmatig om 
de jongeren in de gaten te houden. 
Als ze zich slecht gedragen, krijgen 
zij een waarschuwing en worden 
weggestuurd. In de wintermaan-
den is een aantal jongeren opgepakt 
vanwege het plegen van strafbare 
feiten. Sommige verblijven voor 
langere tijd in een jeugdinrichting. 
Daar krijgen zij onderwijs en wor-
den zij behandeld voor gedragspro-
blemen. Andere jongeren krijgen 
thuis en in het gezin hulp voor hun 
persoonlijke problemen.

In de wijk worden speciale cursus-
sen “Omgaan met straatcultuur” 
georganiseerd. Bewoners van plei-
nen waar veel jeugd is, leren hoe zij 
op een goede en verstandige ma-
nier jongeren kunnen aanspreken 
als die overlast veroorzaken. De 
deelnemers zijn enthousiast.
Er worden ook activiteiten georga-
niseerd voor de jongeren. Zo kon-
den ze voetballen in de sporthal op 
het Snellemanplein. Deze zomer 
worden er in de wijk buurtfeesten 
georganiseerd. Jong en oud is van 
harte welkom. Op 27 juni is er een 
buurtfeest op het Snellemanplein. 
Op 4 en 5 juli is er een feest op het 
Johan Idaplein.

Anti-inbraakactie
In de maanden april en mei stond 
er op drie zaterdagen een speciale 

informatiebus in de deelgemeente 
Noord waar bewoners informa-
tie kregen over inbraakpreventie. 
Ruim 220 mensen hebben de bus 
bezocht. In de bus waren de stads-
marinier, politie, brandweer en wo-
ningcorporaties aanwezig. Naast 
handige tips om de kans op een 
inbraak te verkleinen, kregen be-
zoekers ook informatie over goede 
sloten. De brandweer vertelde hoe 
u uw huis brandveilig kunt maken 
en ze deelden gratis rookmelders 
uit.
Ook konden bewoners hun klach-
ten kwijt over dingen in hun wijk. 
De klachten liepen uiteen van ka-
potte straatverlichting en vervulde 
plekken in de wijk tot drugsover-
last.
Wilt u de kans op inbraak in uw wo-
ning verkleinen? Kijk dan op www.
rotterdamveilig.nl voor handige 
tips. Wilt u meer informatie over 
brandveiligheid, dan kunt u terecht 
op de website www.veiligheidsre-
gio-rotterdam-rijnmond.nl.

Blijven melden!
In het Oude Noorden zijn we op de 
goede weg, maar er zijn nog steeds 
punten die beter kunnen. En daar 
hebben wij uw hulp als bewoner 
voor nodig. U kent uw wijk als geen 
ander. Blijf daarom uw klachten en 
opmerkingen melden. U kunt bel-
len naar het algemene nummer 
van de gemeente Rotterdam als u 
iets wilt melden over wat er in uw 
wijk speelt. Het nummer is 0800 
– 1545. De politie is te bereiken via 
0900-8844 of 112 in acute geval-
len. Wilt u in contact komen met 
de stadsmarinier, dan kan dat via 
telefoonnummer 06-5371 2693 of 
e-mailadres haije@mac.com.

in de week van 22 tot en met 28 juni organiseerde de deelge-
meente Noord samen met tien partners een week lang activi-
teiten om buurten en straten in Noord Schoon, Heel en Veilig te 
maken en te houden.

er wordt hard gewerkt in 
het oude Noorden om de 
leefbaarheid in de wijk te 
verbeteren. De stadsmari-
nier, politie, deelgemeen-
te, woningcorporaties en 
gemeentelijke diensten 
hebben samen met bewo-
ners ervoor gezorgd dat 
de resultaten van de eer-
ste vier maanden er goed 
uitzien.

foto: Brigitte Wopereis

foto: Brigitte Wopereis

Op drie zaterdagen heeft deze anti-inbraakbus in deelgemeente Noord gestaan. 
Foto: Victor van Breukelen
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Bewoners koesteren het groen en 
de leuke mix in de wijk. Ze hebben 
een broertje dood aan rommel en 
drugs. PWS is bang dat een aan-
tal woningen die te gehorig zijn, 
te klein en funderingsproblemen 
hebben (zo’n 250 stuks) op termijn 
voor een neerwaartse spiraal gaan 
zorgen. Voor deze woningen stel-
len ze renovatie waar mogelijk of 
sloop voor.

De verbeterpunten
Als is de Agniesebuurt een popu-
laire wijk, er zijn volgens PWS best 
wat verbeterpunten.
• Jonge mensen in de wijk kunnen 

geen wooncarrière maken.
• Het beheer van straten, pleinen 

en groen kan best wat intensiever.
• De jeugd moet door het creëren 

van een goede school en een fijn 

buurthuis mee in de vaart der 
volkeren.

• De Hofbogen worden naar New 
Yorks model een wandelpark.

• Binnen 15 jaar wordt het Zomer-
hofkwartier voor middengroepen 
ontwikkeld.

Volgens PWS heeft de Agniese-
buurt potentie, maar is ze uit ba-
lans. Er moet nu ingegrepen wor-
den om binnen 10 jaar niet met 
grote stadsproblematiek overstelpt 
te worden. Veel bewoners in de zaal 
vonden dit wat gechargeerd.

Volgens de PWS-visie liggen er 4 
opgaven:
• starten meer kleine bedrijfjes
• investeren in sociaal culturele 

voorzieningen
• goed dagelijks beheer
• meer differentiatie bij woningen.

Nieuwkomers
Naast de huidige huurders richt 
PWS op sociale stijgers, jongeren, 
gezinnen met kinderen en oude 
Agniesebewoners die terugkeren 
naar de stad.De buurt heeft kwalitei-
ten: de hofjes, de Hofbogen en een 
Noordsingel waarvan het groen de 
wijk ingetrokken kan worden.

Sloop
Vanaf 2014 wil PWS beginnen met 
het uitverhuizen van bewoners uit 
de 250 bewuste woningen. De aan-
pak loopt van 2016 tot 2025. De 
snelheid hangt af van het succesvol-
le uitverhuizen van de bewoners. De 
inzet is mensen zoveel mogelijk in 
de wijk terug te plaatsen. Ze komen 
dan terecht in een betere woning, 
met meer comfort, maar duurder. 
Deze woningen zullen wel subsidi-
abel zijn.

Van de 1.270 woningen in de Ag-
niesebuurt blijven er 800 goed-
koop, 150 worden er verkocht, 250 
gesloopt (hiervoor komen er 160 
terug, 80 huur en 80 koop) en 100 
gerenoveerd.

Reacties van de zaal
• “Waarom begint PWS niet met 

huurkoop in de Agniesebuurt? 
Ik werk, heb een bescheiden in-
komen, maar wil toch een huis 
kopen.”

• “Mijn huis is slecht, waarom kan 
het allemaal niet sneller?“

• “Ik woon in een ‘slooppand’, 
moet ik de wijk uit?“

• “Ik heb moeite met die brede 
school, midden in de wijk.”

• “Fijn dat er meer ruimte komt en 
groen.”

• “PWS kamt zijn eigen bezit af. 
Waarom realiseren ze geen duur-

dere woningen in het Zomerhof-
kwartier?”

• “Onderzoekers bestempelen de 
Agniesebuurt als de ideale wijk, 
goede ligging en sociale cohesie.”

• ”Waarom dure plannen maken in 
een tijd van crisis?“

• “Meer groen vind ik het fijn, het 
betrekken van de Noordsingel 
bij de wijk. Er is veel interesse in 
eengezinswoningen.“

Volgens PWS moet niemand de 
wijk uit. De herhuisvesting loopt 
langzaam en gefaseerd. Wie wil 
blijft in de wijk, maar voor een 
duurdere subsidiabele huur. PWS 
zal starten met huurkoop.

Betaalbaarheid
De Huurderscommissie constateert 
dat 44 procent van de bewoners van 
de Agniesebuurt leeft van een uit-
kering en 70 procent wil er graag 
blijven wonen. Is PWS nog wel “so-
ciaal bezig”?Begin met te bouwen 

in het Zomerhofkwartier. Zorg voor 
betaalbare nieuwbouw. Sloop alleen 
wat niet te handhaven valt. Renoveer 
waar mogelijk. De Huurderscom-
missie is bang dat zittende huurders 
bij uitverhuizing het financieel te 
zwaar krijgen: beperk de sloop.

Afspraken
PWS verwittigt voortaan alle huurders 
op naam en zorgt voor een regelma-
tige nieuwsbrief. Concrete plannen 
zijn binnen 3 jaar te verwachten. Ze 
wijst jonge mensen op koopmoge-
lijkheden en verwerkt wat ze op deze 
avond hebt gehoord.

Het Steunpunt mantelzorg 
Noord wil mensen die zorgen 
voor iemand uit hun naaste 
omgeving met raad en daad 
bijstaan. 

U bent er voor een ander en het 
Steunpunt Mantelzorg is er voor u! 
De zorg voor een zieke partner, vader, 
moeder, buur, vriend of gehandicapt 
kind is soms zwaarder dan u wenst. 
Vaak blijken mantelzorgers na een 
tijdje lichamelijk en geestelijk over-
belast te zijn. Er is zoveel te vragen 
en te regelen om de zorg goed te la-
ten verlopen. 
Een mantelzorger komt vaak niet 
meer aan zichzelf toe. Samen kun-

nen zij voorkomen dat u overbelast 
raakt. Het is belangrijk dat er aan-
dacht is voor u.

u kunt bij het Steunpunt 
mantelzorg terecht voor:

Informatie en advies
U kunt al uw vragen stellen, bij-
voorbeeld over zorgmogelijkheden 
en ondersteuning thuis. Maar ook 
over mogelijkheden voor ontspan-
ning voor uzelf.

Emotionele steun
De medewerker biedt u een luiste-
rende oor. U kunt uw verhaal kwijt 
en samen zoekt u naar een eerste 
oplossing.

Praktische steun
Het steunpunt kan u helpen bij het 
vinden van een vrijwilliger, maar 
kan ook tijdelijke opvang voor uw 
naaste regelen. Ook bemiddelen 
tussen allerlei instellingen behoort 
tot het aanbod.

Belangenbehartiging
Het steunpunt zorgt voor erken-
ning van de positie van mantel-
zorgers bij professionele zorgaan-
bieders, beleidsmakers en politici. 
Zij maken zich sterk voor betere 
(mantel)zorg, vergoedingsregelin-
gen enz..

Activiteiten
Het Steunpunt Mantelzorg Noord 
organiseert door het jaar heen di-
verse activiteiten:
- Inloopspreekuur op elke donder-

dag van 10.00 - 12.00 uur (zon-
der afspraak)

- Uitgave van een “Nieuwsbrief” 
voor mantelzorgers

- Themabijeenkomsten, bijvoor-
beeld over dementie, ontspan-
ning, gezondheid enz.

- Verschillende cursussen en work-
shops, bijvoorbeeld een Work-
shop over beginnende dementie

- Lotgenotencontacten, bijvoor-
beeld koffie-inloopmiddagen

- Excursies/uitstapjes, bijvoorbeeld 
naar het Herinneringsmuseum 

of een zorghotel
- De dag van de Mantelzorg op 

dinsdag 10 november, dé Verwen-
dag voor mantelzorgers

- Voorlichting wordt gegeven aan 
verschillende instanties, bijvoor-
beeld scholen, zelforganisaties 
enz..

meer informatie?
U kunt tijdens kantooruren op 
dinsdag, woensdag en donderdag 
contact opnemen met Elif Kadak, 
coördinator Steunpunt Mantelzorg 
Noord, Eudokiaplein 33a, 3037 BT 
Rotterdam, telefoonnummer (010) 
244 82 40.

Steunpunt Mantelzorg Noord

De opbouwwerkersorganisa-
tie SoNoR wil waar mogelijk 
de deelname van de buurt aan 
de talentvorming van de kin-
deren bevorderen, uitgaande 
van het principe van de meer-
voudige intelligentie. 
Om dit te bereiken sluit het op-
bouwwerk nauw aan bij bewoners-
initiatieven, tracht deze richten, uit 
te bouwen en succesrijk te maken. 
Centraal staat openheid, tolerantie, 
samenwerken en aandacht voor de 
kinderen.

Samenwerking
Initiatieven die inmiddels zijn gere-
aliseerd zijn het Rottekwartierfeest 
en het Olympisch Vuur.
De bewonersvereniging Hofdijk 
werkte bij de organisatie van het 
Rottekwartierfeest op zondag 31 mei 
(Eerste Pinksterdag) voor het eerst 
samen met het Noordplein en de 
Rechter Rottekade. Er werden door 
de bewoners zelf workshops geor-
ganiseerd als bordjes beschilderen, 
salsa en open podium voor de kids. 
De Mikies kwamen met een inter-
actief programma. Bewoners/ar-

tiesten traden op: zo waren er zan-
gers en een Surinaamse buurtband 
en werd er orgel bespeeld. Verder 
was er een heus marktje en werd er 
een gezellige buurtbarbecue geor-
ganiseerd.
Op zaterdag 20 juni vond op het 
Noordplein het Olympisch Vuur 
plaats, waarbij de kinderen konden 
meedoen aan tal van sportieve ac-
tiviteiten als sprint, fietsen, voetbal 
en triatlon. De workshops waren 
tasjes maken, cheerleaders en li-
tho’s maken. Aansluitend konden 
de jongeren genieten van een door 

hen zelf gemaakt jongerenpro-
gramma met o.a. Skills danstheater 
en Klankenhaus. Dit programma 
vloeide voort uit het bewonersiniti-
atief Zomermuziek op de Rotte.

Regatta op de Rotte
In september start in samenwer-
king met de Rotterdamse roei-
vereniging het bewonersinitiatief 
‘Regatta op de Rotte’. Roeien wordt 
gecombineerd met klimtorens en 
open podium op de waterkant. 
Buurtbewoners werken samen met 
partners als sportpromoting, basis-

school de Klimop en de Zadkine-
school aan het Zomerhof.

Creativiteit
Het initiatief Route du Nord van 
jonge kunstenaars uit Zwaanshals 
richt zich ook op de jongeren van 
het Zadkine-college uit Noord.
Het bewonersinitiatief rond het 
beschilderen van de entree Rem-
brandtbinnenterrein, waarbij Hans 
van der Linden (een kunstenaar uit 
de straat) coacht, is al van start ge-
gaan met bibliotheekbezoek rond 
natuur en schetslessen in basis-
school de Klimop.
Ook het initiatief door bewoners 
van de ingang van het binnenter-
rein Noordplein met mozaïeken 
richt zich op kindvriendelijkheid 
en heeft een uitnodigend karakter.

programmering
Om een kindvriendelijke sfeer te 
scheppen is een vaste programme-
ring noodzakelijk. In dat licht wor-
den er, in samenwerking met het 
Rotterdams Volkstheater, in oktober 
op het Noordplein scholendagen en 
buurtprogramma’s georganiseerd. 
Deze dagen worden om het lezen 
en de taal te promoten met het oog 
op de boekenweek met drie dagen 
verlengd.
Naast buurtfeesten rond het thema 
worden ook diverse workshops en 
voorleesochtenden georganiseerd. 
Vanzelfsprekend doen hier alle 
partners aan mee die als instellings-
overleg de kindvriendelijke buurt 
trekken. Belangrijk is bij deze het 
engagement en de betrokkenheid 
van de buurt. Gedacht wordt aan 
wereldtaarten, waarbij de moeders 
betrokken worden en voorleesoch-
tenden.

Buurt bevordert kindtalent

 ACTiViTeiTeN ’T LiSpuNT:

Op dinsdag 14 juli van 13.00 tot 
15.00 uur sport & spel met sportie-
ve spellen en knutselen. Om 12.30 
uur verzamelen in het eigen buurt-
huis, rond 15.30 uur daar weer te-
rug. Kosten: € 0,50.
Op woensdag 15 juli van 12.00 tot 
16.00 uur picknick in het Vroesen-
park met picknick en buitenspelle-
tjes. Vertrek en retour eigen buurt-
huis op genoemde tijden. Ieder 
buitenspellen meenemen. Kosten: 
€  0,50.
Op donderdag 16 juli van 12.00 tot 
16.00 uur naar het Plaswijckpark 
met zwemmen en parkbezoek. 
Om 11.00 uur vertrek vanaf het ei-
gen buurthuis, rond 17.00 uur daar 
weer terug. Zwemkleding, lunch 
en strippenkaart mee. Kosten: €  
2,50.

 ACTiViTeiTeN BASTA:

Op dinsdag 21 juli van 13.00 tot 
15.00 uur sport & spel met water-

spelletjes en bingo. Om 12.30 uur 
verzamelen in het eigen buurthuis, 
rond 15.30 uur daar weer terug. 
Kosten: €  0,50.
Op woensdag 22 juli van 13.00 tot 
15.00 uur Speeldernis met spelen 
in en met de natuur. Om 12.00 uur 
vertrek vanaf het eigen buurthuis, 

rond 16.00 uur daar weer terug. 
Oude kleding aan, reserve mee, 
lunch en strippenkaart. Kosten: €  
0,50.
Op donderdag 23 juli van 12.00 tot 
16.00 uur picknick in het Kralingse 
Bos met picknick, buitenspelletjes 
en een bezoek aan de kinderboer-

derij. Vertrek en retour in het eigen 
buurthuis op genoemde tijden. Ie-
der buitenspellen meenemen. Kos-
ten: €  0,50.

 ACTiViTeiTeN pRopeLLeR:

Op dinsdag 28 juli van 13.00 tot 
15.00 uur filmmiddag met film. 
Om 12.30 uur verzamelen in het ei-
gen buurthuis, rond 15.30 uur daar 
weer terug. Kosten: €  0,50.
Op woensdag 29 juli van 13.00 tot 
15.00 uur Speeldernis met spelen 
in en met de natuur. Om 12.00 uur 
vertrek vanaf het eigen buurthuis, 
rond 16.00 uur daar weer terug. 
Oude kleding aan, reserve mee, 
lunch en strippenkaart. Kosten: €  
0,50.
Op donderdag 30 juli van 12.00 
tot 16.00 uur voetbaltoernooi met 
voetballen voor 8 t/m 12 jaar. 11.30 
uur verzamelen in het eigen buurt-
huis, rond 17.00 uur daar weer te-
rug. Kosten: €  0,50.

 ACTiViTeiTeN moZAïek:

Op dinsdag 18 augustus van 13.00 
tot 15.00 uur sport & spel met sie-
raden, knutselen en buitenspelle-
tjes. Om 12.30 uur verzamelen in 
het eigen buurthuis, rond 15.30 uur 
daar weer terug. Kosten: €  0,50.
Op woensdag 19 augustus van 
12.00 tot 16.30 uur Geluksmuse-
um met theater, film, workshops 
en muziek. Om 11.30 uur verza-
melen in het eigen buurthuis, rond 
17.00 uur daar weer terug. Kosten: 
€  1,00.
Op donderdag 20 augustus van 
12.00 tot 16.00 uur Ontdekhoek 
met werkplaats waar je proefjes 
kunt doen. Om 12.00 uur vertrek 
vanaf het eigen buurthuis, rond 
16.00 uur daar weer terug. Oude 
kleding aan, lunch en strippenkaart 
mee. Kosten: €  2,50.

Zomeractiviteiten Welzijn Noord

in een nokvolle zaal in buurt-

huis Basta zette woning-

bouwcorporatie pWS op dins-

dag 16 juni zijn visie op de 

Agniesebuurt uiteen. De visie 

is gebaseerd op een aantal 

klankbordbijeenkomsten met 

bewoners en ondernemers, 

op cijfermateriaal en bouw-

kundige studies. 
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Zo moeder…
Moeder Maria La Rivière (63) is ge-
boren aan de Rotte. Ze komt uit een 
streng gelovige achtergrond, die 
haar verdere leven in belangrijke 
mate heeft bepaald. Hoezeer het 
geloof op zich voor haar ook belang-
rijk is, ze heeft er lang over gedaan 
om zich aan de dogmatische ui-
tingen ervan te ontworstelen. Juist 
daardoor staat ze nu zo positief en 
warm tegenover (heel) andere men-
sen, die wellicht ook een vergelijk-
bare achtergrond hebben. Ze voelt 
zich vooral thuis bij mensen met 
een kunstenaarsachtergrond.
Samen met haar man kreeg ze drie 
zonen, waaronder als oudste Ma-
giel. Bij hem viel vooral op dat hij 
graag bezig was met zijn uiterlijk, 
het er steeds weer anders uit (wil-
len) zien. Hij vroeg zijn moeder 
hem vaak te helpen bij stukken stof 
die dan weer verknipt en genaaid 
moesten worden, een andere grote 
passie van Maria.

“Second chance”
In de loop der jaren heeft ze in mo-
dewinkels gewerkt en is ze ook in 
kerkelijke instellingen pastoraal ac-
tief geweest.
Vanuit haar interesse in de kunste-
naarswereld raakte Maria gaande-
weg betrokken bij de Kunstenbond 
en kreeg daar een (financieel) ver-
antwoordelijke baan. Het voortdu-
rend bezig zijn met geldstromen 
en zorgen dat er (voor anderen) 
genoeg was, gaf de nodige stress en 
maakte in 2006 dat ze hier iets aan 
ging doen.
Ze zocht naast het vakbondswerk 
(zo’n 25 uur per week) een meer 
rustgevende dagbesteding. Daarbij 
moest ze weer kunnen toekomen 
aan haar favoriete “second chance”-
activiteiten (het creatief omgaan 
met weggegooide spullen) en een 
goed contact met mensen.
Ze zocht hierbij een particulier 
pand dat oud was, een mooie gevel 
had en een redelijk betaalbare huur. 
Vrij vlot vond ze aan het Pijnacker-
plein 6b een geschikt pand. De uit-
straling moest voor wat betreft het 
aanbod “rijk” zijn, laagdrempelig 
en uitnodigend voor alle culturen.

‘Chez maria’
Geheel toepasselijk werd het pand 
‘Chez Maria’ genoemd. In al zijn 
eenvoud zegt deze naam veel over 
wat men daar kan ervaren: samen 
met Maria de mogelijkheden van 
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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 28 septem-
ber 2009. kopij inleveren uiterlijk 14 september 
2oo9.

RedaCtieadRes
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. 010 44 30600 / 06 45 724536
email: hanoorderzon0@gmail.com

RedaCtie
Hans arts, monique van groningen en 
ed de meijer

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

ria hier nog maar eens fijntjes op.
Op verschillende plaatsen is er bro-
cante te zien, wat doffer en ouder 
ogende keramiek.
Verder zijn er verschillende meu-
bels en andere kunstuitingen. Veel 
kunstenaars uit de buurt lopen er 
binnen om te vragen of ze iets van 
hun werk mogen verkopen. Daar 
wil Maria ook de ruimte aan geven. 
Of zoals ze zelf zegt: “Een winkel 
hoeft helemaal niet alleen een win-
kel te zijn. Het kan ook een netwerk 
zijn en dat is wat ik met Chez Maria 
eigenlijk wil worden.”

Naaiatelier
Maria’s speciale liefde is het naai-
atelier aan de achterzijde van het 
pand. Ze wil hier laagdrempelig 
en kleinschalig kunnen werken, 

zo geeft ze hier op vrijdagochtend 
2 Marokkaanse vrouwen naailes. 
Zij maken bijvoorbeeld kleding die 
tijdens het gebed wordt gedragen. 
Het tijdens de privé-lessen door de 
vrouwen meegebrachte gebak zegt 
veel over hoe zij het (vakkundige en 
persoonlijke) contact met Maria er-
varen en waarderen. Maria: “Ik res-
pecteer hen, kan vanuit mijn eigen 
geloofsachtergrond invoelen wat er 
door hen heengaat en wil daar inte-
ger mee omgaan.”

Aan de voorzijde van haar winkel 
is Maria samen met de overige le-

den van de Bewonersvereniging 
Pijnackerplein actief om het plein 
meer onder de aandacht van de 
(omwonende en vooral winkelende) 
mensen te krijgen. Zie bijvoorbeeld 
de onlangs op zaterdag 6 juni geor-
ganiseerde Brocante-, Kunst- & Cu-
riosamarkt. Dit lukt met vallen en 
opstaan steeds beter.
Tot haar grote vreugde ziet Maria 
daarbij meer en meer positieve 
interactie ontstaan tussen allerlei 
buurtbewoners (autochtonen en 
allochtonen, jong en oud). “Je leeft 
met zijn allen op deze aardbol, je 
zult het met wonen en werken met 
zijn allen met elkaar moeten doen. 
Mensen hebben het gewoon nodig 
om aardig gevonden te worden”, 
zo vat ze haar levensvisie nog maar 
eens kernachtig samen.

Lessen, workshops en 
persoonlijk advies
Tot besluit wijst Maria nog eens op 
de door haar in het naaiatelier gege-
ven privé-lessen, deze kosten € 5,-- 
tot € 10,-- per uur, voor maximaal 2 
personen.
Ook geeft ze workshops en per-
soonlijk advies als ” Wat kun je nog 
doen met de kleding in je kast en 
met het interieur in je huis?”, of 
zoals ze voortdurend zegt “Je moet 
gewoon niets weggooien, maar her-
gebruiken!”
Een mooi motto voor een vrouw,die 
als kind geen cent te besteden had, 

oudere kleding verkennen, in een 
intieme setting daar creatief mee 
omgaan en ondertussen ook veel 
persoonlijke aandacht voor elkaar 
hebben.
Maria wil met Chez Maria kleding, 
accessoires, meubeltjes, serviezen, 
oude knopen etc. allemaal een “se-
cond chance” (tweede kans) geven. 
Als je denkt geen geld, geen creativi-
teit, geen smaak, geen energie meer 
te hebben, en je wilt toch leuke kle-
ding en een leuk ingericht huis, dan 
moet je in haar winkel zijn. Het ziet 
er hier uit als een huiskamer met 
heel veel kleren; een lekkere bank, 
grote oude kasten en achterin een 
naaimachine.
Men ziet er verschillende rekken 
met allerlei soorten oudere kleding. 
Hoewel ze zelf vooral van zwart 

houdt, vindt ze het ook leuk om 
in heel diverse felle(re) kleuren te 
werken. Met zichtbaar plezier toont 
Maria hoe ze bijvoorbeeld uit oude 
gordijnstof eerst een rokje had ge-
maakt en vervolgens uit het over-
blijvende stof een jasje, dat erna 
van een overdadige versiering werd 
voorzien.

Netwerk
Ook vindt men er door zoon Magiel 
gemaakte in uitvoering en kleur op-
vallende kledingstukken. Met dat 
zo kenmerkende “ik ben zo trots op 
mijn zoon”-moedergevoel wijst Ma-

maar met creatief naaien een rijke 
uitstraling weet te creëren.

openingstijden
Chez Maria aan het Pijnackerplein 
6b is geopend van woensdag t/m 
zaterdag van 12.00 uur tot 17.30 
uur.
 

…Zo Zoon
Kom je bij Chez Maria vooral ou-
dere spullen tegen, bij zoon Magiel 
La Rivière in zijn gelijknamig pand 
aan de Zwaanshals 283a is het juist 
allemaal nieuw, licht en kleurig.

Fouten mogen maken
Al op jeugdige leeftijd wist Magiel 
(40) dat hij zich in zijn kleding en 
verschijning wilde onderscheiden 
van anderen. Als hij weer eens iets 
moois had gevonden, vroeg hij aan 
moeder Maria of zij dat voor hem 
(erop) kon naaien. Vanaf zijn puber-
tijd ging hij meer en meer hiervan 
schetsen maken en liet deze door 
zijn moeder uitvoeren. Maria heeft 
hem altijd vrijgelaten, hij kon met 
vragen komen, zij was zijn personal 
coach.
Op de Modevakschool voelde hij 
zich in een keurslijf opgesloten, 
het botste met zijn creativiteit! Hij 
mocht van zichzelf immers wel fou-
ten maken, niet al zeggen van “Ik 
ben er!“

eigen pand
Magiel kreeg in de loop der jaren 
behoefte aan een eigen pand om 
zijn creativiteit te ontwikkelen en 
aan het publiek te tonen. Hij ont-
dekte het pand aan de Zwaanshals 
283a en was direct enthousiast. In 
het hoekpand konden zijn wensen 
van verkoopruimte, atelier en expo-
sitieruimte uitkomen. Op vrijdag 29 
mei jl. werden de deuren geopend.

(Wereld)artiesten 
die willen opvallen
Wie nu de ruimte binnengaat ziet 
een aantal rekken met veel kleurige 
kleding. Men hoeft niet bang te zijn 
voor namaak, alles is door Magiel 
zelf eenmalig gemaakt en exclusief. 
Wat ogenschijnlijk dubbel lijkt, 
blijkt bij nader inzien subtiele ver-

‘EN tOt StOf Zult GiJ wEdERkEREN’
er zijn veel gezinnen, waarin het zakelijk ondernemen van ouder op kind over-

gaat. Zoniet bij het gezin La Rivière. oudste zoon magiel opende weliswaar pas 

onlangs zijn gelijknamige zaak aan de Zwaanshals, maar was er zakelijk al eer-

der bij dan moeder maria die vanaf 2006 te vinden is in Chez maria aan het 

pijnackerplein. Zijn er overeenkomsten, zijn er verschillen?

Genoeg stof voor een nadere kennismaking, waarbij in onderstaand dubbelpor-

tret bij beiden het sociaal ondernemerschap belangrijker (b)lijkt dan het zakelijk 

ondernemerschap.

schillen te vertonen. Magiel toont 
de jasjes van speciaal geïmporteerd 
Italiaans leder (“Ik heb daar 2 spe-
ciale agenten die voor mij rondkij-
ken”), die onverslijtbaar zijn. Hij 
wijst op één van zijn handelsmer-
ken bij zijn werk: de naden moeten 
echt kaarsrecht gestikt zijn. Ook 
garneert en werkt hij met Kashmir-
wol, “de Rolls Royce onder de wol-
merken”.
Op verschillende plekken in de 
ruimte staan paspoppen met 
speciale creaties van hem, die 
(wereld)artiesten die willen opval-
len niet zouden misstaan.

Grote messnede
In de bovenruimte bevindt zich het 
atelier met een grote werktafel, di-
verse naaimachines en het onver-
mijdelijke strijkijzer.
Aan de wand hangen diverse foto’s 
van modellen met fraaie creaties 
van Magiel. In dit kader vertelt hij 
enthousiast over de volledig door 
hemzelf en zijn medewerkers ge-

organiseerde modeshows. “Niets 
gelikt, vooral puur natuur. Wanneer 
een model (door mij bij voorkeur 
van de straat gehaald) een grote 
messnede over het gezicht heeft, 
zal ik die eerder accentueren dan 
wegpoetsen!”

Contact met klant
Magiel over dat het persoonlijke 
contact met de klant voor hem be-
langrijker is dan het directe zake-
lijk gewin: “Zij hoeven bij mij niet 
(onmiddellijk) te kopen.” Een hou-
ding die hij (opmerkelijk genoeg) 

gemeen heeft met veel nieuwe 
jonge collega-ondernemers aan de 
Zwaanshals.
Opvallend is hoe lovend hij verder 
is over het contact met zijn medebe-
woners uit het Oude Noorden op en 
rond de Zwaanshals: “Ze zijn niet 
gemaakt, zoals veel mensen uit de 
modewereld of Amsterdam, maar 
echt: ze zeggen gelijk waar het op-

staat. Ik kan heel slecht tegen een 
gespeelde houding of pose.“

Zoon Magiel La Rivière staat, met 
dank aan de opvoeding door zijn 
moeder Maria, open voor heel ver-
schillende culturen. Soms (b)lijkt 
het sociaal ondernemerschap be-
langrijker te zijn dan het zakelijk 
ondernemerschap.

Het buurtfestival van de Agniesebuurt was vroeger een jaar-
lijks terugkerende traditie. een evenement waar buurtbewo-
ners, jong en oud, samen genieten van optredens en actief 
meedoen aan allerlei activiteiten. 

Zaterdag was dat gevoel weer terug. Het was een schitterende dag en alle 
ingrediënten waren aanwezig. Mooi weer, een ijskraam, een gevarieerd 
kinderprogramma en inspirerende sprekers en optredens. De kinderen 
lieten zich schminken, deden mee aan de stoepkrijtwedstrijd, maakten 
prachtige tekeningen van hun droomplein, lieten hun handen met henna 
versieren en ontdekten hun muzikale talenten tijdens de djembé, rap en 
streetdanceworkshops.
Mevrouw Fok’s bingo was een groot succes, de kinderen zaten muisstil op 
de puntjes van hun stoelen, wachtend op het volgende nummer.  Najoua 
Bijir las voor uit haar Rotterdamse ‘beste’ boek terwijl de Capoeiragroep 
wervelde over het plein. Het meest ontroerende was Kasba, de befaamde 
Rock, Reggae en Rai band, die speelde op het huwelijk van Prins Willem-
Alexander en Prinses Maxima. Buurtbewoners zaten gezamenlijk om het 
voetbalplein en vrouwen dansten. Wijkbewoners keken mee vanaf de ga-
lerijen van de Ammerooiseflat, terwijl vooral moeders met hun kinderen 
buttons maakten of een ijsje aten. In het debat vertelden de kinderen hef-
tige verhalen over wat ze meemaakten op hun Ammersooiseplein, leuke 
dingen maar ook minder leuke dingen. Het buurtfestival moet weer een 
traditie worden waarin, net als deze keer, bewoners zelf meedoen in de 
organisatie om de mensen uit de buurt te laten samenkomen. Tot 2010!

Het buurtfestival 
Agniesebuurt was 
geweldig!

Lees verder op pagina 11
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elke maand kon u komen kijken 
naar het wel en wee van die 2, 
hun personeel en hun gasten. 
Naast de gasten en de buurtbe-
woners die een borrel kwamen 
drinken, was het een komen en 
gaan van betrokkenen uit de 
wijk die even een praatje kwa-
men maken. 

De	vaste	groep	spelers	be-
staat	uit: Violet Asmus, Said El 
Khattouti, 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 Gunne-
wiek en Jolina Wessels.

Nel en Walter en hun staf hebben 
zoveel meegemaakt dat ze er zelf 
even tussenuit gaan. Ze gaan genie-
ten van een welverdiende vakantie. 
Maar niet voorgoed natuurlijk; de 
2 zitten, zeker nu ze het hotel ca-
deau hebben gekregen van Pearl de 
zakenvrouw, boordevol ideeën met 
betrekking tot het tweede seizoen 
van ‘Het Nieuwe Hotel’.

Ze voorvoelden de voorlaatste afle-
vering dat het op 9 juli weleens een 
hele speciale aflevering zou kunnen 
worden van de hotelsoap; op 9 juli 
zal ook vast een tipje van de sluier 
opgelicht worden over hoe Nel en 
Walter in oktober 2009 verder gaan 
met ‘Het Nieuwe Hotel’.
In deze aflevering van de Hotel-
krant willen ze eigenlijk alleen 

Op	9	juli	sluit	het	hotel	
voorlopig	haar	deuren;	

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

iNfORmatie	
WANNeeR: 
9 juli 2009

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
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maar zeggen en laten voelen hoe 
blij ze zijn met alle belangstelling 
voor hun hotel; van medewerkers, 
publiek en speciale gasten. En ze 
hopen van harte dat het enthousi-
asme ook in oktober maakt dat ze 
een nieuwe reeks van de hotelsoap 
maandelijks presenteren in de ka-
pelzaal van ‘Het Klooster’.
Als je de 2 een beetje kent kun je 

vermoeden dat er naast ‘Het Nieu-
we Hotel’ nog veel meer ideeën en 
dromen in hun hoofd zitten; of die 
ook allemaal werkelijkheid kunnen 
worden….We zullen ’t zien vanaf 
oktober 2009!

en	nog	steeds	geldt:
Wanneer u als publiek van de buurt-
soap enthousiast 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 zich 
op het telefoonnummer of email 
van Echte Liefde opgeven.


