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talentenbuurt 
Opgeleverd

Ze stapten heel voorzichtig in de 
grote roeiboten (wherries) van de 
Roeivereniging Rijnmond. Dit was 
vooral te danken aan de uitsteken-
de opvang en coaching van de 10 

vrijwilligers van de vereniging.

Voor een twaalfjarige is het niet 
niks om de enorme peddels uit het 
water omhoog te hijsen en dan er 
weer erin. Je voeten worden vastge-
zet en je komt terecht op een glij-
dend stoeltje. De stuurlui leggen 
je alles uit: peddel verticaal hou-
den, naar voren schuiven met het 
stoeltje, bakboord, stuurboord. De 
jeugd laveerde tussen de diverse 

kunstwerken, die soms van vorm 
veranderden.
De belangstelling vanaf de kade 
was groot. “Fantastisch jongens!” 
“Trek de stop uit dat konijn!”
TV Rijnmond was aanwezig en 
filmde onze jonge krachtpatsers. 
Ook de meiden, zelfs de meest ran-
ke, lieten zich niet onbetuigd.
De schoolleiding nam de nodige 
kiekjes. Ook veel jongeren konden 

het niet laten zich in de boot te la-
ten nemen. “Mag mijn vriendje ook 
mee?”, “Kan je lid worden van de 
vereniging?” en “Wanneer roeien 
de kids, op zaterdagochtend?” wa-
ren zoal de gestelde vragen.
Het botenfestijn werd begeleid 
door de klanken van de Kinder Uit-
markt op het Noordplein, met mu-
ziek, straattheater, technisch ver-
nuft (varen in sluizen), natuurtent 

en creakramen. Laat u zich ook in 
de boot nemen? Onze complimen-
ten voor de schippers van de Roei-
vereniging in de Boezembocht.

Met dank aan de Deelgemeente 
Noord, Your World, VSB-fonds en 
Stichting Bevordering van Volks-
kracht.

Regatta op de Rotte

vier HallOWeen 
in je straat
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Oude nOOrden in 2014 
de meest geWilde 
vOlksWijk

de kids van groep 8 van basis-
school de Klimop waren door 
het dolle. Met de kreet ‘afri-
kanen’ togen ze met zijn al-
len naar de Rotte. 
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netjes te houden? Nomineer uw straat 
dan voor een Opzoomer-award!

Zes awards
Er zijn zes categorieën waarin uw 
straat kan meedingen voor een Op-
zoomer-award:
Kindvriendelijke straat, Schone straat, 
Goeie Burenstraat, Creatieve straat, 
Pechstraat en Milieuvriendelijke 
straat. Naast de awards zijn tijdens het 
gala ook straatprijzen te verdienen. U 
kunt nu uw straat nomineren

Máxima
‘Opzoomer-awards 2010’ is het ver-
volg op het Opzoomergala van 24 
januari 2008. Toen werden in het 
bijzijn van prinses Máxima voor het 
eerst Opzoomer-awards uitgereikt. 
Deze bijzondere plechtigheid had 
plaats op Spidoboot James Cook. Een 
flink aantal landelijke televisiezenders 
en kranten besteedde aandacht aan de 
gebeurtenis.

Wat moet u nu doen?
Wilt u uw straat nomineren? Ga naar 
het aanmeldadres bij het Opbouw-
werk Oude Noorden / Agniesebuurt 
aan de 3e Pijnackerstraat 6b, telefoon-
nummer (010) 443 06 00, en vertel 
waarom uw straat een Opzoomer-
award verdient. U hoeft dus geen for-
mulier in te vullen. De aanmeldadres-
sen in de stad verzamelen alle nomi-

ontmoeten en leren kennen
Vier ook Halloween in je straat. Het 
is niet alleen een mooie dag of avond 
voor de kinderen, het is ook goed 
voor uw straat. Tijdens Halloween 
ontmoeten kinderen en volwassenen 
elkaar op een leuke manier. Kinde-
ren leren welke gezichten en namen 
achter elke voordeur schuilgaan en 
volwassenen leren welke gezichten 
en namen schuilgaan achter al die 
maskers en enge gewaden.

Lampions en waardebon
Opzoomer Mee helpt om Halloween 
in uw straat te laten slagen. Hun grie-
zeldepot is tot de nok gevuld met fraaie 
lampions voor een vrolijke optocht 
door de straat. Daarnaast kunt u een 
waardebon van 100 euro krijgen om 
de onkosten te dekken voor schmink, 
knip- en plakspullen, snoepgoed, li-
monade en wat u nog meer nodig 
heeft voor het griezelfeest.

U beslist zelf
U beslist zelf op welke dag u met de 
kinderen langs de deuren gaat. Sint 
Maarten vieren (11 november) mag 
bijvoorbeeld ook!

doe mee
Ga naar het aanmeldadres bij het Op-
bouwwerk Oude Noorden / Agniese-
buurt aan de 3e Pijnackerstraat 6b, 
telefoonnummer (010) 443 06 00, en 

vul daar de aanmeldkaart in. U krijgt 
vanzelf de waardebon toegestuurd en 
een uitnodiging om de lampions af te 
komen halen in het griezeldepot.

opzoomer-awards 2010: 
‘en de award gaat naar…’
Begin 2010 worden tijdens een speci-
ale gala-avond Opzoomer-awards uit-
gereikt aan Rotterdamse straten. Met 
deze Opzoomer-awards worden stra-
ten en Rotterdammers gewaardeerd 
die bijzondere prestaties leveren om 
hun straat (kind)vriendelijker, veiliger 

en schoner te maken. Elke bewoner 
van Rotterdam kan zijn of haar straat 
nomineren voor een Opzoomer-
award. U dus ook! Staan in uw straat 

bijvoorbeeld buren van alle culturen 
bij nacht en ontij voor elkaar klaar en 
heeft u daar mooie voorbeelden van? 
Nomineer uw straat dan voor een Op-
zoomer-award! 

Of is in uw straat geen zwerfvuil of 
sprietje onkruid te bekennen omdat 
alle bewoners meehelpen om de boel 

naties. Daarna kiest een deskundige 
jury de winnaars uit.

de 6 opzoomer-awards:
• Kindvriendelijke straat
 Een straat die zorgt dat kinderen 

onbezorgd met elkaar op straat kun-
nen spelen en werk maakt van een 
goed contact tussen jong en oud.

• Schone straat
 Een straat die het heft in handen 

heeft genomen en een vieze straat 
(plein of binnenterrein) heeft omge-
toverd tot een schoon stukje Rotter-
dam.

• Goeie burenstraat
 Een straat waar bewoners van alle 

culturen goed met elkaar omgaan 
en samen zorgen voor een leefbare 
straat

• Creatieve straat
 Een straat die leuke en waardevolle 

oplossingen heeft bedacht om ver-
houdingen tussen buren te verbete-
ren of problemen in de straat op te 
lossen.

• Pechstraat
 Een straat die ondanks allerlei grote 

en kleine tegenslagen doorgaat met 
Opzoomeren.

• Milieuvriendelijke straat
 Een straat waar de bewoners het mi-

lieu een handje helpen; bijvoorbeeld 
door energie te besparen, meer 
groen te planten, enzovoorts.

Nieuws van Opzoomer Mee 
VieR HaLLoWeen in je stRaat

Het Oude Noorden is een wijk 
waar veel aan de hand is. Uit de ge-
maakte analyses komen op sociaal, 
veilig, fysiek en economisch gebied 
een aantal grote opgaven voor de 
wijk naar voren: speerpunten. Op 
grond hiervan zijn een aantal te 
nemen maatregelen geformuleerd. 
Deze worden onderstaand weerge-
geven.

sociaal
Sociaal gezien is de wijk zwak. De 
wijk scoort op veel punten slecht: 
inkomen, taal, gezondheid, bin-
ding en werk. De sociale opgave in 
dit gebied is groot. Belangrijk is om 
de basis aan te pakken: de jeugd.
De eerste prioriteit op sociaal ge-
bied is de opvoeding van kinderen. 

De structuur in het gezinsleven, 
het wegwerken van taalachterstan-
den en goede voorbeelden zijn hier-
bij van groot belang.
Ten tweede heeft de ontwikkeling 
van jongeren prioriteit. Jongeren 
moeten kansen krijgen om zichzelf 

te ontplooien. Goede scholing en 
het terugdringen van schooluitval 
hoort hierbij. Een derde prioriteit 
op sociaal gebied is de arbeidspar-
ticipatie. Bewoners van het Oude 
Noorden moeten meedoen in de sa-
menleving. De werkloosheid moet 
worden verminderd.

Veiligheid
Wat betreft de veiligheid is het 
Oude Noorden een bedreigde wijk. 
De veiligheidscijfers laten een stij-
gende tendens zien, maar in ver-
gelijking met andere wijken scoort 
het Oude Noorden nog te laag. De 
jeugdoverlast en -criminaliteit zijn 
groot.
Voor 2009 zijn de prioriteiten op 
basis van de Veiligheidsindex en 

in overleg met de dienst Stadstoe-
zicht, de Stadsmarinier en de deel-
gemeente bepaald. Dit zijn jeugd-
overlast, drugsoverlast, woningin-
braak, fietsendiefstal, schoon en 
heel en vernielingen.

Fysiek
Op fysiek gebied ligt de prioriteit 
bij de buitenruimte. Deze is stenig 
en kent weinig groen. Het gaat er 
om de buitenruimte geschikt te 
maken voor verschillende doelgroe-
pen, zodat deze optimaal gebruikt 
kan worden voor beweging en 
ontmoeting. Pleinen kunnen met 
meer groen aantrekkelijker worden 
gemaakt.

economisch
Economisch gezien is het Oude 
Noorden een belangrijk vestigings-
gebied voor kleine ondernemers. 
Jaarlijks starten veel nieuwe bedrij-
ven. Het aantal bedrijfsopheffingen 
is echter ook groot. Het verbeteren 
van het ondernemersklimaat heeft 
de prioriteit in het Oude Noorden. 
Door de ligging, diversiteit en aan-
wezigheid van de creatieve sector 
is er zeker potentie. Goede onder-
nemers moeten worden aangetrok-
ken en behouden blijven. Het is 
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Die is er speciaal voor onderne-
mers. Zij kunnen er terecht voor 
allerhande bedrijfsondersteuning. 
Of het nu gaat om opleidingen, 
computervaardigheden, juridische 
kwesties en boekhouden of om 
marketing en het vinden van een 
goede stagiair. 

De Scholingswinkel is een initiatief 
van het Albeda College. De deelge-
meente Noord is er erg enthousiast 
over en heeft er hard aan getrokken 
om er ook een in het Oude Noor-
den te krijgen. De deelgemeente is 
voortdurend bezig om het winkel-
gebied te versterken, bijvoorbeeld 
door het ondernemersklimaat en 
de ondernemerskwaliteit te verbe-

teren. De komst van de Scholings-
winkel past prima in dat beleid.

thema-avond
De opening op donderdagavond 24 
september werd voorafgegaan door 
een thema-avond bij NIKA koffie 
en thee aan de Benthuizerstraat. 
Experts gaven tijdens rondetafel-
sessies tips over mogelijkheden en 
kansen voor ondernemers bij eco-
nomisch zwaar weer. Er waren vier 
onderwerpen waarop de aanwezige 
ondernemers en overige geïnteres-
seerden konden inschrijven: de 
Scholingswinkel Oude Noorden, 
Effecten van de kredietcrisis op de 
Rotterdamse economie, Bedrijfsfi-
nanciering en Financiële hulp.

officiele opening
Erna werd er gewandeld naar de 
Tollensstraat 39. Daar werd de of-
ficiele opening van de nieuwe Scho-
lingswinkel verricht door Dominic 
Schrijer (Wethouder Wijkecono-
mie van de gemeente Rotterdam), 
Ahmed Harika (Portefeuillehouder 
Economie van de deelgemeente 
Noord) en Jacques Haenen (Bran-
chedirecteur Albeda Collega)
Bij de afsluitende borrel konden 
waren de aanwezigen het er over 
eens dat de Scholingswinkel zeker 
een aanwinst voor het Oude Noor-
den zal zijn.

op donderdag 24 september is aan de tollensstraat de scholingswinkel geopend.  

scholingswinkel geopend

belangrijk startende ondernemers 
te ondersteunen, zodat ook zij tot 
bloei kunnen komen. Gewaakt 
moet worden voor toenemende 
leegstand.

speerpunten
Samenvattend bestaat de omgaven 
voor het Oude Noorden uit de vol-
gende vijf speerpunten:
- Jongeren; onderwijs en kansont-

plooiing (sociaal, veilig)
- Opvoeding; gezinsmanagement, 

taal, gedrag ouders (sociaal)
- (Arbeids)participatie; meedoen is 

de norm (sociaal)
- Buitenruimte; basis voor bewegen 

door meerdere doelgroepen (fy-
siek, sociaal)

- Wijkeconomie; ondernemerskli-
maat (economie, sociaal)

- Daarnaast moet school, heel en 
veilig in orde zijn.

gebiedsgerichte aanpak
Het Oude Noorden is een wijk van 
grote omvang. Aan de speerpunten 
kan het beste worden gewerkt in 
gebieden van beperkte omvang. Op 
laag schaalniveau kunnen tussen 
partners en maatregelen snel ver-
bindingen worden gelegd.
In de huidige situatie zijn er twee 
focusgebieden waar aan de ge-

noemde speerpunten wordt ge-
werkt. De kindvriendelijke wijk 
Erasmusbuurt, waar de talenten 
van kinderen optimaal kunnen ont-
wikkelen door een veilige, kindge-

richte en stimulerende omgeving 
te creëren. En het Kloostergebied, 
wat tot een culturele ontmoetings-
punt in de wijk wordt ontwikkeld.
Naast deze twee bestaande focus-
gebieden worden er drie gebieden 
toegevoegd, waar integraal aan de 
speerpunten van het Oude Noorden 
kan worden gewerkt: het winkelge-
bied, het Noordplein en de Peni-
tentiaire Inrichting (PI). Verschil-
lende speerpunten komen in deze 
gebieden samen en hier kunnen de 
krachten worden gebundeld.
In het winkelgebied en voor het 
Noordplein gebeurt veel. Voor 
deze gebieden bestaat de behoefte 
aan overzicht, het afstemmen van 
maatregelen en het aanwijzen van 
verantwoordelijken. Voor de Peni-
tentiaire Inrichting moet nog een 
visie worden ontwikkeld. In de 
loop van 2009 zal meer duidelijk 
worden over de rol van de deelge-
meente in de herontwikkeling van 
de PI.

de deelgemeente noord heeft dit voorjaar opdracht gegeven 
tot het maken van een integraal Wijkactieprogramma oude 
noorden 2009/2010 (iWap). Hierin worden verschillende lo-
pende deelprogramma’s gebundeld en in samenhang met el-
kaar kritisch bekeken.

Nog even en dan is het 31 oktober: Halloween. Het griezelfeest waar kinderen uit veel Rotterdamse 
straten ieder jaar naar uitkijken. Omdat het spannend is, je verkleed langs de deuren mag, je de buren 
mag laten schrikken en natuurlijk ook een beetje omdat je eens lekker mag snoepen.

tips en ideeën van straten:
• Vraag vooraf bij de buren of kinderen mogen aanbellen. Vertel ook van 

hoe laat tot hoe laat kan worden aangebeld. Doen de buren mee? Geef 
dan een sticker of postertje om op te hangen. Zo weten de kinderen 
waar wel en niet kan worden aangebeld

• Houd de optocht echt klein, zoveel mogelijk alleen de kinderen uit de 
eigen straat. Zo’n verlichte optocht geeft een heel bijzondere sfeer in 
je straat

• Probeer altijd wat verkleedspul achter de hand te houden, al is het 
maar een oud laken met twee kijkgaten, voor kinderen die niet ver-
momd zijn

• Wij zijn zuinig en bewaren de lampions voor kerst, dan hebben we 
weer een lampionnenoptocht in de straat. Als ze dan nog goed zijn, 
bewaren we ze voor weer een volgende gelegenheid

• Onze straat viert al jaren Halloween. Sommige kinderen zijn inmid-
dels puber en te groot om met een lampion te lopen. Maar ze vinden 
het vaak wel leuk groepjes kinderen te begeleiden langs de deuren en 
de orde te bewaren. Bijvoorbeeld als de kleintjes van alle spanning iets 
te luidruchtig worden.
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foto’s: Brigitte Woppereis



pagina 4    nr 17 - oktober 2009 pagina 5                 nr 17 - oktober 2009                    

Aan de talrijk opgekomen buurtbe-
woners werd verteld wat de Rama-
dan nog voor de hedendaagse jon-
gere betekent: je solidair voelen met 
de derde wereld en even nadenken 
over wat belangrijk is in je leven. 
Leuk was de mix van oud en jong, 
gezinnen en jongelui.
Your Imperium-bestuurder Ali ver-
telde over zijn project, over de vrij-
willigersinzet en over het feit dat zij 
als gestudeerden hun verantwoor-
delijkheid wilden nemen richting 
de Oude Noorden-kids. Waar anders 
middenklassers spoorslags de wijk 
verlaten, namen zij dit jongereni-
nitiatief. “Wij zijn geboren in het 
Oude Noorden, willen er blijven en 
ons inzetten. Vandaar dit initiatief.”

De andere wooncorporaties en de 
deelgemeente Noord zetten er ook 
de schouders onder. Geen woor-
den, maar daden. In de buurt waar 
Coen Moulijn zijn eerste balletje 
trapte, waar de wereldberoemde 
kunstschilder Willem de Kooning 
met waskrijt leerde tekenen, waar 
Wilfried de Jong zijn eerste grap uit-
haalde, daar bloeit weer iets moois. 
En daar groeien weer nieuwe helden 
op. In 2014 zijn wij weer de meest 
gewilde volkswijk van Rotterdam.

Leefbaarheidsgroepen gestart
Om de meest gewilde volkswijk te 
worden zijn, voert Woonstad Rot-
terdam een flink aantal plannen 
uit. Dat doen we in samenwerking 
met o.a. de Deelgemeente en met u 
als bewoner. Op 7 september werd 
het startsein gegeven voor Leef-
baarheidsgroepen voor het Oude 
Noorden. Deze groepen zijn opge-
richt om bewoners direct invloed 
te laten uitoefenen op het werk van 
Woonstad Rotterdam. De gedachte: 
bewoners weten zelf veel beter hoe 
de wijk meer leefbaar kan worden. 
Door een mooier binnenterrein of 
juist door ophoging van de tuinen? 

De Leefbaarheidsgroepen krijgen 
een eigen budget van € 3.000,--. 
Tegelijkertijd zijn zij de spreekbuis 
van de wijk.

Werkafspraken
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn 
veel onderwerpen besproken. Zo 
kwam onder meer de reactiesnel-
heid van Woonstad Rotterdam en 
de Deelgemeente aan de orde. Deze 
kan volgens de bewoners een stuk 
beter. Ook willen bewoners dat 
Woonstad Rotterdam inzicht geeft 
in alle plannen. Hierover en ook 
over andere onderwerpen zijn werk-

afspraken gemaakt.
Zo wordt tijdens een volgende bij-
eenkomst bijvoorbeeld een jonge-
renwerker uitgenodigd of kan over 
de handhaving van het container-
beleid gesproken worden. Door een 
gerichte aanpak en een goede sa-
menwerking kan het Oude Noorden 
veranderen tot een historisch parel-
tje in de stad.

Voor iedereen toegankelijk
De Leefbaarheidsgroepen zijn voor 
iedereen toegankelijk. Kom er 
naar toe met uw buurman of buur-
vrouw. U heeft zelf voor een groot 

deel de toekomst van de wijk in 
handen. Wilt u meepraten in een 
Leefbaarheidsgroep? Kijk op www.
heldenvanhetoudenoorden.nl voor 
de agenda en de data. Of neem 
contact op met het wijkteam Oude 

Noorden van Woonstad Rotterdam, 
door te bellen met telefoonnummer 
(010) 440 88 00 en vervolgens nr. 
1 van klantenservice in te toetsen. 
Vraag dan naar Afaf Harcha, Tineke 
Schnitzler of Mina Aarab.

de nieuwe helden van
het oude noorden
Het Oude Noorden is een plek om 
trots op te zijn. Een stadje in de stad 
met nog mooie oude gebouwen. 
Veel bekende Rotterdammers groei-
den hier op: Helden! En ook nu lo-
pen er mensen rond om trots op te 
zijn.
Wilt u meer weten over de geschie-
denis van de wijk, de beroemde be-
woners of de plannen van Woonstad 
Rotterdam voor het Oude Noorden? 
Kijk op www.heldenvanhetou-
denoorden.nl. Hier kunt u ook ken-
nismaken met de nieuwe Helden 
van het Oude Noorden. U kunt de 
laatste ontwikkelingen in de wijk 
volgen. Bekijk de filmpjes over de 
oude en nieuwe helden van het kin-
derpersbureau. Dit is ook de plek 
waar u uw stem kunt laten horen. 
Reageer op de plannen en ideeën 
voor de wijk. Of vertel wat u zelf 
vindt dat er als eerste moet gebeu-
ren.

iftar en jongeren- 
initiatieven

Wijkvisie
Deze toekomst is gedetailleerd 
verwoord in de Wijkvisie Agniese-
buurt, die in oktober a.s. in gedrukte 
vorm verschijnt. Ongeveer een jaar 
nadat de eerste klankbordgroep 
heeft plaatsgevonden, heeft PWS de 
gewenste ontwikkelingsrichting van 
de wijk vastgelegd. Verbeterpunten 
van bewoners, professionals en on-
dernemers uit de wijk zijn hierin 
zoveel mogelijk meegenomen.

nieuwe inzichten
Mark van de Velde: “Een van de 
grootste problemen in de Agniese-
buurt is het eenzijdige aanbod van 
goedkope huurwoningen en de gro-
te aantallen van mensen met weinig 
perspectief. Dat leidt ertoe dat men-
sen die het beter krijgen, de wijk 
verlaten. Bij het opstellen van de 
wijkvisie zijn wij in gesprek gegaan 
met een brede vertegenwoordiging 
uit de wijk. Door concrete bijdragen 
van de huurderscommissie, indivi-
duele huurders, de deelgemeente, 
welzijnswerkers en ondernemers 
is nu een breed gedragen wijkvisie 
ontstaan. Waarbij we niet alleen een 
verbeterslag maken op het gebied 
van wonen, maar juist binnen het 
hele leefgebied. Overigens heeft 
het proces rondom de wijkvisie de 
huurderscommissie veel nieuwe 
leden opgeleverd. We hopen de sa-
menwerking bij concretisering van 
de plannen op dezelfde goede ma-
nier voort te zetten.”

Meepraten 
vanaf het eerste uur
De heer Martin Koppenhol, bewo-
ner van de Agniesebuurt, is vanaf 
de eerste bijeenkomst betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van de 
wijkvisie.
“Ik stel het erg op prijs dat ik vanaf 
het begin af aan mee heb kunnen 

aan het ammersooise-
plein staat een markant 
flatgebouw. Het is een 
mooi complex met ruime 
appartementen, maar de 
bewoners ervaren een 
gevoel van onveiligheid. 
dat komt vooral door de 
indeling van de entree en 
de gemeenschappelijke 
ruimtes. daarom krijgt het 
gebouw een nieuwe hoof-
dentree waar licht, ruimte 
en veiligheid de boven-
toon voeren.

praten over de toekomst van de wijk. 
Als voorzitter van de huurderscom-
missie maak ik me vooral sterk voor 
de belangen van huurders die tegen 
de uitkeringsgrens leven. Ik heb dus 
aandacht gevraagd voor de concrete 
gevolgen van de plannen. En ik pleit 
voor een zorgvuldige uitverhui-
zingsprocedure van huurders die 
op termijn naar een andere woning 
moeten uitkijken. Mijn motto is: 
sloop waar nodig en renoveer waar 

het kan. Alhoewel ik me kritisch op-
stel om de belangen van huurders 
goed te behartigen, ben ik niet te-
gen de sloopplannen. De wijk wordt 
straks mooi opgeknapt.”

Wandelen op de Hofbogen
“Op de twee klankbordbijeenkom-
sten is goed geluisterd naar wensen 
en aandachtspunten van de aanwe-
zigen. Ook is de mogelijke nieuwe 

Upgrading
Met zijn zwart-witte gevel, gekleurde 
galerijdeuren en glazen liftschacht 
is de flat dé ‘eyecatcher’ van het Am-
mersooiseplein. Het gebouw is me-
dio jaren tachtig ontworpen door het 
gerenommeerde Rotterdamse archi-
tectenbureau DKV. “Het is een mooi 
complex”, beaamt Ad van Yperen, 
projectmanager Vastgoedontwikke-
ling bij PWS. “Maar de indeling van 
de entree en de gemeenschappe-
lijke ruimtes past niet meer in deze 
tijd. Die krijgt een upgrading.“ Het 
doel van de renovatie is, naast een 
bredere uitstraling, vooral een ook 
een verbetering van de veiligheid. 
Ad legt uit waarom dit nodig is: “De 

inrichting van de wijk gepresen-
teerd. Op initiatief van de huurders-
commissie is een derde wijkbrede 
bijeenkomst georganiseerd. Hier is 
de voorlopige wijkvisie aan huur-
ders voorgelegd, zodat ook zij in 
een vroeg stadium betrokken zijn”, 
aldus Mark. Van de 1.270 PWS-
woningen in de wijk blijven er 800 
goedkoop, 150 worden verkocht en 
350 gesloopt of gerenoveerd. Voor 
de gesloopte woningen komen er 
circa 200 terug, zowel huur- als 

entreedeuren naar de bergingen zit-
ten aan de zijkant van het gebouw. 
Dat zorgt voor een onveilige situatie. 
Ook is er vandalisme en is het trap-
penhuis vies. Daar kregen we signa-
len over van de bewoners. We zijn 
overal in de Agniesebuurt portieken 
aan het aanpakken, dus deze reno-
vatie past daarbij.”

Veiliger en mooier.
De renovatie is naar verwachting 
halverwege november 2009 klaar. 
Dan zijn de deuren en de trap aan de 
zijkant weg en heeft de flat een ge-
heel vernieuwde hoofdentree. “Die 
gaat er spectaculair uitzien”, zegt 
Ad. “De uitstraling wordt licht, ruim 

koopwoningen. Daarnaast wordt 
aandacht gevraagd voor een kwali-
tatief betere inrichting van de bui-
tenruimte en sociaal-economische 
voorzieningen. Opvallend zijn de 
plannen voor de Hofbogen, die naar 
New Yorks model omgevormd wor-
den tot een groot parkgebied met 
verschillende functies. In de ruim-
ten onder het voormalige spoorvia-
duct komen ambachtelijke en crea-
tieve ondernemers.

en doorzichtig.” De nieuwe entree-
hal biedt inpandig toegang tot de 
bergingen, de containerruimte en 
het trappenhuis, dat ook opgeknapt 
wordt. Meer veiligheid wordt verder 
bereikt door een videofoonsysteem 
en camera’s in de bergingsgangen 
en het trappenhuis. Ook komt er 
extra verlichting. Over het verlich-
tingsplan vertelt Ad: “Er komen 
lichtpunten bij op de galerijen en 
onder het overhangende deel van de 
flat. Dat is niet alleen veiliger, maar 
ook mooier. Op de begane grond 
word het één gigantische lichtzee.”

samenvatting wijkvisie
PWS ziet vier belangrijke investe-
ringsopgaven in de Agniesebuurt:
• Vergroten van perspectief van 
mensen en economische kansen
• Verbeteren sociale voorzieningen
• Verbeteren beheer en buitenruimte
• Differentiatie van woningvoorraad

PWS wil op een termijn van 10 tot 
15 jaar circa 150 woningen verkopen 
en in circa 350 woningen flink in-
vesteren. Uit nader onderzoek moet 
blijken of de woningen in aanmer-
king komen voor renovatie of sloop/
nieuwbouw. Uiteraard zal PWS alles 
in het werk stellen om alle huurders 
hierbij persoonlijk te begeleiden.

Bent u geïnteresseerd in de hele 
wijkvisie? U kunt deze vanaf okto-
ber downloaden via de website www.
pwsrotterdam.nl. Of u kunt contact 
opnemen met de woonconsulent 
van de Agniesebuurt via telefoon-
nummer (010) 750 69 00.

een gemengde wijk waar het voor iedereen prettig en veilig 
wonen is. Waar bewoners in de breedste zin van het woord 
perspectief geboden wordt. en waarin de karakteristieke Hof-
bogen een integrale en historische kern vormen. dat is de toe-
komst van de agniesebuurt volgens Mark van de Velde, pro-
jectmanager bij pWs.

Bouwen 
aan de stad

Renovatie entree flat Ammersooiseplein

Woonstad RotteRdaM: Het Oude Noorden in 2014 
de meest gewilde volkswijk van Rotterdam

Het oude noorden, parel 
aan de Rotte. Zo is de wijk 
ooit bedoeld en zo gaat de 
wijk weer worden. Woon-
stad Rotterdam gaat er 
samen met u als bewoner 
keihard aan werken. 

‘David (9 jaar, groene band karate) 
 uit de Kloosterbuurt is een van de vele 
 nieuwe helden uit het Oude Noorden’

Bij Your imperium, een coachingproject voor jonge studenten 
en hun families, werd op vrijdag 18 september een succesvolle 
iftar-maaltijd gehouden.

foto’s: Brigitte Woppereis
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buurtfeest zaterdag 4 april 2009

het 
Het mag er wezen: een uitdagend 
schoolplein met kinderpoëzie, een 
flitsende autovrije Tollensstraat, 
groene oases van binnenterreinen, 
volks- en schooltuintjes. Op elk 
van deze favoriete locaties werden 
workshops georganiseerd en be-
zocht door de diverse schoolklas-
sen.

talenten tot bloei komen
Verhalenverteller Paul Middellijn 
leerde de kids stem, ogen, handen 
en lichaam te gebruiken: “Laat je-

zelf zien, goed duidelijk spreken.” 
Poppenspeler Wim Noordergraaf 
was weer kampioen communicatie. 
De buren kwam naar buiten. “Dat 

is nou het echte Oude Noorden” 
hoorde je iemand zeggen

In de Erasmusstraat zag je kinde-
ren grote piramides bouwen on-
der de bezielende leiding van Gi 
en Jo. Er werd wat afgezweet. Op 
het Noordplein kwam rekenmees-
ter Ruud vanonder zijn parasol en 
zadelde de kids op met knoeimoei-
lijke wiskundige vraagstukken. 
Het Noordplein werd op dezelfde 
manier ontleed. Op het binnenter-
rein Rembrandtstraat maakten de 

kinderen mooie bloempotten met 
geurend heidekruid. Op de school-
pleinen konden de allerkleinsten 
dansen, zingen en maskers maken 

met Jacqueline Castro, Niketut en 
de Kleurbende. Kortom, de diverse 
talenten konden ruimschoots tot 
bloei komen.

alleen samen voor 
mekaar
Ook de officiële opening was ver-
rassend. Wethouder Bolsius, por-
tefeuillehouder Scalzo van de 
deelgemeente Noord en directeur 
Com·wonen mevrouw Drijver leg-
den met de kinderen een reuzepuz-
zel in elkaar. Van tevoren hadden 
zij een intelligentietest gedaan, 
waaruit bleek dat ze goed konden 
samenwerken.

Wethouder Bolsius onthulde het 
bordje “Kindvriendelijke Buurt” en 
bewonderde nieuwe kinderkunst 
in wording onder begeleiding van 

buurtkunstenaar Hans van der Lin-
den. Doctorandus Mr. van de Stuck 
hield een talentenspeech. Iedereen 
is wel ergens knap in. Het begon 
met ‘Koos de kapper kapt knap’ en 
eindigde met cheerleaderpompons 
en een gezamenlijk lied: “Alleen sa-
men krijgen we het voor mekaar!“

een echte ‘Klimop’?
Een enorm roos beest, de grote 
blurp op stelten, verscheen op het 
plein en trok alle aandacht.
Adembenemende acrobatiek, koks-
maatjes met soepterrines en wijn-
glazen vlogen door de lucht en er 
werden torenhoge bouwsels ge-
maakt.
Enthousiaste Turkse meiden deden 
traditionele dansen en bekoorden 
het publiek. De Tentband bracht 
het publiek in de gepaste stem-
ming. Spannende verhalen, zang 
en Oosterse dans. Het was er alle-
maal.
Ondertussen kon je sieraden ma-
ken of tasjes. Je kon ook een hen-
natattoo laten aanbrengen.
Wat een feest! Iedereen kringelde 
door elkaar. Wordt dat het nieuwe 
Oude Noorden? Hier worden de 
talenten van de toekomst gevormd, 
een echte ‘Klimop’?

taLentenBUURt opgeLeVeRd

onder een stralende zon startte op woens-
dagmiddag 23 september het schitterend 
opleveringsfeest van de Kindvriendelijke 
erasmusbuurt. 

Met dank aan de drijvende kracht 
van het Rotterdams Volkstheater en 
de vele enthousiaste leerkrachten.
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In de straat werden we aangeke-
ken door enorme popart prenten 
met politieagent, oma, broer, buur-
man. De opening vond plaats in het 
foto-instituut, waar een prof van de 
Willem de Kooning-academie het 
thema uitspon.

Lichaamsverminking
Virussen leven in een wereld zonder 
grenzen, ze gaan over van dier naar 
mens en van land naar land. De me-
diahypes zijn ook een virus. Hetzelf-
de kan gezegd worden van het terro-
risme. De vroegere terrorist met zijn 
Palestina-shawl was herkenbaar. De 
huidige terrorist is een doorsnee 
Amerikaan, die een pilootopleiding 
volgt en vervolgens door de Twin-
Towers vliegt. Kunst is geen vluchtig 
en snel entertainment, maar bekriti-
seert en stelt grenzen aan de hypes. 
Kunst choqueert, maar benadert 
lang niet het verschrikkelijke van de 
realiteit.

De prof refereerde naar kunstenaars 
uit de 60- en 70-jaren, die met li-

chaamsverminking protesteerden 
tegen het ‘gezondheidsvirus’. Het 

eigen lichaam werd ons door de 
samenleving ontnomen. Deze stro-
ming van protest vinden we terug bij 
hedendaagse Chinese kunstenaars, 
die een doorgeschoten geboorte-
beperking aan de kaak stellen met 
gevolgen in de sfeer van abortus en 
kindermoord. De kunstenaar bakt 
en eet een foetus of laat zich fotogra-
feren als de piëta van Michelangelo 
met een dood kind op schoot.

nutteloze individuen
De aanwezigen bij de opening van 
de Wereld van Witte de With kre-
gen een witte papieren zak over het 
hoofd met kijkgat en een sleutel. 

Onder het geluid van een doffe trom 
liepen ze door een smalle gang met 
hekwerk, terwijl hun sleutel ratelde 
langs de spijlen.
Globalisme? In de straat stonden 
glazen kasten net nutteloze indivi-
duen. Door zichzelf zo tentoon te 
stellen zouden ze het werkend pu-
bliek amuseren en toegeleid worden 
richting arbeidsmarkt.

escher-achtig gangenstel
Het kon ook minder heavy. Het 
Scheepvaartmuseum introduceerde 
een expo over vervoer van wilde die-
ren in getraliede kooien. Naast een 

brullende tijger zat een beeldschone 
menselijke leeuwin. Kinderen kon-
den schepen maken die echt het rui-
me sop konden kiezen of zich vast 
laten tapen op een reclamewagen. 
In Tent werden mensen rond de ta-
fel vervormd tot kartonnen poppetje 
of verdwenen in een Escher-achtig 
gangenstel.

In Galerie Mama kon je bescher-
ming vinden tegen camera’s, zag je 
nachtelijke graffitispuiters en kon je 
ook gewoon schommelen. De mo-
detent was er weer, net als de kunst-
veiling.

Lange neus
Het mooiste was het slenterende 
mooi gemixte publiek, dat genoot 
van de sfeer, de muziek, de ontluis-
terende acts van procesvoorberei-
ding tot africhten. Het publiek dat 
de terrasjes bevolkte en tegelijker-
tijd wat verder wilde kijken dan de 
neus lang is.
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De 
WerelD 

vaN Witte 

De With 

de fameuze Witte de 
With-feesten tonden 
weer een wonderlijke 
wereld van theater, 
acts, performances, 
muziek en poëzie. 
thema was dit jaar 
‘grenzen’.

foto’s: Bas Czerwinski

ali B. omhelst kindertalent 
uit Kloosterbuurt in topsportcentrum

De heer Holleboom kreeg deze 
onderscheiding, omdat hij zich al 
40 jaar inzet voor het onderwijs in 
de gemeente Rotterdam. In haar 
speech roemde mevrouw Kriens 
Herman Holleboom voor zijn inzet 
om kinderen van binnenstadscho-
len kwalitatief hoog onderwijs te 
geven en daardoor hun kansen te 
vergroten. Ook zijn actieve betrok-
kenheid voor de wijken Het Oude 

Noorden en Het Oude Westen haal-
de zij in haar toespraak aan.
De Erasmusspeld wordt toegekend 
aan personen die zich op sociaal, 
cultureel, sportief en economisch 

gebied gedurende een lange peri-
ode voor de Rotterdamse samen-
leving verdienstelijk hebben ge-
maakt.

“Ik ben al 30 jaar bezig en iedere 
dag nog ben ik blij dat ik beweeg. 
Dit is zo belangrijk voor me, om-
dat ik dan fit en soepel blijf en 
niet snel ziek wordt. Je immuun-
systeem blijft sterk daardoor. Ik 
vind dat volwassenen en kinderen 
de kans moeten krijgen en nemen 
om te sporten en wel de sport waar 
ze zich thuis voelen krijgen om 
te doen. Sport en bewegen is heel 
belangrijk voor de sociale en emo-
tionele ontwikkeling van de mens, 
voor onze welzijn en gezondheid: 
je blijft actief. Vrouwen die dik 
,dun, lang of kort zijn, vrouwen 
met sluier of helemaal bedekt, het 
maakt niet uit wat betreft leeftijd, 
gewicht, omvang of wat dan ook. 
Ontspanning en beweging om je 
goed te voelen heeft ieder mens no-
dig, je krijgt en houdt meer zin in 
het leven! Bewegen is sowieso als 
een medicijn voor je lichaam. Zo 
is ook het luisteren naar muziek 
en tekst belangrijk voor het geheu-
gen.“

spanningen en stijfheid 
te lijf
Soraya Sultan vervolgt: “Buikdan-
sen of oriëntaalse dans of raqs al 
sharky is een dansvorm, die zeer 
vrouwelijk is en ook wel de moe-
derdans wordt genoemd. Het is een 
dansvorm, die alle natuurelemen-
ten omvat: de zon, de wind, de aar-
de, het water, de lucht en de regen. 
Het is verder een dans die veel rit-
mes heeft en uit de Arabische mu-
ziek komt. Bij de lessen gaan we in 
groepsvorm bewegingen maken en 

het lichaam soepel maken. Door de 
bewegingen op een natuurlijke ma-
nier te doen, gaan we ook de stress 
en spanningen en stijfheid te lijf.”
En daarbij over het vrouw zijn: 
“Vrouwelijkheid bestaat alleen 
maar als je lichaam en geest in 
harmonie zijn. Denk aan je men-
struatie en je zorgen, seksuele- en 
overgangsproblemen. Je niet lekker 
voelen in en met je lijf. Deze kun 
je gewoon opzij zetten en je in- en 
ontspannen met deze dansvorm. 
Ofwel op een natuurlijke manier 
opnieuw leren bewegen en genie-
ten van de dans en van je eigen 
vrouwelijkheid. Er bestaat geen an-
der medicijn dan de dans voor de 
vrouw.”

proefles
Soraya Sultan: “Kom gratis naar 
de proefles en doe wat voor jezelf. 
Laat het huishouden gewoon lig-
gen, want dat loopt niet weg is mijn 

motto. Waan u in Oosterse sferen, 
doe een cursus Oriëntaalse buik-
dans, bollywood of merengue. Leer 
bewegen op een prettige vrouwe-
lijke rustige manier. U hoeft geen 
danservaring te hebben, u leert 
het allemaal bij studio Soraya Sul-
tan aan de Hoyledestraat 38 in het 
Oude Noorden.”
Men krijgt korting met de Rotter-
dam-pas en de cursus wordt ook 
helemaal vergoed door de Sociale 
Dienst.
De lessen zijn op iedere maandag, 
dinsdag en woensdag om 18.30, 
19.30 en 20.30 uur. Ze zijn er voor 
zowel beginners als ook voor half 
gevorderden. U kunt na afspraak 
ook privé-les volgen.
Verder is er bij voldoende belang-
stelling op maandagmorgen en 
zaterdagmorgen 2 uur les in work-
shopvorm. De inhoud van de les-
sen is houding, soepelheid, armen, 
heupen, passen en kleine danscho-
reografie.

Kinderbuikdans
Moeders met kinderen kunnen 
zich ook aanmelden voor kinder-
buikdans met buikdanseres Soraya. 
Deze kinderbuikdansles is er op 

woensdag van 17.00 tot 18.00 uur 
in studio Soraya Sultan. De kin-
deren leren hier buikdansen met 

tamboerijnen, sluiers, stokken en 
op ritmes.
Naast de kinderbuikdansles in 
studio Soraya Sultan aan de Hoy-
ledestraat 38 is er ook kinderbuik-
dans en sport in wijkgebouw het 
Klooster aan de Ruivenstraat 81. 
Ook deze lessen worden gegeven 
door buikdanseres Soraya Sultan 
en wel iedere maandagmiddag van 
15.30 tot 17.00 uur.

open dag voor vrouwen
Deze Open Dag voor vrouwen vindt 
plaats op zondag 18 oktober van 
12.00 tot 18.00 uur in de Oriën-
taals ingerichte buikdansstudio van 
Soraya Sultan aan de Hoyledestraat 
38. Vrouwen kunnen dan langsko-
men om kennis te maken en te ont-
spannen. Er is een korte dansshow 
van verschillende buikdanseressen. 
U kunt ook zelf dansen. Er is koffie 

en thee en een kleine buikdansba-
zaar met buikdanskleding met sie-
raden en heupgordels. De middag 
is gratis en alleen voor vrouwen. U 
bent van harte welkom. Kunt u niet 
op deze open dag komen, dan kunt 
u gewoon naar de gratis proefles 
vragen. Vrouwen worden bij deze 
ook uitgenodigd om wat lekkers op 
de opendag mee te nemen.

Workshop
Van 12.00 tot 14.30 uur is er ook 
een workshop. Daarbij kunnen 
deelnemers een prachtig klassiek 
muziekstuk van George Abdo uit 
Egypte leren dansen. Het is een 
componist die geen liefdesmuziek 
in de jaren 60 mocht uitbrengen. 
Zijn muziek bestaat uit 3 CD’s.
Voor deze workshop moet u zich 
wel aanmelden.

Buikdanseres 
soraya sultan

onderscheiden met erasmusspeld
De heer Holleboom is al vanaf 1977 
directeur van de Hildegardisschool 
in het Oude Noorden. Jarenlang zet 
hij zich met hart en ziel in voor de 
kinderen van deze wijk. Hij is ac-
tief betrokken bij allerlei overleg-
gen. Vaak is hij degene die anderen 
motiveert om zich in te zetten voor 
de kinderen van het Oude Noorden. 
Voordat de Brede School was uitge-
vonden, deed de Hildegardisschool 
al verschillende activiteiten met 
de kinderen na schooltijd. Elk jaar 
staat Herman Holleboom bij het 
Paasvoetbaltoernooi langs de lijn 
de kinderen aan te moedigen. Hij is 
een directeur, die voordat er op de 
school een conciërge was, zelf de 
straat rond de school schoon hield 
en plantenbakken voorzag van 
planten, want zijn scholen moe(s)
ten er netjes en gezellig uitzien!!

soraya sultan is buikdanseres en lerares in deze danssport-
vorm. Ze begint haar verhaal met een enthousiast pleidooi 
voor het nut van bewegen in het algemeen.

Herman Holleboom, directeur 
van de Hildegardisschool en 
de augustinusschool, kreeg 
op maandag 14 september 
jl. door wethouder mevr. j. 
Kriens (Volksgezondheid, 
Welzijn en Maatschappelijke 
opvang) de erasmusspeld uit-
gereikt. 
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ColofoN
noorderzon is een uitgave van Sonor 
Steunpunt opbouwwerk oude noorden/
agniesebuurt, welke 10x per jaar gratis huis 
aan huis wordt verspreid. oplage 12.000 
stuks. Het volgende nummer van de 
noorderzon verschijnt rond 2 november 
2009. kopij inleveren uiterlijk 19 oktober 2oo9.

RedaCtieadRes
3e pijnackerstraat 6b
3035 Ck rotterdam
tel. 010 - 443 06 06 / 06 - 4572 4536
email: hanoorderzon0@gmail.com

RedaCtie
Hans arts, Monique van groningen en 
ed de meijer

fotogRafie
Brigitte Wopereis
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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 rotterdam
tel. (010) 244 82 40
spreekuren: ma.+di.10.00-12.00 
uur (turkse cultuurtolk aanwe-
zig), do 10.00-12.00 uur (marok-
kaanse cultuurtolk aanwezig)

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

op woensdag 16 september 
was er op het noordplein de 
jaarlijkse Kinder Uitmarkt. 
Hét moment in het jaar, waar 
alle bijna 30 organisaties die 
in Rotterdam noord iets bete-
kenen voor kinderen, zichzelf 
aan het (jeugdige) publiek 
kunnen presenteren. natasja 
de Lange van Kinderparadijs 
Meidoorn ging er voor de 
noorderzon een kijkje nemen.

aarde, water, vuur en lucht
Bij de ingang kreeg ik een folder en 
werd ik hartelijk ontvangen door 
2 medewerkers, van Wilskracht 
Werkt las ik op hun T-shirts. Een 
gekleurde folder en plattegrond, 
waarmee ik alle organisaties die iets 
betekenen voor kinderen in Rotter-
dam Noord kon vinden. Het terrein 
was in 4 gebieden verdeeld, waarbij 

ik aan de hand van één van de ele-
menten aarde, water, vuur en lucht 
op een spannende manier kennis 
kon maken met de 27 (!) aanwezige 
organisaties.
Zo heb ik bij Welzijn Noord een 
bootje gemaakt, dijken gebouwd 
en ervaren hoe een sluis werkt. Bij 
Speeltuin het Noorden zag ik kin-
deren pret hebben tijdens een wa-
terrace. Bij de Speeldernis in een 
tipi tent marsmellows warmen en 
brood bij de scouting. Zaadjes zaai-
en bij KinderDam Kingswork en 
ondertussen keek in mijn ogen uit 
bij het optreden van buikdanseres 
Soraya Sultan en de speelplaats van 
circus Rotje Knor.

Kaal en Haar
Bij Kinderparadijs Meidoorn deed 
ik mee aan een activiteit luchtknut-
selen en bij SBA ‘t Klooster heb ik 
een ballon waar helium in zat met 
een berichtje eraan de lucht in la-

ten vliegen. Ondertussen danste er 
2 bijzondere figuren om mij heen, 
waarbij de één duidelijk de vloei-
ende eigenschap van water was en 
de ander vuur. Een tent verder zag 
ik kinderen vliegers maken bij BSW 
Duimdroppen. Er was een speciale 
tent voor moeders en er waren kra-
men, waar ouders allerlei informa-
tie konden halen over kinderen, 
opvoeding en vrije tijd.
De vuurspuwer had afgezegd hoor-
de ik van de bijzonder geklede pre-
sentatrice. In plaats daarvan was er 
een spannende afsluitingsact van 
2 acrobaten, Kaal en Haar, die op 
mini motoren aan kwamen rijden.
Al met al een geslaagde en boven-
dien zonnige middag, waarbij ik 
veel meer organisaties heb leren 
kennen dan ik hier kan beschrijven.

Meer informatie
Wie dan ook meer informatie wil 
weten over Project Tweede Thuis, 

KindeR UitMaRKt 

het samenwerkingsverband van 
verschillende organisaties die per 
jaar 6 gezamenlijke op kinderen 
gerichte evenementen organiseren, 
kan terecht op de website www.
tweedethuis.net.

gek van de herrie
Ik ga de deur uit om een brief te 
posten. Het is een zachte najaars-
avond en de vogels fluiten. Een paar 
straten verder op veegt een oudere 
man de stoep aan. Als hij me ziet 
stopt hij en wijst naar een merel 
in de boom. Hij zegt: “’s Morgens 
vroeg en ’s avonds laat is het soms 
even stil. Het enige wat ik dan hoor 
zijn deze vogels. Heerlijk vind ik 
dat.”
Hij leunt op zijn bezem en als ik 
blijf staan, vervolgt hij: “Maar over-
dag? Gek word ik van de herrie. De 
kinderen op het pleintje schreeu-
wen de hele dag. De buren verderop 
zijn altijd bezig met klussen: schu-
ren, boren, slijpen! En in het week-
end maaien ze het gras met zo’n 
grastrimmertje.” Hij zucht en gaat 
verder met vegen.
Ik vraag of hij zijn buren wel eens 
spreekt? “Ach mevrouw,” zegt hij, 
“ik wil met niemand ruzie en praat 
er maar niet over.”

ergernissen
Ik wens hem toch nog een pret-
tige dag en loop door. Als ik later 

van de brievenbus terug naar huis 
loop denk ik na over het gesprek. 
Ik begrijp zijn behoefte aan rust en 
stilte, maar heb de indruk dat deze 
meneer zijn ergernissen vermijdt. 
Jammer genoeg lossen die dan niet 
vanzelf op. Omdat hij er niet met 
zijn buren over spreekt, weten ze 
waarschijnlijk niet eens dat hij er-
gens last van heeft.

Dalia

stilte

Wie iets wil doen aan irritaties 
of overlast en daarover met 
de buren wil spreken, kan te-
recht bij Buurtbemiddeling 
Noord. Buurtbemiddeling is 
laagdrempelig en neutraal. 
De buurtbemiddelaars zijn 
vrijwilligers uit Rotterdam-
Noord. Zij hebben niet alleen 
een training gevolgd, zij zijn 
ook ervaringsdeskundig want 
ook zij hebben en zijn buren. 
Wie niet eigenlijk?
Telefoon: (010) 265 62 48 of 
e-mail: noord@buurtbemid-
deling.org.

in een stad als Rotterdam, is stilte een schaars goed. We wo-
nen dicht bij en op elkaar en dat is te horen. Wat doe je er aan? 
Verdragen, vluchten of… praten?

Zijn openingswoord was opmerke-
lijk. Volgens Grashoff gaat het in 
Rotterdam niet meer om de multi-
culturele samenleving of het vraag-
stuk van de integratie. Rotterdam 
is een interculturele samenleving 
geworden. Zeer gemixte groepen 
van jongeren ontplooien tal van ac-
tiviteiten.
45 procent van de Rotterdamse be-
volking is van niet-Nederlandse af-
komst. Bij de jongerenpopulatie tot 
28 jaar is dat 55 procent. Allochtone 
meisjes scoren bij HBO en Univer-
siteit even hoog als de autochtonen. 
Onze HBO-opleidingen zijn bijzon-
der kleurrijk.
Items als integratie en islam zijn 
achterhoedegevechten. Rotterdam 
loopt voorop in de ontwikkeling van 
de interculturele maatschappij. Het 

verkiezingsitem?
In Amerika voelen alle etniciteiten 
zich in de eerste plaats Amerikaan 
en tegelijkertijd zijn ze trots op hun 
afkomst.
Welzijnswerkers hebben een be-
langrijke rol in het interculturele 
spel op buurt- en werkvloerniveau.

achterhoedegevecht vond hier ook 
eerst plaats, wellicht kunnen we er 
afstand van nemen.
Landelijk gezien lopen we achter. 
Wilders gooit nog hoge ogen. De re-
aliteit is dat ons land 850.000 isla-
mieten telt. Uit onderzoek blijkt dat 
99 procent hetzelfde denkt als de 
doorsnee Nederlander. Is een groep 
van 8.500 ultraconservatieven en 
fanatiekelingen een echt landelijk 

Intercultureel Rotterdam
Wethouder Rik grashoff (par-
ticipatie, Cultuur en Milieu) 
opende onlangs in de Centra-
le Bibliotheek aan de Hoog-
straat een tentoonstelling 
van 15 spraakmakende wel-
zijnswerkers. 

De praktijk van het Rotterdamse 
straatwerk (Opzoomeren, Mensen 
Maken de Stad en Straatdialogen) 
bevordert goed nabuurschap. Stads-
burgers zijn buren en bewuste 
stadsburgers zijn goede buren. 
In goed nabuurschap komen veel 
waarden samen, die voor het stede-
lijke leven een groot belang hebben.

onderliggende waarden
• Wanneer bewoners met al hun 

verschillen als goede buren met 
elkaar omgaan, maken ze duide-
lijk dat ze een boodschap aan el-
kaar hebben. Ze negeren elkaar 
niet. De waarde die hieronder ligt, 
is de gelijkwaardigheid: als buren 
zijn we elkaars gelijken.

• Wanneer buren elkaar aanspreken 
op elkaars gedrag (of dat van hun 
kinderen) of elkaar herinneren 
aan gemaakte afspraken, onder-
houden ze het sociale verband 
waar ze allen baat bij hebben. De 
waarde die hieronder ligt, is de 
verantwoordelijkheid voor het ge-
heel van straat, buurt, wijk of stad.

• Wanneer bewoners in hun da-
gelijks leven rekening met hun 
buren, laten ze zien de ander te 
begrijpen zoals ze zichzelf be-

grijpen. De waarde die hieronder 
ligt, is de medemenselijkheid: de 
ander doet ertoe, zoals jezelf ertoe 
doet.

• Wanneer buren elkaar helpen 
(met kleine of grotere dingen) om 
hun bestaan goed te leiden, ge-
ven ze blijk van het besef dat ze 
elkaar voor een goed leven nodig 
hebben. De waarde die hieronder 
ligt, is die van wederkerigheid: wie 
helpt wordt geholpen.

• Wanneer buren met elkaar een 
netwerk opzetten en onderhouden 
om de straat met activiteiten en af-
spraken levend te houden, bewij-
zen ze het nut van samenwerking. 
De waarde die hieronder ligt, is de 
creativiteit: met elkaar scheppen 
ze nieuwe feiten, boren ze krach-
ten aan voor verandering en geven 
ze hun omgeving vorm.

In de programmering van Opzoo-
meren en Mensen maken de Stad 
voor de komende periode kan deze 
invulling van het begrip nabuur-
schap leidraad zijn om te werken 
aan verdere verdieping van straat-
netwerken.

6 formatieplaatsen van 32 uur per week zullen binnen het project Watch 
Out vervuld worden door jongeren van 18 tot 23 jaar uit Noord. Het project 
zal zorgen voor een goed beheer van de binnenterreinen. Daarnaast ver-
groot het de betrokkenheid van de jongeren met hun buurt. De jongeren 
krijgen meer zelfvertrouwen en hun eigenwaarde wordt vergroot.
Na 6 maanden kunnen ze het diploma beveiliger 2 behalen, waarmee ze 
kunnen doorstromen naar regulier werk. Via voorlichtingsbijeenkomsten 
wil de wervingsorganisatie Enter Werk jongeren uit locale zelforganisaties 
motiveren om deel te nemen. Ook zelfmelders zijn welkom.

nabuurschap

Watch out

nathalie en haar werkplaats

Nathalie Petja, een jonge ravissante 
vrouw van het Pijnackerplein, is 
binnenhuisarchitecte en maat-
schappelijk werkster. Als bewoner 
wil ze een bijdrage leveren aan de 
creativiteit van mensen en stimule-
ren dat bewoners elkaar helpen om 
hun kinderen een betere toekomst 
te geven.
Ze kwam in samenwerking met 
buurthuis Mozaïek op het idee van 
een werkplaats. De werkplaats be-
staat uit een aantal creatieve cursus-
sen van telkens één tot twee maan-
den, twee maal per week. Het gaat 
om het opknappen van eigen meu-
bilair, het oppimpen van kleding, 
om mozaïeken voor de woonkamer, 
om het maken van sieraden, potten 
bakken en emailleren. Als zulks ter 
sprake komt kunnen vragen over 
opvoeding, huiswerkbegeleiding, 
schoolkeuze en vrije tijdsbesteding 
worden beantwoord.
Nathalie kreeg voor haar idee een 
materialensubsidie van de deelge-
meente Noord.

Marcel en de Buurtgarderobe

Marcel Speet is psychiatrisch ver-
pleegkundige en semi-professio-
neel fotograaf. Als bewoner van de 
Kloosterbuurt wil hij zijn medebe-
woners dicht bij elkaar brengen. 
Hij vatte het idee op bewoners voor 
hun klerenkast te fotograferen met 
in hun hand hun favoriete kleding-
stuk Zij kiezen dit kledingstuk om-
dat er een herinnering aan kleeft en 

Hans en de tovertunnel

Hans van der Linden is kunstschil-
der. Hij behoort nog tot de realisten 
die grote filmreclames schilderden 
met Hollywoodsterren als Greta 
Garbo en Marilyn Monroe. Hans is 
bewoner van de Rembrandtstraat. 

Hij wilde de entree van zijn bin-
nenterrein (een speelplein met 
schooltuintjes) omtoveren in een 
tropisch bos. De kinderen helpen 
hem hierbij met hun fabeldieren. 
Hij bezocht met kinderen van ba-
sisschool De Klimop de plaatselijke 

ze deze herinnering met anderen 
delen. Als een soort zwaan-kleef-
aan verwijst een gefotografeerde 
buurtbewoner naar een ander, die 
weer zijn eigen verhaal heeft. De 
gemaakte foto’s voor de kleren-
kasten vormen de buurtgarderobe 
met verhalen. De gefotografeerde 
bewoners ontmoeten elkaar op een 

buurtfeest en de foto’s worden in 
een aantal kledingzaken tentoonge-
steld.

Bewoners en hun initiatieven
bibliotheek. De kinderen sloegen 
aan het schetsen en de dieren kwa-
men tot leven.
Met de kinderen uit de straat volgde 
eenzelfde proces. Buurtbewoners 
zijn enthousiast. De nieuwe entree 
is een belangrijke stap in het kader 
van de groei- en bloeiroute in de 
Erasmusbuurt.

Hans droomt er nog van de oude SS 
Rotterdam op een muur te schilde-
ren, maar dan wel in de nabijheid 
van senioren uit de buurt die nog 
dit schip op hun netvlies hebben. 
Herinneringen zijn er toch voor 
oud en jong?

Foto’s: Marcel Speet
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Wat er gebeurde 
in de zomer:
Na de spetterende surprise party 
die voor Nel en Walter was georga-
niseerd op 9 juli, kondigden Nel en 
Walter aan toe te zijn aan een lange 
vakantie. Die hebben ze genomen, 
en hun medewerkers ook!
Nu de Hoteldeuren weer open kun-
nen blijkt ook ‘Het Nieuwe Hotel’ 
last te hebben van de krediet crisis: 

Het geld raakt op en vergunningen 
moeten aangepast worden. Kortom, 
een crisis beraad is op z’n plaats:
Walter, die toe heeft gezegd toch 
iets zakelijker te willen gaan han-
delen, vraagt zich af of er voor alle 
gasten nog wel cava geschonken 
kan blijven worden, en Nel, die zich 
voor had genomen iets losser in het 
leven te gaan staan, ziet al gebeu-
ren dat als de cava niet meer vloeit, 
het met de lekkere hapjes van Pearl 
ook wel eens anders kan lopen dan 
ze zich had voorgesteld.
En kunnen ze vol blijven houden 
dat iedereen die het nodig heeft 
gratis in kamer Nul of Eén kan ko-
men logeren?
Gelukkig zijn die twee, gesteund 
door hun vaste staf, creatief en po-
sitief genoeg om vol goede moed 
de tegenslagen aan te pakken. En 
ondanks de tijdelijke crisis blijven 
ze denken over het openen van een 
bar, en zijn ze nog steeds van plan 
een Kinderhotel te openen.
Hoe Nel en Walter deze crisis de 
komende maanden op gaan lossen 
kunt u weer komen bekijken vanaf 
donderdag 29 oktober om 20 uur.

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

iNfoRmatie 
speeLdata 2009-2010
29 oktober
19 november
17 december
21 januari

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 op: 
06-36.01.29.71
Reserveren noodzakelijk i.v.m.
beperkt aantal plaatsen! of
stuur een mail naar:
tvechteliefde@live.nl

Hotelkrant nel en Walter,

uit de wijk die even een praat-
je komen maken. Wanneer u 
straks als publiek van de buurt-
soap enthousiast geworden 

Elke maand kunt u weer komen 
kijken naar het wel en wee van 
die 2, hun personeel en hun 
gasten. Naast de gasten en de 
buurtbewoners die een borrel 
komen drinken, is het een ko-
men en gaan van betrokkenen 

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. 
Productie: Peter Klein Gunne-
wiek en Jolina Wessels. 

Foto’s: Erwin de Wolf

de fameuze (Kunst)Route du 
nord vol kunstexpo’s was van 
donderdag 24 september tot 
en met zondag 27 september 
aan alweer haar zesde editie 
toe. 

Als een inktvlek breidt deze unie-
ke kunstroute zich over het Oude 
Noorden uit. Bestond ze vroeger uit 
enkele galeries op het Zwaanshals, 
nu participeren 80 kunstenaars en 
loopt het expoterrein tot de Benthui-
zerstraat. Met 4 Indiase toek toeks 
werden de afstanden overbrugd. Er 
doen meer winkeliers mee en ook 
bewoners als Xander de Pachter ex-
poseren.

Boodschappentassen over het hoofd
Opvallend was het reuzekonijn van 
Wietse van Eken. Ontroerend wa-
ren de landschappen van Bastiaan 
Kwast. Ronald de Graaf schilderde 
grote Rotterdamse zwarte vrouwen, 
echt zoals je ze in de tram tegen-

komt. Uniek was de installatie bij 
Spam van Willemien Schellekens.
De volledig groene installatie sym-
boliseerde de innerlijke groei met 
een reusachtige gieter, een ballet-
pakje op de platenspeler en de be-
nen in de lucht.
De kleine beeldjes van Irski Ali en 
Verdonk spraken boekdelen. Het 
waren creaties van de Israëlische  
Efrat Zehari.
Cow Panga met Antoinet Deur-
loo en Michael Bom uit de Gerard 
Scholtenstraat serveerden melkcoc-
tails met koeienmuziek. Van oude 
melkkartonnen kon je je eigen koe 
maken.
Kunstenaars lieten een vrouw zien 
als roze poedel, maar ook bange 
mannen. Kunstschilder de Jong 
schilderde consumenten met bood-
schappentassen over het hoofd.

allemaal gelijk
Eddy Kaijser & Angelo Betti schil-
derden dood, leven en meditatie, 
een schitterend tableau.
Graffiti taper Ben de Meyer was 

(Kunst)Route 
du Nord groeit hyperactief en liet zichzelf ook he-

lemaal goud schilderen.
In de betoverende winkels van Ma-
giel La Rivière met eigen ontwerpen 
in leer en Lilly Scarlet (de vijftiger 
jaren) zagen we dwarsdoorsneden 
in potlood van Teddy Liho en prach-
tige kamerschermen.
Bij Zino kwamen dichters en in de 
Café De Bel hoorden we ukelele en 
was er een jamsession.
In Rotabs was gevoelig keramiek te 
bewonderen naast wollen creaties. 
We zagen poëtische foto’s van nach-
telijke tramhaltes als tegenhanger 
van de veiligheidsindex.
Ook bewonderden we een hele 
groep kleine mannetjes, aanspre-
kende beeldjes die de tekst oprie-
pen: “Vanaf de maan gezien zijn we 
allemaal gelijk” (Multatuli).

Het verschil
Wat van deze (Kunst)Route du Nord 
vooral overbleef, was het besef dat 
jonge kunstenaars het verschil ma-
ken. Als Rotterdam wegzakt in het 
moeras, zoeken zij naar de diepere 
harde bodem, naar kwaliteit.


