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Deze nieuwe werkwijze van de 
gemeente Rotterdam komt er op 
neer, dat politiek en gemeentelijke 
diensten aansluiten op wat er van 
onderop groeit en bloeit.
Het unieke van de Kloosteralliantie 
is dat iedereen de kans krijgt om 
mee te doen: als huiswerkbegelei-
der, als buschauffeur of begeleider 
die de kids naar de verenigingen 
brengt, als beheerder van een bin-
nenterrein, als creatieveling.

Bewoners en kinderen kunnen vol-
op hun talenten ontplooien. De re-
sultaten liegen er dan ook niet om:
Honderd kinderen zijn lid gewor-
den van een (sport)vereniging
Honderd en veertig kinderen zitten 
op een huiswerkklas 40 vrouwen 
volgen taalles op school Jongeren 
en kinderen hebben met de hulp 
van een architect voor een speelveld 
en schoolpleinen plannen gemaakt, 
de uitvoering is gepland voor me-

dio 2010. Binnenterreinen zijn van 
aanschijn veranderd en sluiten aan 
bij de behoeften van moeders met 
kleine kinderen.
De jury vond het werk van de alli-
antie inspirerend, enthousiast en 
concreet. De successen bij de cito-
toets, de Marokkaanse en Turkse 
vrouwen op de bankjes en de band 
met het verenigingsleven gaven de 
jury de overtuiging dat de Klooster-
buurt defi nitief een positieve kante-

ling heeft gemaakt. We hebben te 
maken met een duurzame veran-
dering.
De Kloosteralliantie sprak bij de in 
ontvangstneming van de prijs voor 
de genoten (fi nanciële) steun van 
de deelgemeente Noord en de wo-
ningbouwcorporatie Woonstad Rot-
terdam een dankwoord uit.

HOERA, WE HEBBEN DE BEKER!

SINTERKLAASOPTOCHT
PAGINA 5
FILMTHEATER IN STATION 
ROTTERDAM BERGWEG

De Kloosteralliantie, een sa-
menwerkingsverband van ac-
tieve beroepskrachten en be-
woners in het Kloostergebied 
bij het Johan Idaplein, heeft 
op vrijdag 30 oktober jl. de 
prijs van het ‘Gebiedsgericht 
Werken’ gewonnen! 
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Als uw idee is goedgekeurd dan 
neemt het SBAW contact met u op. 
Het SBAW verzorgt de fi nanciële af-
handeling en helpt u desgewenst ver-
der bij de realisatie van uw idee.

Een greep uit eerder 
goedgekeurde ideeën:
- Dagje uit voor kinderen uit arme 

gezinnen
- Een defi brillator met vrijwilligers in 

elke wijk
- Wereldkampioenschap basketbal 

voor wijkbewoners
- Bloemstukken maken en rondbren-

gen bij alleenstaanden en minima
- Buurtbus voor ouderen
- Interculturele uitjes in de deelge-

meente
- Eten bij de buren
- Groot Rotterdams Schaakspel
- Kleur je deur
- Kunst beleven in Rotterdam
- Muziektent in de wijk
- Paaseierenspeurtocht met kinderen

Goeie ideeën voor uw straat, buurt, 
wijk of stad krijgen een bijdrage die in 
sommige gevallen zelfs kan oplopen 
tot vijfduizend euro. Ook uw straat 
kan met RotterdamIdee van dromen 
en ideeën werkelijkheid maken. Op-
zoomer Mee helpt dit jaar mee met de 
werving.

Zes thema’s
RotterdamIdee wil de stad in sociaal 
opzicht verbeteren. Zes thema’s staan 
centraal. Uw idee heeft met één (of 
meer) van deze thema’s te maken:
BINDING: Rotterdammers ontmoe-
ten elkaar en gaan beter met elkaar om
TAAL: Rotterdammers kunnen beter 
met de Nederlandse taal uit de voeten
ZORG: Rotterdammers krijgen meer 
of betere zorg
ARMOEDE: extra mogelijkheden 
voor Rotterdammers die het minder 
hebben
WERK: Rotterdammers maken meer 
kans op de arbeidsmarkt
OPLEIDING: Rotterdammers vergro-
ten hun kennis en hun vaardigheden

Onafhankelijke jury
Opzoomer Mee biedt hulp bij het ont-
wikkelen van een idee om in uw straat 
een nieuwe impuls te geven aan ken-
nismaking en ontmoeting. Opzoo-
mer Mee kan voor uw straat ook de 
aanvraag indien op de website www.
rotterdamidee.nl en de afhandeling in 
de gaten houden. Maak een afspraak 
voor een huisbezoek en mensen van 
Opzoomer Mee komen bij u langs!
Een onafhankelijke jury beslist welke 
ideeën worden goedgekeurd. De jury 
legt eerst elk idee voor advies voor aan 
de deelgemeente Noord. De jury komt 
half november en begin december bij 
elkaar.

- Pubers leren met geld om te gaan
- Rollatorwerkplaats
- Toneelstuk over de wijk
Voor meer voorbeelden en aanmel-
den kunt u terecht op de website 
www.rotterdamidee.nl.

NIEUWS VAN OPZOOMER MEE  

Opnieuw kunnen bewoners samen 
Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw 
in hun straat vieren. Maak dit jaar 
in december eens extra werk van 
ontmoeting en kennismaking in 
uw straat. Geef uw straat een nieu-
we impuls, bijvoorbeeld door het 
grootste kerstdiner ooit op straat, 
een muziekfestival van bewoners 
uit de straat/buurt, een bloemenac-
tie om met elkaar kennis te maken, 
een kerstsprookjesbos, het adopte-
ren van een straat die nog niet ac-
tief is of een gezamenlijke viering 
van de jaarwisseling door jong & 
oud. De boodschappen (een volle 
boodschappentas) regelt Opzoomer 

Stichting Frequency gaf onlangs in opdracht van Stichting Kosmo-
polis Rotterdam de jongens van Your Imperium aan het Pijnac-
kerplein 1a een 3 daagse videoworkshop.

Stichting Frequency biedt diverse multimedia projecten van muziekproduc-
tie’s tot video workshops.Eind november gaat de stichting van wijk naar wijk 
met een omgebouwde oude Amerikaanse schoolbus.Binnen deze faciliteit kan 
de doelgroep die bestaat uit kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 21 
zelf aan creatieve productie’s werken. Voor het videoworkshop project Digital 
Dreams van Kosmopolis Rotterdam heeft Frequency in deze 3 daagse work-
shop met de jongens van Your Imperium aan hun creatieve talentontwikkeling 
gewerkt. Hetgeen resulteerde in 2 mooie videoclips waarin de jongens vertel-
len over hun dromen, toekomst en dagelijkse bezigheden.Your Imperium is 
een ontmoetingsplek waar diverse culturele achtergronden elkaar ontmoeten 
en op een leuke manier projecten worden gerealiseerd. Alle videoclips worden 
vertoond op het festival Digital Dreams dat op 20 november gaat plaatsvinden 
in Your Space naast het Hilton hotel aan de Kruiskade. Er zijn die dag diverse 
workshops, Masterclasses en de beste video’s zullen worden beloond met een 
Award en DV camera.

• Nieuwe ronde RotterdamIdeeDigitale Dromen

• December: Vier feest met 
  uw buren

Mee voor u! Het enige wat u hoeft 
te doen: zorgen dat zoveel mogelijk 
buren naar het straatfeest komen.

Boodschappentas en 
kerstboom
De volle boodschappentas bevat: 
koffi e, thee, speculaas, bekers, le-
pels, cacao, creamer, suikerklontjes, 
chocolaatjes, 50 uitnodigingskaar-
ten, 50 meter lint, 30 kerstballen 
(karton) en een kortingsbon voor 
een lichtslang van 45 meter (u be-
taalt een tientje). Er is een ook waar-
debon van € 175,- voor als u meer 
boodschappen voor het straatfeest 
nodig heeft.

Nodig in december uw buren uit voor een onvergetelijk straatfeest, waarbij 
de onderlinge contacten kunnen worden versterkt. 

RotterdamIdee komt met een nieuwe ronde. Elke Rotterdammer (dus ook 
uw straat!) kan opnieuw ideeën indienen om Rotterdam vriendelijker en 
leefbaarder te maken. 

Ook een fraaie kerstboom van 7 
meter is mogelijk, plaatsing op 9 
december door de dienst Gemeen-
tewerken.
Andere activiteiten op andere tijd-
stippen (bijvoorbeeld in 2010) zijn 
natuurlijk eveneens mogelijk.

Meedoen
Wilt u meedoen? Ga dan naar het 
aanmeldadres bij het Opbouwwerk 
Oude Noorden / Agniesebuurt aan 
de 3e Pijnackerstraat 6b, telefoon-
nummer (010) 443 06 00 en vul 
daar de aanmeldkaart in of bezoek 
de site www.opzoomermee.nl en 
print de aanmeldbon uit. Stuur deze 
vervolgens in een envelop naar Op-
zoomer Mee, Antwoordnummer 
3122, 3000 WB Rotterdam.

Voor meer informatie over de projecten van Stichting Frequency:
Carmen Fernandes • info@stichtingfrequency.nl • www.stichtingfrequency.nl
Ali Inan • Your Imperium • www.yourimperium.nl

  SPELREGELS
• Uw idee moet een sociaal idee 

zijn. Uw idee kan dus te maken 
hebben met onderlinge contacten 
of sociale samenhang (‘binding’). 
Maar ook ideeën voor taal, oplei-
ding, werk, armoedebestrijding of 
zorg zijn mogelijk

• Uw idee moet een nieuwe impuls 
(vernieuwend) voor uw straat zijn

• Uw idee moet realistisch zijn en 
open staan voor anderen

• U voert zelf uw idee uit
• Uw aanvraag is volledig en wordt 

ingediend op de website 
 www.rotterdamidee.nl
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Op zaterdag 28 november 
komt Sinterklaas met heel zijn 
gevolg naar de Noorderbou-
levard. Hij start om 13.00 uur 
vanaf het Noordplein, trekt door de 
Noordmolenstraat en de Zwart Jan-
straat en eindigt om 16.00 uur op 
de Bergweg.
Sint zal te voet door de straat gaan, 
vergezeld door 10 zwarte pieten die 
her en der mandarijntjes zullen 
uitdelen en het winkelend publiek 
zullen vermaken. De stoet gaat ver-
gezeld met een heuse Brass band, 
10 man zullen muziek maken en 
ervoor zorgen dat de stoet door ie-
dereen wordt herkend.

De optocht wordt in opdracht van 
de deelgemeente Noord en de Be-
langenvereniging Oude Noorden 
(namens de winkeliers van de 
Noorderboulevard) georganiseerd 
door Koert Vermeulen, de winkel-
straatmanager. Zij hopen op deze 

manier weer wat leuk en gezellig 
vertier naar het Oude Noorden te 
brengen. Men is nog in onderhan-

SINTERKLAASoptocht 
naar de Noorderboulevard

deling met de Kerstman, om ook 
die naar de Noorderboulevard te 
laten komen.

Rookmelders
Om de brandveiligheid te contro-
leren belt de brandweer bij bewo-
ners aan met de vraag of ze naar 
binnen mogen om te kijken naar 
de brandveiligheid. Samen met de 
bewoners controleert de brandweer 
vervolgens verschillende punten in 
de woning, bijvoorbeeld:
- Hangen er rookmelders in het 

huis?
- Waar hangen de rookmelders?
- Hangen er geen elektriciteitsdra-

den los?

- Wat is de vluchtroute?
- En staan daar geen spullen in de 

weg?
De brandweer geeft direct advies 
over hoe de woning brandveiliger 
kan worden. De bewoners krijgen 
handige tips om dingen in huis aan 
te passen. Als er nog geen rookmel-
ders in de woning hangen, hangt 
de brandweer die meteen op.

Levensbelang
De meeste slachtoffers bij brand val-
len door het inademen van rook. Als 

Brandveiligheid Oude Noorden

Binnenkort start in het Oude 
Noorden het M2 (“Move Too’)-
project. Het M2-project is erop 
gericht kinderen uit Rotterdam 
kennis te laten maken met ver-
schillende sportverenigingen. 

De Stichting Vrijwilligerswerk Rot-
terdam zoekt voor dit project vrij-
willigers, waaronder chauffeurs en 
kantoormedewerkers.
Verschillende sportverenigingen 
gaan enkele keren ‘sportclinics’ ge-
ven in de buurt waar de kinderen 
wonen. Na een maand kunnen de 
kinderen naar de sportvereniging 
zelf om daar op de locatie lid te 
worden of nader kennis te maken 
met hun gekozen sport. De M2-bus 
is bedoeld om ieder kind te vervoe-
ren vanaf hun school naar de sport-

Vrijwilligers gezocht

De brandweer is in het kader van de pilot brandveiligheid in oktober begonnen met het in het Oude 
Noorden langsgaan van 1.000 huizen. Hier wordt ook in november mee verder gegaan.

Sinterklaashuis
Nauwelijks van Halloween bijgekomen
Heb ik het volgende nieuws vernomen:

Sint komt weer naar Rotterdam!
Natuurlijk arriveert hij eerst in Schiedam,

Maar zal snel erna naar het Oude Noorden gaan,
En op de Zwaanshals 474 zijn kamp opslaan.

Het is dus in die gezellige straat,
Waar dit jaar het Sinterklaashuis staat
En nu heeft de Hoofdpiet er uit gefl apt

- ja hij heeft het echt verklapt-
Dat kinderen daar een bezoek mogen brengen

en zich onder de pieten mogen mengen
zodat ze samen taaitaai versieren en zingen
en misschien ook wel huppelen en springen 
of rijmen en dichten, het ligt er maar net aan

hoe de pieten hun mutsen staan

op woensdagmiddag 25 november
maar ook op woensdag 2 december
mogen kinderen tussen 14 en 17 uur

komen genieten van dit avontuur

Ben je tussen de 4 en 8 jaar?
Dan ben je van harte welkom daar!

Sluit met je ouders gezellig aan in de rij
Want voor je het weet, is het weer voorbij!

Het Sinterklaashuis wordt georganiseerd door Project Tweede Thuis www.twee-
dethuis.net en wordt mede mogelijk gemaakt door Deelgemeente Noord en 
Comwonen. Alle basisscholen in Rotterdam Noord zijn uitgenodigd om een 
bezoek te brengen met kinderen uit de onderbouw (beperkt aantal plaatsen). 
Op de woensdagmiddagen mogen kinderen (die nog niet zijn geweest) en die 
door hun ouders worden gebracht naar binnen. Voor meer informatie kunt u 
mailen met sabine@kinderparadijs.net of bellen van dinsdag t/m donderdag 
op 06-2509 2067. 

vereniging waar ze voor hebben 
gekozen.
Verder zoekt de Stichting ook vrij-
willigers met ervaring op het ge-
bied van marketing/PR, leiding 
geven, teambuilding, administra-
tie, automatisering, werven, bege-
leiden en opleiden van vrijwilligers 
en het maken van plannen.
Bent u enthousiast geworden en 
wilt u als chauffeur dan wel als 
kantoormedewerker iets doen voor 
deze kinderen, heeft u affi niteit 
met kinderen, heeft u vier jaar uw 
rijbewijs, kunt u omgaan met com-
puters en spreekt u goed Neder-
lands? Neem dan contact op met de 
Stichting Vrijwilligerswerk Rotter-
dam, telefoonnummer (010) 292 
36 66 en vraag naar Ebel Magnin, 
coördinator van het M2-project.

Mijn huis, mijn straat, mijn buurt
Uit 250 interviews, gehouden 
in de straten rond basisschool 
Combinatie ’70 aan de Lou-
werslootstraat, blijkt dat 62% 
van de bewoners naar tevre-
denheid in de buurt woont. 

Ontevreden is meer dan 50% over 
het dagelijks klachtenonderhoud 
van woningbouwcorporatie Woon-
stad Rotterdam. Zeker heeft dit ook 
te maken met de onzekere positie 
van een aantal woonblokken: slo-
pen of niet. Bewoners klagen over 
een gebrek aan informatie op dat 
gebied.

Duidelijk is dat er in de buurt tus-
sen de verschillende generaties 
een confl ict is. Er is een negatieve 
beeldvorming over de kinderen. 
Tussen ouderen en kids is er wei-
nig tot geen contact. De meeste ou-

ders zien geen probleem bij hun op 
straat spelende kinderen. Een min-
derheid vindt het niet pedagogisch 

verantwoord om hun kids buiten te 
laten spelen. Ze beklagen zich over 
agressief gedrag en het recht van 

iemand slaapt, ruikt hij niets. Bij 
brand wordt de bewoner dus niet 
wakker van de rooklucht. Doordat de 
rook veel giftige gassen bevat, raakt de 
bewoner al snel in een diepe bewus-
teloosheid. Vaak al binnen enkele mi-
nuten. Ongeveer de helft van alle wo-
ningbranden zijn branden waarbij het 
vuur smeult, zonder grote vlammen. 
Deze smeulbranden veroorzaken veel 
giftige rook en daardoor ook de mees-
te slachtoffers. Rookmelders zijn dus 
echt van levensbelang.

de sterkste. Het gebrek aan contact 
tussen oud en jong leidt ertoe dat 
12-jarigen hun eigen regels gaan 
maken.

Vanuit de Kloosteralliantie (het 
samenwerkingsverband tussen 
school en welzijn) wordt deelname 
aan het verenigingsleven gepro-
moot. Alle scholen hebben nu een 
jeugdsportvereniging, die op het 
gebied van judo, honkbal, dans en 

basketbal trainingen in de buurt 
aanbiedt. In de weekends neemt 
men deel aan de wedstrijden van 
de verenigingen. De Kloosterbus 
maakt dit mogelijk. Voor deze bus 
worden vrijwilligers gezocht, zo-
wel chauffeurs als begeleider. Men 
kan zich hiervoor opgeven bij het 
opbouwwerk, via telefoonnummer 
(010) 443 00 00.
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 DONDERDAG 15 OKT

Reuzemaaltijd

Het festival ‘Wereld aan Tafel’ opende 
op donderdagochtend met een ont-
roerende maaltijd van wel 300 kin-
deren van de Hildegardisschool met 
hun ouders. Het was onder een lekker 
zonnetje een open luchtmaaltijd op 
het Johan Idaplein. Onder het motto 
‘Verantwoord eten en bewegen’ sloten 
zij hiermee ook de Boekenweek af. 
Door een enthousiast team werden 
Turks brood, krentenbollen, verse vis 
en zeer gevarieerd frisse slaatjes opge-
diend. Er was vrolijke muziek, mees-
ter Ad praatte het geheel aan elkaar en 
meester Rob legde het één en ander 
op de gevoelige plaat vast. Jeugdige 
talentvolle tekenaars kregen een prijs 
en er was het nodige applaus.

Dwerg en draak

’s Middag voerde in de grote tent van 
het Rotterdams Volkstheater Fratelli 
Fiasco met circus Fiasco een schit-
terend theaterstuk op. Marco kreeg 
schoenen aan de knieën en werd in-
eens een dwerg met schitterende mi-
miek en een brabbeltaal. Hij vond het 
gouden ei van de verdrietige draak, 
broedde erop en er kwam een kuiken 
uit. Dwerg en draak herleven en gaan 
het avontuur tegemoet. Je kunt ook 
praten met je gezicht en met je han-
den.

Opzoomeraars spuien ideeën

’s Avonds werden in het zaaltje van 
het Jan van der Ploeghuis de enthousi-
aste Opzoomeraars uit de wijk op een 
heerlijke maaltijd getrakteerd. Waren 
het de verse garnalen, de lekkere kip 
of de sublieme groetenmelange van 
Artifact? Of was het dat inspirerende 
theater Ludiek en Smoelwerk? Het 
zaaltje met actieve bewoners barste 
hoe dan ook van de originele ideeën 
uit zijn voegen.
Aansluitend werd er op een ludieke 
manier gepraat over wat te doen met 
bewonersinitiatieven. Opbouwwerker 
Frans en ambtenaar Leo legden het 
eerst tot in de puntjes uit: Wat ga je 
doen? Wat is de bedoeling? Hoe is de 
betrokkenheid? Wat is de begroting?
De papieren vliegers met ideeën aan 
boord scheerden vervolgens in duik-
vlucht door de zaal. Zomaar een wil-
lekeurige en bij voorbaat onvolledige 
greep:
- Bewoners organiseren op woensdag-

middag in het Jan van der Ploeghuis 
een inloop met een warme maaltijd, 
leuke spellen en een goed gesprek. 
Leer je buren kennen zoals in het tv-
programma ‘achter de voordeur’

- De Heer Kerstantstraat wil een opge-
knapt speelplein. De bewoners heb-
ben uitgewerkte plannen (waaron-

der aandacht voor kwaliteitsgroen). 
Ze willen ook een rol spelen in het 
beheer

- Bewoners van de Zwaanshalskade 
willen bloembakken om de lan-
taarnpalen en ze verzorgen. Dat 
moet in een sloopgebied zeker kun-
nen! Wat te denken van een leuk 
openingsfeest na de renovatie van 
het complex Rottebocht.

Op het binnenterrein van de Nieuwe 
Hamelstraat een container om zelf 
activiteiten te organiseren. Bewoners 
dragen hun steentje bij.
- Opzoomeraars rond het Pijnacker-

plein opperen dat er vaak een muur 
tussen bewoners staat. Ze willen die 
muur slechten door een bezoek aan 
speelparken en kinderwerk in Ber-
lijn (een koploper)

- Bewoners op de Hofdijk en de Rech-
ter Rottekade willen plantenschalen, 
ze tekenen een onderhoudscontract. 
Ze maken ook zelf een mozaïek bij 
de entree Hofdijk en Vriendenlaan.

Op het binnenterrein willen bewo-
ners met Pasen eieren gaan zoeken, 
zingen met Pinksteren en in de zo-
mer kamperen.
De bewoners van de Hofdijk en de 
Rechter Rottekade willen ook zelf een 
intocht van Sinterklaas per boot op de 
Rotte gaan organiseren, ze spelen Sint 
en kleine Pieten met talent. Ze maken 
een deal met de roeivereniging.
- Hindoestaanse ouderen willen pra-

ten over cultuurverandering en ou-
der worden

- De jonge Ceren wil muren en contai-
ners opfl euren.

Na het spuien van alle ideeën is het op 
het binnenterrein van het Jan van der 
Ploeghuis tijd voor alternatief theater. 
Ruud van het Hoofd speelde de ‘We-
reldwachter’, een ontluisterende paro-
die op onze milieuvervuiling. Groen 
en natuur waren belangrijke onder-
werpen op deze Opzoomeravond.

 VRIJDAG 16 OKT

Talentontwikkeling

Kinderen van de basisscholen Prinses 
Juliana en de Dialoog deden mee aan 
diverse op talentontwikkeling gerich-
te workshops: van muziek tot acroba-
tiek, van vertellen tot dans.
’s Middags was er open huis. Marco 
en Isabel beklommen stapels stoelen 
om te neuzen met de maan. Circus 
Klomp deden als acrobaat aan baby-
oppas. Dat moet je zelf niet proberen.

Plaatselijk talent

’s Avonds was er muziek voor jong en 
oud. Er was een optreden van de lange 
Tutsi’s uit Burundi, die trommels van 
twee meter lang op hun hoofd droe-
gen. Later wisselden het Hip Hop 
huis (met Freestyle rappers, stoere 
breakdancers en beatboxers van de 
bovenste plan), La Fiesta (ontroerende 
Surinaamse ritmes en de authentieke 
stem van meester Ed) en plaatselijk 
talent elkaar af.

 
 ZATERDAG 17 OKT
Zaterdag was de klapper op de vuur-
pijl van het Wereldcircus-festival ‘We-
reld aan Tafel’, met uitvinder Helmut, 
Wereldcircus en opnieuw een chao-
tische kennismaking met Fratelli Fi-
asco.

Reuzepers

Onder de naam Tivolita (klein educa-
tief pretpark) presenteerde de in het 
Oude Noorden en omstreken wereld-
beroemde uitvinder Helmut dertien 
van zijn verbluffende creaties:
- Hoe kegel je alle balletjes om met 

een kogel aan het touw?
- Zie je in de spiegel je onzichtbare 

handen?
- Kan je zo beheerst rijden als Nelson 

Piquet in de Formule 1?
- Heb je ook je moeders centrifuge 

doorgezaagd om een tweede kunst-
schilder Polak te worden?

- Krijg je de bal over de heuvel?
- Heb je al leren drukken met een reu-

zepers?
Jeugdige stagiaires begeleidden met 
veel plezier de kinderen bij hun ont-
dekkingstocht. Hoezo venster op de 
wereld?

Wereldcircus

In de grote tent stortte net als eergis-
teren het kleine circus van Fratelli in 
elkaar. De kinderen moesten alles red-
den, orgel spelen, de goochelaar en de 
ballen opvangen, de spullen bij elkaar 
houden. Chaos ten top.
De Kaapverdiaanse vrouwen van Casa 
Tiberias oogsten veel succes met hun 
heupen en het koortsachtige trom-
melen op rijstzakken, het ritme van 
Afrika.
Ruud de bokser ging zelf knock-out 
voor een hectisch publiek. De boksbal 
was zijn ergste tegenstander.
Het feest en daarmee ook het festi-
val ‘Wereld aan Tafel’ werd besloten 

door een nieuw optreden van de lange 
Tutsi’s uit Burundi. Het (jeugdige) 
publiek werd lyrisch hoe zij hun twee 
meter lange trommels op hun hoofd 
droegen, deze om hun nek draaiden 
en goochelden met de trommelstok-
ken. Er werd gedanst, de kinderen na-
men de stokken over. Is dat het begin 
van de nieuwe workshop trommelen?

Drie uur later hadden de tovenaars 
van het Rotterdams Volkstheater de 
tent al weer doen verdwijnen. Het We-
reldcircus heeft op een uniek manier 
zijn steentje bijgedragen aan anders 
kijken en talentvorming. Tot een vol-
gende keer?

WERELD AAN TAFEL
Van donderdag 15 oktober tot en met zaterdag 17 oktober organiseerde de Kloosteralliantie op 
het Johan Idaplein het festival ‘Wereld aan Tafel’. Het spetterende programma bracht werelden 
bij elkaar en bleek ook een venster op de wereld.

<    Foto’s: Marcel Speet

<
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    VRIJDAG
Workshops
Tal van schoolklassen van basisscho-
len in de deelgemeente Noord na-
men deel aan de diverse workshops, 
gericht op talentontwikkeling: mu-

siceren, dansen, schilderen, eigen 
kleding maken. Ze ontdekten de 
geheimen van het vertellen en het 
poppenspelen. Het evenement werd 
in de grote circustent van het Rotter-
dams Volkstheater afgesloten met 
ontroerend theater van Olim Dimi-
trov en Circo Fratelli Fiasco.

Preventie en Halloween
’s Avonds zaten wel 50 buurtbewo-
ners aan het eten met als doel het 

De aanstaande verhuizing in 
de tweede helft van 2010 van 
fi lmhuis Lantaren/Venster 
naar de Kop van Zuid betekent 
voor veel fi lmliefhebbers uit 
Noord (letterlijk) een brug te 
ver. Uit onderzoek blijkt dat 
er in Noord uitzonderlijk veel 
fi lmbezoekers zijn. In vergelij-
king met andere deelgemeen-
ten springen ze er duidelijk uit.

‘Braindrain’ inperken
De idee is in het station Bergweg een 
soort tweede ‘Lantaren/Venster’ op 
Noord te beginnen. Het langste pand 
van Rotterdam is eigendom van wo-
ningbouwcorporaties, staat al gerui-
me leeg en is op dit moment zonder 
bestemming. Een fi lmtheater met 
twee zalen in combinatie met ho-
reca zou het wat saaie Eudokiaplein 
kunnen verlevendigen. Bovendien 
past het project uitstekend in de mo-
menteel in uitvoering zijnde totale 
herontwikkeling van het Hofpleinvi-
aduct / de Hofbogen.
Station Bergweg heeft niet alleen een 
prima vorm en formaat, maar ook 
een perfecte ligging temidden van 
de wijken Bergpolder, het Liskwar-
tier, het Oude Noorden en de Agnie-

preventieteam te versterken. Dit 
team schouwt het Oude Noorden in 
de twilight zone, het schemerdon-
ker.
Portefeuillehouder Ahmed Harika 
hield een peptalk. Als we het hele 

Oude Noorden willen schouwen, 
hebben we meer vrijwilligers nodig. 
Zijn oproep leverde resultaat op: zes 
nieuwe aanmeldingen en registratie 
van een reeks klachten.
Opbouwwerkster Sherita beklem-
toonde dat het ging om een ander 
beeld van de wijk in de avonduren. 
Het gaat niet in de eerste plaats om 
controleren, maar vooral om com-
municeren.
Medewerkers van het eerste uur 

sebuurt. Het ligt dan ook uitermate 
centraal in de deelgemeente Noord.
Het kan gaan voorzien in een be-
hoefte aan culturele voorzieningen 
en een zogenaamde ‘braindrain’ 
(wegtrekken van hoger opgeleiden 
respectievelijk hogere inkomens) in-
perken. Het initiatief kan leiden tot 
een betere binding van deze groepen 
met de buurt.

Bollywood uit schuurtjes
Essentieel voor het concept is de 
programmering. Uiteraard komt er 
een Lantaren/Venster-achtige art-
programmering, gericht op een wat 
intellectueel publiek. Daarnaast gaat 
het initiatief veel verder en wil het 
aansluiten bij de diverse doelgroepen 
in Noord. Dit betekent een afwis-
selende mix van kinderfi lm, klas-
siekers, arthouse, documentaires, 
cross-over en reguliere/mainstream-
producties.
Terwijl Bollywood-fi lms gedraaid 
worden in schuurtjes en Egyptische 
fi lms in achterafzaaltjes, zou het 
Filmhuis met groot scherm en plek 
voor 50 tot 100 mensen een podium 
kunnen bieden voor het uitbundig 
beleven van de eigen cultuur. Het 
Filmhuis faciliteert en maakt het 

Joke en Lenie maakten heel con-
creet waar het op aan kwam: elke 
donderdag van 21.00 tot 23.00 uur 
schouwen. De resultaten liegen er 
niet om. Moesten ze vroeger een 
heel schriftje volschrijven, nu is nog 
maar één klachten A4-tje.
Tot besluit werd het preventieteam 
in de bloemetjes gezet.

    ZATERDAG
Tivolita en rolmodellen
Op zaterdag waren op het feestter-
rein op het Noordplein 13 uitvindin-
gen opgesteld om de behendigheid 
en de beheersing van de kids te tes-
ten. De uitvinder doopte zijn kindje 

Tivolita, naar het grote bekende Ti-
voli in Kopenhagen.
Rolmodellen hielden een taalbuzz 
en slaagden erin 15 kinderen met 
een eigen gemaakte rap binnen een 
uur op het podium te krijgen. Ze 

door zijn openbaar karakter mogelijk 
dat ook anderen in het feest worden 
opgenomen. Belangrijk is de inbed-
ding van diverse culturen.

Art en emancipatie
Op dit moment worden de behoeften 
geïnventariseerd. Het Filmhuis kan 
plek gaan bieden aan jongerenclips 
van Your Imperium (vormingspro-
ject aan het Pijnackerplein), aan ex-
perimenten van het Grafi sch Lyceum 

hielden ook een identiteitsspel: wie 
ben je en wat wil je? Een stampvolle 
werktafel weerspiegelde hun succes. 
Buitenlandse studenten op de Rot-
terdam-tour staken ook een handje 
toe, samen met actieve stagiaires.

Hieperdepiep
Surinaamse bands als Big Time en 
de Tweede Kamer brachten een tro-
pische sfeer, met hele Surinaamse 
families op de dansvloer. Op de ach-
tergrond geurde de knapperende 
kip en de verrukkelijke bara’s. 
Ze werden afgewisseld met Brazil-
liaanse capoeira, de rappers Blox en 
Actifeth met elektronische dance-
muziek en een fantastische zange-

res met uitstraling en stem.
Hieperdepiep, wat een feest. ’s An-
derdaags konden we bijna niet meer 
lopen.

aan de Heer Bokelweg en studenten 
van de Willem de Kooning Acade-
mie en de Erasmus Universiteit. Het 
Filmhuis kan ook het Arabisch Film-
festival dichter bij de gewone man 
brengen, die op deze manier een top-
regisseur zou kunnen ontmoeten.
Verder zijn er kruisbestuivingen 
mogelijk met de Stichting Kunstzin-
nige Vorming Rotterdam (SKVR), 
Cinekid (kinderfi lm) en het Filmmu-
seum.

    ZONDAG
Op zondag waren de regengoden 
ons niet gunstig gezind. Toch wis-
ten de poppenkast, de Kleurbende, 
de marsmannetjes van Rotabs, de 

bellenblazers en de kledingmakers 
zich te handhaven.Uiteindelijk ging 
het meer richting grote tent, waar 
Igor en zijn gade met grote acroba-
tenbezems te keer gingen, gevolgd 
door romantisch trapezewerk. Ma-
nar blies de sterren van de hemel en 
Konther uit Tunesië wist het publiek 
met opzwepende buikdans te beko-
ren. Clown Ruud hield zijn boks-
wedstrijd en de hele tent klapte mee 
met de spetterende fl amenco. Bui-
ten kletterde de regen, maar binnen 
straalde de zon.
Het Rotterdams Volkstheater sloot 
met dit Wereldfeest zijn speelseizoen 
af. Hun doel is wereldburgers maken 
en kindertalent te ontwikkelen. Dat 
is het afgelopen seizoen in het Oude 
Noorden en de Agniesebuurt zeker 
gelukt.

Kortom, centraal staan begrippen 
als art en emancipatie. Als organisa-
tievorm en rechtspersoon wordt aan 
een stichting gedacht.
Het project is vooralsnog begroot 
op zo’n € 300.000,--. Met een 
bewonersinitiatief-subsidie van € 
40.000,-- kan al een eerste start wor-
den gemaakt.

Communicatie
Belangrijk is het communicatief 
aspect. De programma’s dienen te 
komen in de huis aan huis-bladen 
(deelgemeentepagina), de Noorder-
zon, R’uit, Cultureel Noord en de 
woningbouwcorporatiebladen. Fol-
ders kunnen via de Cultuurkoerier 
worden gedistribueerd.

Echt bewonersinitiatief
Het Filmhuis is een echt bewoners-
initiatief, dat uitgaat van een aantal 
bewoners uit de Schoonoordstraat 
en diverse kunstenaars. Dit bewo-
nersinitiatief wordt omarmd door de 
diverse woningbouwcorporaties. Zo 
heeft PWS het opgenomen in zijn 
visies op het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt.

Van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november vond op 
het Noordplein het Wereldfeest plaats, met tal van workshops, 
(straat)theater en veel muziek.

Een Wereldfeest op het Noordplein

Filmtheater in station Rotterdam Bergweg

foto: Revelino Heskes

3x Foto’s: Marcel Speet

Foto: Marcel Niehoff



PAGINA 6      NR 18 - NOVEMBER 2009                                 

het 



PAGINA 7NR 18 - NOVEMBER 2009                                    



PAGINA 8      NR 18 - NOVEMBER 2009                                 

De pastorie van de Hildegardiskerk 
wordt gerestaureerd en krijgt het 
karakter van een cultureel centrum. 
Allereerst wordt de buitenkant aan-
gepakt. Ten behoeve van de herstel-
werkzaamheden werd een enorme 
houten schutting van wel 70 meter 
lang aangebracht.
Deze schutting werd op vrijdag 9 
oktober door tal van kinderen van 
de roomskatholieke basisschool Hil-
degardis samen met kunstenaars 
van het Lastplak Collective ‘beklad’. 
Daarmee gaven zij een kleurrijke af-
trap van een ingrijpende restauratie 
van dit Rijksmonument. De kerk en 
pastorie behoren tot het religieus 
erfgoed van Nederland en mocht in 
het kader van een inhaalslag achter-
stallig onderhoud van minster Plas-
sterk een subsidie van ruim 158.000 
euro ontvangen.

Brok kindertalent
Alle klassen van de Hildegardis-
school hadden eerst wonderlijke 
tekeningen gemaakt, waarvan de 
contouren door de 12 kunstenaars 
van het Lastplak Collective werden 
uitvergroot en op de schutting aan-
gebracht. Vervolgens gingen de kids 
met kwasten en rollen aan de slag 
om voor een schitterende kleuren-

invulling te zorgen. Het resultaat is 
ontroerend en oogstte veel bekijks.
Om enigszins levende kunstwerken 
te vermijden had juffrouw Maria 

Groep 8 van basisschool Het 
Plein aan de Benthuizerstraat 
is veranderd in een broeierig 
redactielokaal. 

Journalisten tikken koortsachtig de 
laatste sensationele nieuwsberich-
ten: Een enorme brand in de bossen 
rond Istanbul.
Doden bij de noodlanding van een 
ballon in China. Ballons mogen er 
niet meer overvliegen. De kermis is 
leuk als je een tientje op zak hebt, 
maar bij de kermismensen kan er 
geen lachje vanaf. Er zijn nu veel 
zieke zeehonden, maar vroeger wa-
ren ze bijna uitgestorven. Beter veel 
zieke zeehonden dan geen zeehond. 
Is er een dokter in de zaal?

Chaotische wereld
De kids hebben de redacties van de 
wijkbladen Echo en Noorderzon, 
journalisten en fotografen uitgeno-
digd. Ze willen de fi jne kneepjes 
van het vak leren. Fotograaf Marcel 
Speet legt uit hoe je naar een on-
derwerp toegaat. De fotografen van 
groep 8 krijgen een joekel van een 
toestel om hun nek, dat weldra zijn 
geheimen prijs geeft.
Naast journalisten en fotografen is 
er ook een talentvol tekenaar, heel 
gedetailleerd brengt hij een chaoti-
sche wereld in beeld.

Vlug inleveren die hap
Uw nederig verslaggever van de 
Noorderzon interviewt Youssef en 
Ivan. “Ja, het is onze eerste krant. 
Het is allemaal erg spannend, maar 
wel leuk. We hebben een interview 
afgenomen van juffrouw Evali. Ze 
werkt al 2 jaar op onze school. Ze is 
nog jong en heeft nog geen kinde-
ren. Ze heeft wel een huisdier, een 
poes. Vroeger heeft de juf in een mu-
seum gewerkt. Ze vindt het gezelli-
ger bij ons.” Op de voorpagina komt 
hoofdmeester Hugo. Hij werd aan 
de tand gevoeld door Hicham, Merit 
en Dylan. “De hoofdmeester heeft 

al heel wat scholen geleid. Hij was 
ook directeur van onze oude school. 
Hij kan goed met kinderen omgaan, 
want hij heeft er zelf vijf.”
Een andere journaliste in de dop legt 
de laatste hand aan een artikel over 
haar broertjes die voetballen. De één 
is al een oude rot in het vak, de an-
der een beginneling die een gat in 
de lucht springt als hij scoort. Vlug 
inleveren die hap.
Ook de kalender met alles wat kids 
aanspreekt komt in de nieuwe krant. 
Kijk, lees en huiver!

Basisschool Het Plein 
maakt kinderkrant

Het doel van een schoolsportvereniging is om kinderen te stimu-
leren om in georganiseerd verband te sporten in wijken, waar de 
sportdeelname laag ligt of waar weinig reguliere sportverenigin-
gen zijn gevestigd. 

Veelal buiten de wijk gelegen sportverenigingen komen nu naar de school 
toe, waar de leerlingen direct na schooltijd kunnen trainen in hun favoriete 
tak van sport. Ze krijgen hierbij les van clubtrainers, worden na een aantal 
proeftrainingen lid van de sportvereniging en spelen uiteindelijk mee in de 
reguliere competitie, terwijl de trainingslocatie in de wijk blijft.
Op schoolsportvereniging Kloosterbuurt worden trainingen gegeven in de 
sporten honkbal (Neptunes), unihockey (hockeyvereniging Victoria), judo 
(City Gym) en dans (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam).
Dit project wordt ter bevordering van het leefklimaat in de Kloosterbuurt in 
opdracht van de Kloosteralliantie uitgevoerd en fi nancieel ondersteund door 
de deelgemeente Noord.

Schutting pastorie 
Hildegardiskerk ‘beklad’

natuurlijk voor de nodige bescher-
mende overalls gezorgd. De schut-
ting is omgetoverd in een brok kin-
dertalent. Onze felicitaties.

Kinderen en kansen
In navolging van de recente beschildering van de enorme schut-
ting rond de pastorie van de Hildegardiskerk door leerlingen van 
de Hildegardisschool, werken kinderen van de basisscholen De 
Fontein en de Julianaschool in het voorjaar van 2010 aan een 
kunstproject ‘Powerfull diversity’, de kracht van de diversiteit.

Verschillende subculturen en talenten worden eerst in een expositie in 
beeld gebracht en tenslotte in een groot reliëf op de schoolgevel.
Kinderen van de Hildegardisschool gingen in het Topsportcentrum bij voet-
baltempel de Kuip de Rotterdam Challengers (basketball) aanmoedigen. Ze 
zagen bij deze sporters hoe door veel oefenen al aanwezig talent verder kan 
worden uitgebouwd. De kinderen werden door niemand minder dan Ali B. 
warm ontvangen, mochten meezingen en dansen en scoorden ook nog eens 
de nodige handtekeningen!

Op woensdag 18 november vindt op het Johan Idaplein het pro-
gramma ‘Tools for Talent’ plaats. Dit veelzijdige workshoppro-
gramma start om 13.00 uur en gaat door tot 16.00 uur.

Er is zijn tal van workshops waarbij je je talenten kunt ontdekken en uit-
leven: kleding maken met de Guerilla kids, modeshow lopen, je eigen rap 
maken, schilderen met centrifuge, zeefdrukken, taalbuzz, identiteit ontdek-
ken, capoeira dansen, sieraden maken. De workshops vinden plaats met de 
medewerking van rolmodellen, buitenlandse studenten en jonge honden.
Er zijn ook optredens van Cria Familia, Olim Dimitrov en Blox (Zadkine 
Popacademie). Verder is een demo van The Old School.

Programma 
Tools for Talent

Schoolsportvereniging 
Kloosterbuurt 
opgericht
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Het Albeda College start in no-
vember in samenwerking met de 
deelgemeente Noord een MBO-
opleiding detailhandel Verkoper. 
Hoewel alle scholen, en dus ook het 
MBO, al een paar maanden aan de 
gang zijn, is er voor jongeren, die 
in de deelgemeente Noord wonen 
en op dit moment geen opleiding 
volgen, de mogelijkheid om toch 
nog te beginnen. Er wordt gewerkt 
vanuit het unieke concept Bol op 
de winkelvloer. De werkwijze ken-
merkt zich door het verplaatsen 
van de school naar de praktijk in 
het winkelgebied Boulevard Noord
.
Startkwalifi catie
De jongeren volgen gedurende 
drie ochtenden per week in een 
lokaal bij het opbouwwerk in de 3e 

Pijnackerstraat hun theorie-uren 
en lopen hun stage in een van de 
winkels in het winkelgebied. Naast 
de school in de praktijk kenmerkt 
de opleiding zich door de één op 
één begeleiding. Dit betekent dat 
er één docent-coach verantwoorde-
lijk wordt voor de groep. De docent 
verzorgt de theorielessen, is studie-
loopbaancoach en begeleidt de jon-

geren ook op hun stageplaats. Op 
deze wijze wordt de jongeren door 
het volgen van de opleiding de mo-
gelijkheid geboden om in 1,5 jaar 
hun startkwalifi catie te behalen. 
Een startkwalifi catie is een offi cieel 
diploma en is noodzakelijk om als 
beginnend beroepsbeoefenaar op 
de arbeidsmarkt aan de slag te kun-
nen.

Wie kan er bij de 
arbeidsadviseur terecht?
Iedereen die op zoek is naar werk 
kan bij de arbeidsadviseur aanklop-
pen. Mensen met een uitkering en 
zonder uitkering (bijvoorbeeld de-
genen die na een periode van het 
verzorgen van kinderen weer een 
baan zoeken), werkzoekenden die 
bijvoorbeeld al wat ouder zijn of die 
een beperking hebben.
Wie met de arbeidsadviseur wil 
praten, kan het beste telefonisch 
(of via e-mail) een afspraak maken. 
Binnenlopen op de locatie kan ook. 
Wanneer u echter een afspraak 
maakt, bent u er zeker van dat de 
arbeidsadviseur aanwezig is en u 
hem te spreken krijgt.

Met welke vragen kan ik bij 
een arbeidsadviseur terecht?
In het algemeen met vragen die 
met het zoeken naar werk en/of 
re-integratie te maken hebben. De 
arbeidsadviseur adviseert en infor-
meert mensen over mogelijkheden 
om aan het werk te komen. Andere 
mogelijke vragen:

Ik moet van de uitkerende instantie 
re-integreren. Wie maakt mij weg-
wijs? Ik ben jonggehandicapt, wat 
nu? Ik heb werk, maar ben ziek en 
loop bij mijn werkgever tegen pro-
blemen aan. Kunt u mij adviseren?
Ik krijg te maken met een (her)be-
oordeling WAO/WIA. Wat kan ik 
verwachten?

Veel vragen die aan de arbeidsadvi-
seur gesteld worden, gaan over het 
zoeken naar een baan. Hoe pak je 
dat aan? Hoe maak ik een goede 
sollicitatiebrief of CV? Wat zijn 
mijn kansen op de arbeidsmarkt? 
De arbeidsadviseur help mensen 
op weg of verwijst ze door naar de 
juiste persoon.

Wat betekent onafhankelijk 
precies?
Onafhankelijk betekent dat de ar-
beidsadviseur geen inzage heeft in 
dossiers van mensen. Hij neemt 
geen beslissingen over uitkeringen 
of re-integratie en speelt informatie 
ook niet door aan andere instanties. 
Mensen kunnen vertrouwelijk met 

hem of haar praten. Niemand is 
verplicht om de arbeidsadviseur in 
te schakelen. Dat bepaalt de klant 

zelf en dat geldt ook voor het opvol-
gen van de adviezen.

Drie arbeidsadviseurs
In Rotterdam zijn drie arbeids-
adviseurs werkzaam: Elbert Jan 
Vermeulen in het Noorden van de 
stad, Fred Admiraal in het Westen 
en Oosten en Touria Farssi op Rot-
terdam Zuid. Kijk voor meer infor-
matie op internet: www.onafhanke-
lijkarbeidsadviseur.nl. De functie 
van onafhankelijk arbeidsadviseur 
is ingesteld op advies van de lande-
lijke Cliëntenraad (LCR) en wordt 
gefi nancierd door het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid.

Hoe komt u in contact met 
een arbeidsadviseur voor een 
gesprek en/of nadere infor-
matie?
In de wijken Oude Noorden en Ag-
niesebuurt is Elbert Jan Vermeulen 
beschikbaar als arbeidsadviseur. 
Hij is op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag werkzaam op het 
Werkplein Schiekade, Schiekade 
830, 3032 AL Rotterdam. Hij is 
telefonisch te bereiken via de tele-
foonnummers (010) 850 22 66 of 
06 – 1151 6234. Per e-mail contact 
zoeken kan via het volgende adres: 
elbert-jan.vermeulen@onafhanke-
lijkarbeidsadviseur.nl. De arbeids-
adviseur spontaan bezoeken is ook 
mogelijk, maar wanneer u een af-
spraak maakt, bent u er zeker van 
dat u hem te spreken krijgt.

De (onafhankelijk) arbeidsadviseur 
helpt bij het zoeken naar werk

MBO-opleiding detailhandel 
Verkoper volgen in je eigen wijk

Intakegesprek
Er zijn wel wat voorwaarden om aan 
dit project mee te kunnen doen. De 
opleiding is bedoeld voor jongeren 
tussen 16 en 23 jaar die een afgebro-
ken vooropleiding hebben en in de 
deelgemeente Noord wonen. Het in-
takegesprek zal worden afgenomen 
door de docent van het Albeda Col-
lege. Bij gebleken geschiktheid zal de 
jongere geplaatst worden. Men moet 
wel enthousiast zijn om in dit con-
cept te stappen en gemotiveerd zijn 
om weer aan een studie te beginnen.

U bent op zoek naar werk. U kent niet alle mogelijkheden 
om uw kansen op werk te vergroten. U weet niet goed 
wat u wel en niet mag of kunt doen. Maar u wilt wél weer 
graag aan de slag. Bij de arbeidsadviseur kunt u terecht 
voor een onafhankelijk, vrijblijvend en gratis advies over 
werk en re-integratie.

Jongeren, die in de deelge-
meente Noord wonen en op 
dit moment zonder opleiding 
zitten maar toch graag aan de 
slag willen, kunnen zich nu 
voor een opleiding aanmelden.

Op zaterdag 31 oktober is in Rotabs Style Center, ‘Warenhuis 
voor Toegepaste Kunsten’ aan de Zaagmolenkade 46, de ate-
lierwinkel ‘Kunst & Knödel’ geopend. ‘Kunst & Knödel’ is een 
atelierwinkel van Anja Krause met kunst en Duitse waren, 
cadeautjes zoals onder anderen handgemaakte knuffels. Ze 
laat haar eigen werk zien, maar ook werk van verschillende 
Rotterdamse kunstenaars.

Atelierwinkel 
‘Kunst & Knödel’ 
geopend

Geïnteresseerd? 
Loop dan eens binnen bij de Scho-
lingswinkel in de Tollensstraat 39 
(op de hoek met de Zwart Janstraat) 
en vul daar een aanmeldingsfor-
mulier in of neem contact met Aad 
van der Kleij, Teamleider detailhan-
del van het Albeda College en team-
leider van het project, telefoon 
06 - 2043 9696.

Foto: Brigitte Wopereis
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Allround pakket
Hellen werd in Suriname geboren, 
alwaar ze al op jonge leeftijd een 
kappersopleiding volgde. Ze kreeg 
een kind en een gezin, waardoor ze 
haar opleiding niet kon afmaken. 
Ze werd familiekapster, het bleek 
dat ze het “in haar vingers had”: ze 
was goed in haar vak.
Hellen vertrok naar Nederland en 
pakte daar na verloop van tijd haar 

oude liefde voor het kappersvak ver-
der op. Ze meldde zich in 2004 aan 
bij het Zadkine-college en kon er de 
avondopleiding voor volwassenen 
gaan volgen. Het liep als een speer, 
ze deed er het allround pakket, sa-
men ook met kapper Europees en 
kapper Afro.

Persoonlijke band
In 2006 werd ze gebeld door het 
Zadkine-college. Haar kwaliteiten 
en inzet waren opgevallen en ze 
kreeg het aanbod om in verzor-
gingstehuizen en aanleunwonin-
gen projecten op te zetten, teneinde 
zo het tekort aan stageplekken op te 
lossen. Zo kon ze in 2006 een salon 
op de Müllerpier openen, de salon 
op het binnenterrein van het Van 
der Ploeghuis volgde 2 jaar later. Bij 
het kappersvak kwamen haar inte-
resses om met mensen en uiterlijke 
verzorging om te gaan mooi samen.
In de kapsalon gaat het om per-
soonlijke aandacht en complimen-
ten geven (en krijgen). Ze voelt zich 
soms best wel een maatschappelijk 
werker. Dat betaalt zich ook uit: ze 
krijgt een persoonlijke band met de 
klanten, die graag bij haar terug-
komen. Maar boven alles geeft het 
haar voldoening om iemand mooi 
te maken.

Nieuwe generatie
Diezelfde inzet eist ze ook van haar 
stagiaires, voor wie ze zich vaak als 
een moeder voelt. Ze wil hen leren 

Bruidsarrangementen
Haar allround-opleiding en erva-
ring als kapster en make-up artiest 
maken dat men voor veel zaken in 
Hellen’s kapsalons terecht kan.
Om te beginnen is er het basisaan-
bod van permanenten, watergolven, 
verven en föhnen voor zowel kin-
deren (vanaf € 8,--), als ook voor 
dames en heren (vanaf € 10,--). 
Verder kan men er terecht voor de 
IPL (Intense Puls Lichtfl its)-behan-
deling voor defi nitief ontharen, kos-
ten vanaf € 39,-- per behandeling. 

uit te groeien tot zelfstandige on-
dernemers, die met name in het 
Van der Ploeghuis leren om te gaan 
met (zieke) oudere mensen. Die 
gebruiken bijvoorbeeld medicijnen 
of bewegen zich moeilijk en rijden 
met een scootmobiel, waardoor ze 
stijf kunnen zijn. Naast kniptech-
nieken moet je ook hier rekening 
mee houden: “Behandel een klant 
individueel, geef koffi e en persoon-

lijke aandacht, wees lief en blij.” 
Hellen heeft dit zichzelf ook alle-
maal aangeleerd en wil deze kennis 
en ervaring graag aan de nieuwe ge-
neratie doorgeven.
De meiden die bij haar werken wil 
ze kansen bieden door hen op tijd 
te laten zijn, hun verantwoordelijk-
heid te laten nemen, hen zelfver-
trouwen te geven. Ze moeten van 
school 300 uur stage lopen, maar 
van Hellen moeten ze elke dag met 
hun vak bezig zijn, voortdurend 
blijven leren.

Ook zijn er schoonheidsbehande-
lingen mogelijk.
Bijzonder zijn de bruidsarrange-
menten voor aanstaande bruiden, 
met aandacht voor zowel make-
up als ook voor kapsels. Hellen is 
daarbij gespecialiseerd in het met 
henna-beschildering opmaken van 
Hindoestaans-Aziatische bruiden.
Hellen wijst voor de volledigheid 
op de mogelijkheid voor met name 
Turkse en Marokkaanse vrouwen 
om juist van de wat verscholen lig-

ging gebruik te maken: hierdoor is 
immers in een sfeer van heel veel 
privacy ook voor hen knippen en 
een schoonheidsbehandeling heel 
goed mogelijk.

Open Dag
Bent u nieuwsgierig geworden naar 
de werking van de (tegenwoordig 
erg populaire) IPL-behandeling 
voor defi nitief ontharen, dan moet 
u op zaterdag 28 november naar 
kapsalon Hellen Hair & Beauty ko-
men. Tijdens een Open Dag kunt 
u er terecht voor een unieke gratis 
proeffl its.
Maar dat is niet alles: tegen inle-
vering van deze Noorderzon-krant 
krijgt u 10% korting op het boeken 
van de IPL-behandeling. Ervaar hoe 
het is om snel en gemakkelijk van 
al die lastige haren af te komen. 
Begint u er nu mee en boekt u met 
korting een behandeling, dan bent 
u er al voor de zomer helemaal 
klaar voor. Benut dus deze unieke 
kans en kom op zaterdag 28 novem-
ber naar de Open Dag bij kapsalon 
Hellen Hair & Beauty in het Jan van 
der Ploeghuis aan de Hoogland-
straat 67.

Van harte welkom
Zijn we tot besluit nog iets verge-
ten? Ja, Hellen hoopt binnenkort 
haar salon te verfraaien met een 
mooie belettering op de ramen. En 
met een stralende glimlach: “Ieder-
een kan hier door mij en mijn as-
sistenten nog mooier gemaakt wor-
den. De koffi e staat voor u klaar, u 
bent van harte welkom.”

Kapsalon Hellen Hair & Beauty is 
te vinden in het Jan van der Ploeg-
huis aan de Hooglandstraat 67. De 
openingstijden zijn op woensdag 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
De kapsalon op de Müllerpier is 
te vinden aan de Sint Jobskade 10, 
openingstijden op donderdag en 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor nadere informatie en/of het 
maken van afspraken kan men bel-
len met 06 - 2282 9819.

In het bekende Jan van der Ploeghuis aan de Hooglandstraat 67 bevindt zich – wat 
verborgen voor de buitenwereld – op het binnenterrein kapsalon Hellen Hair & Beauty. 
Hellen blijkt een sociaal bewogen vrouw, die haar kennis en ervaring graag aan het 
aanstormende talent wil doorgeven.

Kapster Hellen geknipt voor u

Foto’s: Marcel Niehoff
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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 14 decem-
ber.  Kopij inleveren uiterlijk 30 november 2009

REDACTIEADRES
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. 010 - 443 06 06 / 06 - 4572 4536
Email: hanoorderzon0@gmail.com (Let op: 
‘0’ = een nul, géén ‘o’)

REDACTIE
Hans Arts, Monique van Groningen en 
Ed de Meijer

FOTOGRAFIE
Brigitte Wopereis

OPMAAK
Bureau 404

  WIE WIE 
WAT WAT 
WAARWAAR

 
BUURTHUIS BASTABUURTHUIS BASTA
Schoterbosstraat 17
3032 CN Rotterdam
Tel. (010) 467 86 52

BUURTHUIS MOZAÏEKBUURTHUIS MOZAÏEK
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34

WIJKGEBOUW KLOOSTERWIJKGEBOUW KLOOSTER 
OUDE NOORDENOUDE NOORDEN
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 18 23
E: kloosteron@senr.rotterdam.nl
contactpersoon/bedrijfsleider: 
Adriana Bulnes

J0NGERENWERK STICHTINGJ0NGERENWERK STICHTING
BUURTWERK ALEXANDERBUURTWERK ALEXANDER
p/a Wijkgebouw Klooster 
Oude Noorden, 
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 266 87 52

STEUNPUNT STEUNPUNT 
OPBOUWWERKOPBOUWWERK 
Oude Noorden/Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 443 06 00

SERVICEPUNT SERVICEPUNT 
OUDE NOORDEN / OUDE NOORDEN / 
AGNIESEBUURTAGNIESEBUURT
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44

MAATSCHAPPELIJK WERK MAATSCHAPPELIJK WERK 
NOORDNOORD
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

OUDERENWERK NOORDOUDERENWERK 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 RAADSLIEDENSOCIAAL RAADSLIEDEN
Servicepunt Oude Noorden/
Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44 
op afspraak

COM.WONENCOM.WONEN
Wijkpunt Rotterdam Noord
Heer Bokelweg 121
3032 AD Rotterdam
Tel. (010) 890 25 25

WONINGSTICHTING WONINGSTICHTING 
PWS ROTTERDAMPWS ROTTERDAM
Schiekade 730
3032 AL Rotterdam
Tel. (010) 750 69 00

WOONSTAD ROTTERDAM  WOONSTAD ROTTERDAM  
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
Tel. (010) 440 88 00

BUURTBEMIDDELING BUURTBEMIDDELING 
NOORDNOORD
Agniesestraat 125
3032 TH Rotterdam
Tel. (010) 265 62 48

DEELGEMEENTE NOORDDEELGEMEENTE NOORD
Eudokiaplein 35
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 99 99

KINDERPARADIJSKINDERPARADIJS
• De Meidoorn
 Meidoornstraat 47
 3036 WC Rotterdam
 Tel. (010) 467 80 70
• KindeRdam
  Schiekade 34
  3032 AJ Rotterdam
  Tel. (010) 44 300 33

POLITIE BUREAUPOLITIE BUREAU
• Zaagmolenstraat 92
• Walenburgerweg 54

BASISSCHOLENBASISSCHOLEN 
• 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

OPVOEDWINKELTJE- OPVOEDWINKELTJE- 
TWINKELTJETWINKELTJE
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
open op ma, di, do 8.30-14.00 uur
Tel. 06 1051 6526

VOORTGEZET ONDERWIJSVOORTGEZET ONDERWIJS
• Grafi sch 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
 Tel. (010) 465 87 30

SOCIAAL MEDISCH SOCIAAL MEDISCH 
KINDERDAGVERBLIJF KINDERDAGVERBLIJF 
DIKKERTJE DAP NOORDDIKKERTJE DAP NOORD
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
Tel. (010) 411 50 43 
(vragen naar locatie Noord)

Ik breng een geleend boek terug bij 
Mia, een kennisje. Ze woont in een 
fl at en ik neem de trap. Daar volg ik 
een spoor van lege snoepzakken en 
sappakjes. Op de galerij raast een 
kind me op een fi etsje voorbij. Vier 
kinderen rennen er schreeuwend 
achteraan. “He jij” roep ik naar ze, 
“zit er soms een monster achter jul-
lie aan?” Ze reageren niet en schie-
ten de hoek om.
Even later bel ik bij Mia aan. Als ze 
opendoet, rent het groepje kinderen 
weer de galerij op. Haar gezicht ver-
strakt, ze doet een stap naar buiten 
en zegt met stemverheffi ng: “Jon-
géns! Doe toch eens rustig!” De 
kinderen draaien zich half om en 
roepen lelijke woorden.
Eenmaal binnen vertelt Mia, hoe 
vervelend ze het gedrag van de kin-
deren vindt. Ze is ook bang dat er 

eentje naar beneden valt, of dat ze 
één van de oudere bewoners om-
ver lopen. Ik vraag of ze de ouders 
kent, misschien kan ze met ze gaan 
praten. Dat ziet Mia helemaal niet 
zitten. Ze denkt dat het nare men-
sen zijn en ze voelt niets voor ruzie. 
“Maar Mia, als je gaat praten hoef je 
toch geen ruzie te krijgen. Je kunt 
je bezorgdheid over ongelukken 
vertellen!” Ze blijft bij haar stand-
punt dat met de ouders niet valt te 
praten, zonder dat ze ooit met ze 
gesproken heeft.
Dat is jammer. Want nu blijft ze 
zich ergeren. Ik begrijp wel dat 
het niet makkelijk is om op men-
sen in je buurt af te stappen, met 
een minder leuke boodschap. Toch 
kan het soms een verrassend goede 
uitwerking hebben.Herkent u deze 
situatie of dat gevoel? Wilt u praten 

over een probleem met de buren, 
en het oplossen met hulp van be-
middelaars, dan kunt u een beroep 
doen op Buurtbemiddeling Noord. 
De projectleider bespreekt  met u 
welke ondersteuning het beste bij 
Uw situatie past.

Dalia

KINDEREN…KINDEREN…  

Buurtbemiddeling Noord
Wie iets wil doen aan irritaties of 
overlast en daarover met de buren 
wil spreken, kan terecht bij Buurt-
bemiddeling Noord. Buurtbemid-
deling is laagdrempelig en neu-
traal. De buurtbemiddelaars zijn 
vrijwilligers uit Rotterdam-Noord. 
Zij hebben niet alleen een training 
gevolgd, zij zijn ook ervaringsdes-

Jonge mensen van Present kookten op maandagavond 5 ok-
tober in buurthuis Basta voor een dertigtal bewoners uit de 
Agniesebuurt. Vanuit hun geloofsovertuiging vonden ze dat ook zij hun 
steentje aan een leefbare buurt en waardering tussen jong en oud moes-
ten bijdragen. Het werd een denderend succes en een heerlijke maaltijd: 
champignon- of groentesoep, spaghetti of een schnitzel met groentenkers, 
ijs en fl an. Er wordt serieus over nagedacht om hier een maandelijkse ont-
moeting van te maken.

Koken 
voor de buurt

kundig want ook zij hebben en zijn 
buren. Wie niet eigenlijk?
Telefoon: (010) 265 62 48 of e-mail: 
noord@buurtbemiddeling.org.
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Ze zetten het hotel voort, maar dat loopt allemaal niet zo soepel als 
vorig seizoen; de kredietcrisis dwingt ook in ‘Het Nieuwe Hotel’ de 
nodige veranderingen af.
De komende maanden kunt u weer komen kijken naar het wel en 
wee van die 2, hun personeel en hun gasten, en tot welke oplos-
singen ze komen voor de ontstane problemen. 
Een nieuwe staf gaat met enthousiasme aan de slag in het hotel; 
de oude ploeg gaat zich voorbereiden op het maken van het ver-
volg project ‘T(w)ee, Tapas en Tranen’.

De vaste groep spelers bestaat uit: Jolanda, Josette, Sheena, 
Mounir, Willy, Anita, Catharina, Kawus, Saïd, Jamal, Peter en ande-
ren. Productie: Peter Klein Gunnewiek en Jolina Wessels. Ont-
wikkeling script: Miny Verberne. Grafi sche vormgeving: 
Erwin de Wolf.

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

 • Emiel, Karim en Ger stonden in 
BHV jassen aan de poort van de 
tuin van het hotel. Ze lieten de 
mensen binnen en vertelden dat 
ze niet naar boven konden maar 
even beneden moesten wachten: 
Nel dacht dat Walter de brand-
weervergunningen van het Hotel 
had geregeld en Walter dacht dat 
Nel het had gedaan maar er was 
dus niets geregeld en daarom 
is, na een bezoek van de brand-
weer, de bovenverdieping tijdelijk 
niet bruikbaar. Pas als er een aan-
tal aanpassingen worden gedaan 
en de vergunningen geregeld  
mag de bovenverdieping weer 
gebruikt worden. Walter en Nel 
brachten de mensen op de hoog-
te! Om 20 uur kwam de sportzaal 
van het Hotel vrij en deze zou als 
tijdelijke foyer worden ingericht. 

• Toen de gymzaal vrij was zetten 
Karim, Helmut  en Emiel de tafels 
klaar. Nel, Walter en  Maria bege-
leidden de bezoekers vanuit de 
tuin naar de ruimte. Walter vond 
het allemaal geweldig, Nel was ge-
strest en Helmut gedroeg zich als 
een rots in de branding.  

• Walter en Nel kibbelden nog wat 
over de oorzaak van alle proble-
men maar begonnen uiteindelijk 
met de nieuwe reeks van vier 
voorstellingen. 

• Maria en Helmut praatten over het 
gebeuren en hun eigen toekomst. 
Maria vertelde dat ze het toch een 
beetje om zich heen wilde gaan 
kijken omdat het Hotel niet echt 
op en top aan het lopen was. Bo-
vendien moest er voor de baby 
nog zoveel geregeld worden! Thea 
was bezig haar bar naar beneden 
te verplaatsen en vroeg de tortel-
duifjes wanneer ze gingen trou-
wen en samenwonen. Helmut en 
Maria reageerden  verschrikt: dat 
was niet hun bedoeling: ze wilden 
aan living-apart together doen. 
Thea vond alles best zolang het 

kind maar niet het kind van de re-
kening werd. 

• Nel kwam binnen met een ouder-
wets kasboek en een rekenma-
chine. Ze confronteerde Walter 
met het feit dat er ook in de oude 
situatie meer geld uit ging dan 
er binnen kwam. Ze snapte nu 
waarom Walter haar nooit de boe-
ken wilde laten zien. Er was dus 
geen geld voor de aanpassingen 
die de brandweer noodzakelijk 
achtte. En als ze ook de kamers 
boven niet meer zouden kunnen  
verhuren zou er ook geen geld 
zijn voor de salarissen. Walter 
zag alleen maar uitdagingen maar 
Nel zei dat ze zonder een fi nanci-
ele impuls er niet zouden komen. 
Nel wilde direct naar Wouter Bos 
maar Walter stelde voor dat ze ge-
woon even contact zou opnemen 
met Pearl.

Pearl kwam net binnen van haar 
buitenlandse trip. Walter vroeg 
haar om geld. Ze bleek haar kapi-
taal bij DSB te hebben onderge-
bracht en kon er dus nu niet bij-
komen! Daarom was ze ook naar 
Nederland afgereisd. Zij vond dat 
Walter en Nel het er niet al te best 
hebben afgebracht en stelde voor 
om Helmut voorlopig de leiding te 
geven over het saneringsplan om 
het Nieuwe Hotel te redden. Walter 
en Nel stemden hiermee in met als 
voorwaarde in de plannen vooral 
te letten op duurzaamheid en het 
inzetten van medewerkers op hun 
kwaliteiten.

• Helmut haalde zijn boek erbij 
en kwam met een aantal directe 
maatregelen:

• Het magazijn gaat voortaan dicht 
en personeel die dingen uit het 
magazijn nodig hebben komen 
eerst naar Helmut die persoonlijk 
meeloopt. Nel protesteerde hevig: 

• De Cava en chardonney voor gas-
ten en personeel dienen voort-

aan direct afgerekend te worden. 
Walter en Thea proteerden: een 
drankje maakt het zo gezellig) 

• Kamer Nul en kamer Eén worden 
zo snel mogelijk ontruimd en 
voortaan verhuurd in plaats van 
weggegeven.  Karim  protesteer-
de: “ik wist het, ik wist het”!

• Het dubbele salaris van Emiel 
moet, ondanks protest van Emiel, 
direct worden ingeleverd 

• Helmut gaat zich nog beraden 
op een verder plan, Pearl steunde 
hem maar Walter en Nel waren 
het er niet mee eens!

• Helmut kwam Gracia tegen met 
een wasje voor de buurvrouw. 
Deze mocht ze niet meer in het 
Hotel doen en de spullen die ze 
bij zich had voor de voedselbank 
zijn ook nog niet over de datum 
dus die mocht ze ook weer inle-
veren. Gracia vertelde dat ze gaat 
verhuizen: ze heeft overlast van 
haar buren. 

• Gracia interviewde  de nieuwe be-
drijfsleider van het Klooster: Adri-
ana Buines Nunez.

Daarna interviewde ze Cees; hij 
maakte muziek met 2 stokjes op 
allerlei spullen die voorhanden wa-
ren. Cees gaf een demonstratie.
• Pearl vroeg Gracia: Waarom ga je 

verhuizen? Gracia gaf toe: ze had 
de loterij gewonnen en wilde naar 
de Bahamas. Ze wilde het geld 
niet delen want ze kan geen nee 
zeggen. Ze huilde Pearl bestelde 
een fl es Chardonney die ze direct 
contant afrekende en namt Gracia 
mee naar kantoor.  

• Maria vertelde Helmut dat ze di-
rect is aangenomen in het Kraam-
hotel waar ze oriënterend was 
langs gegaan. Ideaal straks als het 
kind komt. 

• Thea vertelde de binnenkomende 
Patty dat ze het voor gezien houdt. 
Ze heeft via internet kennis  ge-
maakt met een Nederlandse wijn-
boer in de Bordeaux die een voor-

SPEELDATA 
2009/2010
19-11, 17-12 en 21-01

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! 
op 06-36.01.29.71
of stuur een mail naar: 
tvechteliefde@live.nl

treffelijke Chardonney maakt, 
Junior en senior krijgen een leven 
als god(en) in Frankrijk. 

• Patty vertelde Lady Destiny dat ze 
voor het hele jaar is volgeboekt. 
Ze zaten met een probleem: hoe 
moeten ze afscheid nemen van 
het Hotel? Ze besloten om hun 
sleutels achter te laten met een 
briefje: Bedankt, Walter en Nel 
jullie redden het wel!. 

• Walter las management teksten 
voor die hij zelf had geschreven 
en prachtig vond. Nel kwam bin-
nen met kopjes brandnetelsoep: 
de brandnetels heeft ze zelf  ge-
sneden aan de Rotte. Helmut zei 
dat hij niets aan hen heeft: Nel 

die alleen in voedsel kan den-
ken en Walter met zijn vreemde 
fi losofi eën. Maar toen ging  Hel-
mut (wellicht toen hij aan de 
buurtgeest dacht of aan Wal-
ter’s teksten) inzien dat hij echt 
moest loslaten.......... Thea weg 
naar haar wijnboer, de zwangere 
Maria die voor zekerheid kiest 
en een kraamhotel gaat mana-
gen etc.. het gaat hem aan zijn 
hart maar het Nieuwe Hotel moet 
verder. Hij weet zeker dat er een 
fantastisch plan voor het Hotel 
gaat komen..... Pearl kwam bin-
nen en vertelde dat ze van een 
anonieme bezoekster een bij-
drage had weten los te peuteren 
voor de verbouwing van het Hotel 
ook is ze nog in gesprek met de 
deelgemeente Noord. Zelf vertrok 
ze morgen naar de Bahamas. Wal-
ter had gelijk: het komt allemaal 
(toch nog) goed.

Helmut ging bezig met het nieuwe 
plan; hoe dat eruit gaat zien kunt 
u komen bekijken en beluisteren 
tijdens de volgende afl evering van 
de buurtsoap op donderdag 19 no-
vember.

Wanneer u straks als publiek 
van de buurtsoap enthousiast 
geworden bent en u wilt mee-
spelen of in een andere vorm 
meewerken aan het project 
dan kan dat. We repeteren 
drie keer voor iedere pre-
sentatie en iedereen die wil 
mag meedoen. U kunt u na 
de voorstelling bij de receptie 
of op onderstaand emailadres 
en telefoonnummer opgeven.

Wat gebeurde er in afl evering 1 
van het Nieuwe Hotel 2?

foto: Erwin de Wolf

Deze voorstelling is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage 
van: Deelgemeente Noord; stichting DOEN, VSB Fonds, stichting Bevordering 
van Volkskracht, Elise Mathilde fonds, Ivo Opstelten Rotterdam Fonds.


