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kinderpersbureau 
kloosterkids

Het gebouw is vrij gesloten door 
tralies voor de entree en de ramen 
en dat past niet bij de ontwikke-
ling van de buurt. Waar voorheen 
vrijwel uitsluitend jongerenactivi-
teiten waren te vinden, is in Het 
Klooster het afgelopen jaar een 
breed scala aan activiteiten ont-
wikkeld. Hierbij valt te denken 
aan kinderdagopvang, naschoolse 
opvang, een opvoedwinkel en 
meer culturele voorstellingen zo-
als de buurtsoap. En het aanbod 
blijft groeien. In 2010 moeten alle 
buurtbewoners makkelijk kunnen 
binnenlopen en ook jongeren blij-
ven welkom voor allerlei activitei-
ten.

Metamorfose
Op woensdag 2 december haalden 
wethouder Kriens, portefeuille-
houder Scalzo van de deelgemeen-
te Noord en regiodirecteur Van 
Gelder van woningbouwcorpora-
tie Woonstad Rotterdam de eerste 
tralies weg. Het is de start van een 
metamorfose van buurthuis Het 
Klooster om er een open en aan-
trekkelijke buurtvoorziening van 
te maken. De verbouwing past bij 
de ontwikkeling van de Klooster-
buurt in het Oude Noorden.

Op onorthodoxe wijze
Een grote groep enthousiaste pro-
fessionals krijgt de vrije hand om 
soms op onorthodoxe wijze zaken 
voor elkaar te krijgen. Dat heeft tot 
nu toe geresulteerd in steeds meer 

evenementen en workshops op 
pleinen en in Het Klooster, huis-
werkbegeleiding voor 100 kinde-
ren, 100 kinderen die lid zijn ge-
worden van een sportvereniging, 

Hotel het Nieuwe klooster (buurt-
soap), een kinderpersbureau en 
een kinderhotel voor vier scholen. 
De positieve energie in de Kloos-
terbuurt valt op.

Onlangs won de Kloosteralliantie 
de prijs ‘Team Rotterdam 2009’. 
De jury ziet ‘dat er nu echt iets op 
gang begint te komen in de wijk’.
Mede dankzij bijdragen van de ge-

meente Rotterdam en stichting De 
Bewer, kan de verbouwing van Het 
Klooster plaatsvinden.

WijkgebOuW Het klOOster 
krijgt nieuW uiterlijk

binnenterrein 
Moerkappelestraat 
feestelijk geopend
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kloosteralliantie 
blikt terug

Wijkgebouw Het klooster 

aan de ruivenstraat 81 

moet meer ruimte gaan 

bieden aan het nieuwe 

sociale buurtprogramma 

en andere activiteiten 

voor alle wijkbewoners. 



pagina 2    nr 19 - december 2009 pagina 3                 nr 19 - december 2009                  

Hiermee wordt de nieuwe wijkvi-
sie van wooncorporatie Woonstad 
Rotterdam voor het eerst echt in 
de praktijk gebracht. Bewoners en 
medewerkers Woonstad Rotterdam 
waren dan ook trots op deze mijl-
paal op weg naar de meest gewilde 
volkswijk van Rotterdam.

Mooi! Hier kunnen de kinderen 
lekker spelen!’
Het nieuwe binnenterrein werd 
geopend met het doorknippen van 
een lint door medewerker Mina 
Aarab van Woonstad Rotterdam en 
wijkmanager Cees Ketting. Tiental-
len bewoners wijdden vervolgens 

hun terrein in met een gezellig 
feestje met een dj, lekkere hapjes 
en activiteiten voor de kinderen. 
Mevrouw Yemila Ajroud en haar 
dochter Saïda uit het complex rea-
geerden enthousiast: ‘Mooi!!! Hier 
kunnen de kinderen lekker spelen!’ 
Met een knipoog voegen ze daaraan 
toe: ‘Jammer alleen dat er niet nóg 
meer speeltoestellen zijn...’

loungebanken om gezellig 
bij te praten
Mina Aarab van Woonstad Rotter-
dam: “Mijn collega’s en ik hebben 
er hard aan gewerkt om de bewo-
ners te betrekken bij dit project. 

binnenterrein Moerkappelestraat 
feestelijk geopend

We hadden hier natuurlijk van die 
gewone banken neer kunnen zet-
ten, maar we gaven de bewoners de 
mogelijkheid om er zelf iets moois 
van te maken.”Tientallen mensen 

Het was een drukste van jewelste 
bij de opening van het binnenter-
rein Tochtstraat. Cees Ketting, 
wijkmanager bij wooncorporatie 
Woonstad Rotterdam, feliciteerde 
projectleider Afaf Harcha. Het ter-
rein is opgehoogd. Schitterende na-
tuurlijke speeltuigen van Ovaal zo-
als een wiebelbrug, schommels en 
een speelhuis met glijbanen passen 
perfect in een geel houtsnipperbed. 
De kinderen stormden er direct 
op af. Veel omwonenden kwamen 
een praatje maken en spraken hun 

waardering uit. “We voelden ons al 
lang verwaarloosd” zei de beneden-
buurman, “maar nu waait er een 
nieuwe wind!“
De komst van Sint en Piet zorgde 
voor een leuke sfeer. En natuurlijk 
waren er poffertjes. De bewoners 
kwamen nog met een goed idee 
voor het Zwaanshalspark: bloem-
bakken aan de waterkant zorgen 
voor kleur en veiligheid. Al met al 
was het een geslaagde middag waar 
iedereen tevreden naar terugkijkt.

Opening binnenterrein 
Tochtstraat

Het inrichtingsplan voor het 
nieuwe schoolplein van basis-
school Combinatie ’70 aan de 
Louwerslootstraat werd tijdens de 
tweede inspraakronde door 32 be-
woners warm onthaald. Er kwamen 
aanvullende opmerkingen, welke 
in het definitieve plan zullen wor-
den verwerkt.
Bewoners willen een goede ver-
lichting bij de schaakhoek, die iets 
naar voren schuift. Ze willen ook 
sluisjes bij de kunstgrasmat van 
het voetbalveld. Een hinkelpad en 
een dichtregel op het plein schoren 
eveneens hoog.
De kids verkiezen een klimrek bo-
ven een wip. De prullenbakken 
moeten vaker geleegd worden. Er 
komen fietsbeugels.

Iedereen maakt zich zorgen om de 
omgangsvormen bij de kids. Ou-
ders gaan de kinderen aanspreken. 
De school komt met een aanbod 
om ouders hierin te scholen. Hoe 
pak je het aan met een goed resul-
taat? In het kader van het project 
Mensen Maken de Stad maken be-
woners ook straatafspraken.
Ouders bekommeren zich ook om 
het beheer van het nieuwe school-
plein. Ze worden hierbij onder-
steund door jongeren van het be-
heerproject Work Out.

• Vacature
Basisschool Combinatie ’70 aan de 
Louwerslootstraat 135 zoekt mede-
werkers voor de overblijf!

In de bekende Hildegardiskerk aan de Blommersdijkselaan vindt op zon-
dagavond 20 december om 20.00 uur ‘A Festival of Lessons & Carols’ 
plaats. Dit is een optreden door Vocaal Ensemble Gaudio o.l.v. Mattijs 
Vijverberg. Aan de orgel speelt Wouter Blacquière.

rond de Moerkapellestraat dachten 
uiteindelijk mee voor een nieuwe 
beplanting en speelmeubilair op 
hun binnenterrein. Alles mocht. 
Het resultaat mag er zijn: voor de 
kinderen zijn er uitdagende hou-
ten speeltoestellen geplaatst. De 

volwassenen hebben een eigen 
ontmoetingsplek rond de zwarte 
houten loungebanken om van daar-
uit op de kinderen te letten of om 
gezellig bij te praten. Wanneer het 
straks lente wordt, zal op het ter-
rein een betoverende siertuin tot 
bloei komen. De planten en bomen 
zijn zo uitgekozen dat er straks veel 
vogels en insecten op af zullen ko-
men.

Écht meebeslissen
Cees Ketting van Woonstad: “Dit 
begint erop te lijken. Bewoners 
hebben hier zelf nagedacht over 
hun woonomgeving kunnen ver-
beteren. Sommigen lachen nog als 
we zeggen dat dit over vijf jaar de 
meest gewilde volkswijk van Rot-
terdam zal zijn. Maar ze merken 
dat we het écht menen en dat ze 
écht mee mogen beslissen over de 
toekomst van de wijk.”

Zij bieden:
• Een vrijwilligersvergoeding
• Goede begeleiding/nascholing 
 en training
• Werken in een vaste klas
• Leuke collega’s

u biedt:
• Zorg en humor aan de leerlingen
• U spreekt voldoende Nederlands
• U beschikt over pedagogische 

kwaliteiten
• U kunt minimaal 2 keer per week 

werken tussen 11.45 - 13.15 uur.

Informatie over deze functie kun 
u krijgen bij Sakina el Kourchi of 
Jenny Hoekstra via telefoonnum-
mer (010) 466 35 37 of per e-mail: 
combinatie70@combinatie70.nl.

kerst 
geZOngen 
en geZegd

basisscHOOl cOMbinatie ’70
• Warm onthaal

Vroeger: niet veel meer dan een ongebruikt grasveld. Nu: mooie 
houten speeltoestellen, een ontmoetingsplek voor volwassenen 
en een betoverende siertuin. Op woensdag 11 november werd 
het vernieuwde binnenterrein aan de Moerkapellestraat in ge-
bruik genomen.

Glunderend zat eigenaar Henk Se-
lier in zijn zaak, die bomvol zat met 
vele klanten, oud-klanten, vertegen-
woordigers van de groothandel, wo-
ningbouwcorporatie, leveranciers 
en bekenden uit de wijk om hem te 
feliciteren. Jaren geleden had hij al 

het idee om een eetgedeelte bij zijn 
zaak te trekken, waar klanten rustig 
een vers gebakken visje met een pa-
tatje konden eten.
Door de renovatie van het Zwaans-
hals kreeg hij de kans om zijn zaak 
uit te breiden met niet alleen een 
mooi eetgedeelte ernaast, maar ook 
achter zijn zaak in de tuin. Daar 
kunnen zomers ook klanten rustig 
in het zonnetje hun maaltijd nut-
tigen.
Inmiddels zitten Dick en zijn 
vrouw Hermien al 55 jaren in de 
viswinkel in het Oude Noorden. 
De viswinkel is een begrip in heel 

Rotterdam-Noord en niet alleen 
Nederlanders, maar ook de niet-
Nederlanders weten deze zaak te 
vinden. Voor slechts vijf euro kan je 
hier een bord patat met sla en een 
lekkerbekje of kibbeling krijgen.

Op donderdag 26 november was er 
nog een leuke toegift bij de eerdere 
feestelijkheden: portefeuillehouder 
Ahmed Harika kwam bij het echt-
paar op bezoek om hen namens de 
deelgemeente Noord te feliciteren 
met hun langverwachte uitbrei-
ding. Een mooi gebaar.

De talrijke zaakjes worden in de 
oorspronkelijke stijl mooi opge-
knapt. Het er vlak naast gelegen 
Rotabs Style Center, ‘Warenhuis 
voor Toegepaste Kunsten’, bestaat 
uit een keur van creatievelingen. 
Dit bedrijfsverzamelgebouw aan 
de Zaagmolenkade 46, op de plaats 
van de voormalige Roteb-locatie, is 

met zijn diverse units een beleve-
nis en een lust voor het oog. Toch 
is dit gebied pal naast de Rotte nog 
maar weinig bekend bij de stede-
ling. Daarom kiezen woningbouw-
corporatie Patrimoniums Woning-
stichting PWS en de deelgemeente 
Noord voor promotie.

creatieve aankleding
Studio Stikstof werd benaderd om 
de straat aan te kleden en te zorgen 
voor een goede bewegwijzering 
naar deze straat. Vinden, doen en 

zien zijn bij de campagne dan ook 
sleutelwoorden. Nog niet aange-
pakte of verhuurde panden worden 
gevuld met workhops kindercircus, 
inpakken en kerstboom aankleden. 
Andere geven plek aan toonaange-
vende exposities.

recepten
In de maand december is er in het 
Zwaanshals een culinaire actie. De 
diverse bakkers, groenteboeren, 
specialiteitenrestaurants en desig-

nwinkels hebben voor de bezoeker 
recepten klaarliggen. Alle ingredi-
enten kun je tegen fikse korting in 
de straat kopen. Iets voor je kerst- 
of nieuwjaarsdiner? Zie ook de 
flyer elders op deze pagina.

Vernieuwende en 
multiculturele uitstraling
Een aantal nieuwe ondernemers 
onder impuls van Magiel La Rivi-
ère en Sandra Breuer willen een 
brug bouwen tussen ondernemers 

Promotie Zwaanshalsgebied

levenswens gerealiseerd
Voor de bekende vishandel Se-
lier aan het Zwaanshals 305a 
was het op donderdag 12 no-
vember dan eindelijk zover: 
de langverwachte officiële 
openingsdag van de uitbrei-
ding met het aangrenzende nr. 
307a.

die elkaar goed kunnen aanvullen. 
Het Zwaanshals dient een vernieu-
wende en multiculturele uitstraling 
te hebben.
Het grote neonkunstwerk met de 
twintowers erop is niet alleen een 
blikvanger en een publicitair ele-
ment voor de straat. Het is vooral 
een praat- en discussiestuk tussen 
verschillende ondernemers en jon-
ge stedelingen die in de straat zijn 
komen wonen. Ze hebben allemaal 
getekend voor het initiatief, onder 
het motto “dan hebben we goede 
gespreksstof samen”.

Zondagsopening
Vanaf januari kiest het Zwaanshals 
voor een zondagsopening, telkens 
op de eerste zondag van de maand. 
Er gebeurt dan ook wat: de opening 
van een expositie, muziek, straat-
theater, een kunstinstallatie. Met 
het Centrum voor Beeldende Kunst 
en de woningbouwcorporaties 
wordt onderhandeld over muur-
schilderingen in de uitzonderlijke 
kroonlijsten van het Zwaanshals. 
Namen vallen van bekende kunste-
naars als Woody van Amen en Co 
Westerik.
Het Zwaanshals wordt de straat om 
te zien en gezien te worden!

Het Zwaanshals ondergaat een 
complete gedaanteverwisse-
ling. 

koken lekker anders
koken met recepten uit het Zwaanshals

Vanaf 30 november 2009 tot en met 9 januari 2010 loopt er een gezamen-
lijke actie van winkeliers uit het Zwaanshals. Met authentieke recepten 
van Deliclassics kunt u inkopen doen bij de Turkse buurtsuper, de Marok-
kaanse slager en de vishandel. Eenvoudig opgestelde recepten, waarmee 
thuis traditionele Turkse en Marokkaanse gerechten te bereiden zijn. Per 
week wordt 1 Turks en 1 Marokkaans gerecht aangeboden, 6 weken lang. 
De recepten liggen voor u gereed bij alle deelnemende winkeliers in het 
Zwaanshals. Alle ingrediënten zijn bij deze winkeliers verkrijgbaar. Zo 
merkt u gelijk dat er kwaliteit wordt geleverd in het Zwaanshals en dat 
vers en gezond eten helemaal niet duur hoeft te zijn.
De recepten gelden ook als waardebonnen voor bijvoorbeeld een glaasje 
prosecco bij een diner bij restaurant Zino, een gratis kopje thee bij iedere 
warme maaltijd bij eethuis Jasmine, een aanbieding bij bakkerij Al Hocei-
ma of bij Deliclassics, restaurant en delicatessen. U krijgt ook € 2,50 kor-
ting op een tajine (Marokkaanse braadpot van aardewerk), die verkrijgbaar 
zijn bij 1001-nacht. Kortom, probeer het eens en laat u verrassen door de 
kwaliteit. We zien u zeker terug!

De aan deze actie deelnemende winkeliers zijn aan de oneven zijde: 
viswinkel Selier (nr. 305), Marokkaanse bakkerij Al Hoceima (nr. 301), 
Deliclassics (restaurant en delicatessen, nr. 275/277) en restaurant Zino 
(nr. 265). Aan de even zijde zijn de deelnemende winkeliers: supermarkt 
Anadolu (nr.410), Marokkaans eethuis Jasmine (nr. 394), slagerij Marrak-
ech (nr. 288) en 1001-nacht (mooi aardewerk en originele tajines, nr. 278). 
Ze zijn allen herkenbaar aan het actievignet.

aan de zwier 
in het Zwaanshals
In december bruist het Zwaanshals. In deze beroemde winkelstraat en directe 
omgeving in het Oude Noorden is er van alles te doen op het gebied van 
kunst, muziek, theater en creatieve workshops. Zo worden bezoekers verrast 
door Russische popmuziek, is er een workshop schilderij op glas en geeft een 
modeontwerpster stylingtips. Er is een shoproute aangelegd langs bijzondere, 
leuke winkels. Ook kunnen bezoekers terecht bij het Snert Meeting Point, 
waar de lokale restaurants gezamenlijk voor een kop soep zorgen.
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kindertalent

Met partners leverde het opbouwwerk 
haar bijdrage aan de kindvriendelijke 
wijk Erasmusbuurt. Het samenwer-
kingsverband met basisschool de 
Klimop, woningcorporatie Com.Wo-
nen en Stichting Welzijn Noord gaat 
uit van de meervoudige intelligentie 
van kinderen.
Elk kind heeft zijn eigen specifieke ta-
lent dat je kunt ontwikkelen. De één is 
meer visueel ingesteld, de ander heeft 
liefde voor de natuur of is beweeglijk; 
de één is communicatief, de ander 
een cijferaar; de één een dichter, de 
ander een acrobaat. Het stimuleren 
van kindertalent is van het grootste 
belang. De school stelt zich dat als 
taak, maar ook buiten de school is 
het belangrijk dat kinderen worden 
omarmd en gestimuleerd. Heel vaak 
lopen volwassenen met een bocht om 
de kids heen en wordt hun gedrag 
als overlast getypeerd. Bij gebrek aan 
contact met volwassenen gaan de kids 
op straat hun eigen regels maken.

creatieve omgeving

Talentontwikkeling vraagt ook een 
aangepaste omgeving. In 2009 werd 
dan ook het vernieuwde schoolplein 
opgeleverd met kinderpoëzie op de 
vloer, een stijlvol voetbalveldje, aan-
trekkelijke speelelementen en een 
klimop tegen de muur. De autovrije 
Tollensstraat kreeg een metamorfose 
met mooie bloemperken en tal van 
wiebelelementen voor de kleintjes. 
Het binnenterrein Rembrandtstraat 
kreeg volks- en kindertuintjes en 
werd een echte ontmoetingsplek tus-
sen oud en jong. De binnenterreinen 

Noordplein en Hofdijk werden rijker 
beplant en kregen artistieke speelele-
menten. Ook het gebied achter de Ja-
cob Catsstraat werd een avontuurlijk 
veld, dat al inspeelt op de toekomstige 
buitenschoolse opvang.
Elk binnenterrein heeft een eigen ka-

rakter dat inspeelt op een specifiek ta-
lent. Het is de bedoeling dat de speel-
plekken verbonden worden met een 
groei- en bloeiroute. De kinderen heb-
ben de hobbels al in kaart gebracht: 
de oversteek bij het Noordplein, de 
grijze tegels, meer activiteiten op het 
Noordplein.

Pleinactviteiten

Het opbouwwerk stimuleerde de no-
dige activiteiten om in de buurt een 
kindvriendelijke sfeer te creëren. Tal 
van workshops richtten zich op de 

 erasmusbuurt, kindvriendelijke wijk
ontwikkeling van kinderen:
- De Streetchallenge op het Noord-

plein was een sportief gebeuren, 
met 60 meter sprint, stormbanen, 
panakooi, luchtkussen, rappers, bas-
ketbalvirtuozen, beatboxers en de 
jongste d.j. van Nederland.

- Het jongerenpodium op de Rotte, 
in samenwerking met Klanken-
haus, de popacademie van scholen-
gemeenschap Zadkine, liet aan de 
plaatselijke jeugd de beste school-
bands zien.

- Zomermuziek op de Rotte kreeg een 
Italiaans tintje, het Rotterdams Ka-
merorkest kreeg gezelschap van een 
heuse tenor in een gondel.

- Tijdens de Regatta op diezelfde Rotte 
gingen kinderen aan de slag met de 
Roeivereniging Rijnmond.

- In de zomervakantie werd op het 
binnenterrein Hofdijk een heel ten-
tenkamp georganiseerd.

In september was daar ook een knal 
van een buurtfeest, met een tweede-
hands- en creamarkt, plaatselijke zan-
gers en de Surinaamse buurtband, 
een multicultureel koor en salsadan-
sers, een brassband en heerlijke hap-
jes. Het Rottekwartier hield er ook 
zijn traditionele huiveringwekkende 
Halloween-optocht.
- Op het Noordplein verscheen drie 

Het is de bedoeling dat de speelplekken 
verbonden worden met een groei- en bloei-
route. De kinderen hebben de hobbels al in 
kaart gebracht

dagen lang het Wereldcircus, met 
scholendag, workshops, Surinaam-
se bands, electric dance Music Ac-
tifeth met star-zangeres en Blockx 
rappers. Ook kon je meedoen met 
Tivolita, het door een buurtbewoner 
gemaakte educatieve pretpark naar 
Kopenhagen’s model.

Het preventieteam wist nieuwe leden 
te werven, met het oog op meer vei-
ligheid en vooral contact in de buurt 
tijdens de avonduren.

dialOOg aWard 2009 
Voor SoNor
tijdens de dag van de dialoog op 6 en 7 november heeft op-
bouwwerkorganisatie sOnOr de dialoog award 2009 gekre-
gen. burgemeester aboutaleb reikte de prijs uit aan sOnOr-
diecteur rené van der Voorn en de opbouwwerkers Sherita 
thakoerdat en Mimoun Hmoumou. sOnOr organiseert sinds 
het ontstaan van de dag van de dialoog een toenemend aan-
tal tafels. dit jaar maar liefst 26 van de 223. burgemeester 
aboutaleb gaf sOnOr hierover een compliment.

De feestelijke oplevering van alle fy-
sieke veranderingen in de kindvrien-
delijke wijk Erasmusbuurt bracht een 
ideaalbeeld naar voren. Honderden 
kinderen die cijferden met professor 
Ruud op het Noordplein, ze haalden 
acrobatentoeren uit met Olim en Tan-
ja, werden poppenspelers en vertellers, 
dansten met Niketuk Wirgati, speel-
den muziek met Jacqueline Castro, 
maakten bloemstukjes met Latifa en 
leerden de wethouder puzzelen.

rolmodellen
benieuwd naar een impressie van de activiteiten van het project 
rolmodellen? kijk op: www.theinspirators.nl.

Hoera, we hebben
de beker!

De Kloosterbuurt is aan het kantelen 
ten goede. Alles begon met het Soci-
aal Platform Rotterdam, dat het deel-
gemeentebestuur overtuigde het pri-
maat van het handelen te leggen bij 
actieve basiswerkers. Er werd een ana-

lyse gemaakt: het Johan Idaplein moet 
van sfeer veranderen en een plein 
voor iedereen worden. Het Klooster 
kan weer een wijkgebouw worden en 
de kinderen kunnen lid worden van 
een vereniging.

talent op het plein

Het opbouwwerk organiseerde met 
partners maandelijks een grote acti-
viteit op het Johan Idaplein, gericht 
op activeren van kinderen en talent-
vorming. De activiteiten brachten 
ook Marokkaanse en Turkse vrouwen 
weer op de bankjes en kregen waar-

dering van de jongeren die geleidelijk 
zelf ook een rol gaan spelen.
Icecarving, Gametent, Cultuurmarkt, 
Straatvoetbaltoernooi, open podium 
met plaatselijke kind- en jeugdarties-
ten, Straatspeeldag en Wereld aan Ta-
fel als afsluiting van de boekenweek. 
Het werd een plein met een totaal 
andere sfeer, een plein voor iedereen.

resultaten

Honderd kinderen werden lid van een 
vereniging. De Kloosterbus heeft tien 
vrijwillige chauffeurs en begeleiders. 
Veertig moeders volgen Nederlandse 
les op de Hildegardisschool, een 

school die de zevende hoogste Cito-
toets score haalde van heel Nederland. 
Honderd en veertig kinderen zitten 
op een huiswerkklas. Een kinderpers-
bureau ging van start. Twee kinder-
kunstprojecten staan in de steigers. 
Wie investeert in de jeugd, investeert 
in de toekomst.
En Last but not Least: de Kloosteral-

liantie heeft op vrijdag 30 oktober jl. 
de prijs van het ‘Gebiedsgericht Wer-
ken’ gewonnen: “Hoera, we hebben 
de beker!”

bewonersinitiatieven

Het opbouwwerk ondersteunde be-
woners bij het uitwerken en begroten 
van hun initiatieven en dromen. Een 
kleine greep uit de rijke oogst:

• De binnenterreinen Tochtstraat en 
Moerkapellestraat werden sprook-
jestuinen.

• De schutting voor de pastorie Hil-
degardiskerk werd door tal van 
kinderen van de rooms-katholieke 
basisschool Hildegardis samen met 
kunstenaars van het Lastplak Collec-
tive beschilderd (‘beklad’)

• Het binnenterrein van de Jacob 
Catsstraat speelt in op het visuele ta-
lent met een kleurenprisma en een 
mozaïek, onder het motto ‘Het oog 
wil ook wat’.

• Het Stroveer benadrukt natuurtalent 
met de installatie van een watergolf-
spelelement.

EEn jaar opbouwwErk in bEEld
jOHan idabuurt

De binnenterreinen Tochtstraat en Moer-
kapellestraat werden sprookjestuinen

De Agniesebuurt wil zichzelf met een 
veelheid aan acties weer op de kaart 
zetten:
• Bewoners willen van hun straat een 

‘Wereldstraat’ maken.
• Kunstenaar Hans van Bentem (die 

kroonluchters maakt voor Madon-
na) werkt een bewonersidee uit, in 

de vorm van een kleurendiamant 
die vier gevels met elkaar verbindt.

• Jongeren namen het initiatief tot een 
Johan Cruyffcourt, met medewer-
king van de deelgemeente Noord is 

het er ook gekomen.
• Kunstenaar Chris Ripken startte 

onder de Hofbogen een jongeren-
werkplaats. Hij kreeg een beperkt 
bedrag voor inrichting en wil met de 
jongeren zelf opdrachten in de bui-
tenruimte realiseren.

• Voor het braakliggend terrein Palace 

in de Zomerhofstraat maakt het eco-
logisch bureau van Gerdie, bekend 
van de Oogstfeesten in Middelland, 
een inrichtingsplan. Ideeën van be-
woners zijn er genoeg: moestuin-

tjes, een ontmoetingsplek, een fiets-
crossbaan en een pleinbioscoop met 
drive in.

• Bewoners uit de Schoonoordstraat 
willen een filmhuis in station Berg-
weg als alternatief voor het naar zuid 
verhuizende theater Lantaren/Ven-
ster,. Naast een artistiek programma 
zal er ook plek zijn voor Bollywood-
films en Arabisch werk, en dat alles 
op een groot scherm.

• Het Agniesefestival op het Ammer-
sooise plein was een daverend suc-
ces.

 VergeteN AgNieSebuurt 
 knOkt terugDe activiteiten brachten ook Marokkaanse en 

Turkse vrouwen weer op de bankjes en kre-
gen waardering van de jongeren die geleide-
lijk zelf ook een rol gaan spelen
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Een groep leerlingen van de basis-
scholen in de Kloosterbuurt nam 
acht weken lang deel aan de work-
shop Journalistiek en Fotografie op 
het kinderpersbureau in het Kloos-
ter. Een project in het kader van 
de Kloosteralliantie. de redactie 
bestond uit Hicham (11) en 
laura (10) van combinatie 
’70, kardelen (12) en lou-
bna (11) van de Hildegardis-
school, kadir (11), sedef (10) 
en seyda (11) van de Fontein 
en sena (11) van de dialoog. 

Met notitieblokjes, perskaarten en 
fotocamera’s in de aanslag, trokken 
zij de buurt in op zoek naar nieuws 
en verhalen om een eigen wijkkrant 
mee te vullen.

De jonge reporters hebben heel veel 
mensen geïnterviewd, spannende 
uitstapjes gemaakt en zijn op on-
derzoek uit geweest in de buurt. De 
kinderjournalisten gingen onder 
meer op bezoek bij hun collega’s 
van weekblad De Echo, namen een 
kijkje bij de educatieve wijktuinen 

aan de Gordelweg en vroegen de 
directrice van Stichting Hoedje van 
Papier Liesbeth Kerstens het hemd 
van het lijf. 

Op deze pagina twee artikelen die 
de redactieleden van Kloosterkids 
geschreven hebben naar aanleiding 
van het bezoek aan Kinderparadijs 
Meidoorn en het interview met por-
tefeuillehouder Richard Scalzo.

bezoek aan kinderparadijs 
Meidoorn

Er is bij het Kinderparadijs een 
nieuwe speeltuin gebouwd, omdat 
de oude was afgekeurd. De speel-
tuin bestaat voor een deel uit een 
windmolen en heet Wikado, omdat 
het grote speeltoestel uit wieken be-
staat en ze het cadeau hebben gekre-
gen. Normaal worden de wieken van 
windmolens weggegooid. Deze zijn 
schoongemaakt en er zijn gaten in 
gemaakt zodat kinderen er nu mee 
kunnen spelen. Het is bedacht door 
een architect.

Esther is 31 jaar en werkt al elf jaar 
bij het Kinderparadijs. Ze heeft 
vrijetijdskunde gestudeerd. Er wor-
den ook activiteiten gehouden bij 
het Kinderparadijs, zoals kookles. 
Die heet ‘Kokkies’. We hebben Ashit 
geïnterviewd. Hij is 9 jaar en kookt 
al zes weken. Hij vindt het heel leuk 
om pizza en groentesoep te maken. 
Hugo is de meester. Hij werkt al ze-
ven jaar bij het Kinderparadijs. 

kinderPersbureau klOOsterkids
Kinderjournalisten op pad in het Oude Noorden

interview met portefeuille-
houder richard scalzo (Pvda, 
jeugd, Zorg en Welzijn)

Wat vindt u leuk aan uw werk?
Dat er heel veel verschillende men-
sen in de wijk wonen.

Is uw werk zwaar?
Soms wel. Door bezuinigingen is 
er minder geld. Dan moet je kiezen 
waaraan je wel geld gaat besteden 
en waaraan niet. Dat is wel eens 
moeilijk.

Wat gaat er nog veranderen in de 
buurt?
Het Kloostergebied wordt aange-
pakt. En er zijn veel mensen in Rot-
terdam Noord die geen werk heb-
ben. Ik wil ervoor zorgen dat die 
allemaal aan het werk gaan.

Stel, uw blinde buurvrouw vraagt 
aan u om te stemmen als er verkie-
zingen zijn. Ze wil op de VVD stem-
men. Stemt u dan voor haar op de 
VVD of kruist u stiekem het vakje 
van de PvdA aan als u in het stem-
hokje staat?
Ik heb natuurlijk liever dat ze op de 
PvdA stemt, maar als ze op de VVD 
wil stemmen dan doe ik dat voor 
haar.

Stel dat u een magische steen had, 
wat zou u dan doen in Rotterdam 
Noord?
Dan zou ik ervoor zorgen dat alle 
kinderen die hier wonen later kun-
nen worden wat ze willen.

Wist je dat het Oude noorden een nieuwe kinderkrant 
heeft, die luistert naar de naam kloosterkids?
in de redactie zitten jonge verslaggevers en fotograven 
van het kinderpersbureau van de kloosterbuurt. Het zijn 
Hicham, kandelen, sedef, seyda, kadir, laura en loubna. 
Voor de allereerste editie van Kloosterkids hebben ze heel 
veel mensen geïnterviewd, spannende uitstapjes gemaakt 
en zijn ze op onderzoek in de buurt geweest.

KlOOsTerKiDs
Ze hebben portefeuillehouder richard scalzo geïnterviewd, 
stanley Macdonald van het klooster, esther van het kin-
derparadijs en liesbeth kerstens, de baas van Hoedje van 
Papier, de stichting die het kinderpersbureau ondersteunt.
Wat de kinderen in de krant zoal bezig houdt? Veilig over-
steken, geen ruzie maken, vuil op straat, vandalisme, el-
kaar helpen en respect voor elkaar. Het is een mooi kleur-
rijk krantje. een dikke proficiat voor de kids! StichtiNg hoedje VAN 

PaPier
Het kinderpersbureau is een 
initiatief van Stichting Hoedje 
van Papier. Een kinderpersbu-
reau is een traject van minimaal 
een half jaar waarin kinderen de 
verschillende mediaworkshops 
die Hoedje van Papier aanbiedt, 
kunnen volgen. Voorbeelden 
van workshops zijn Journalis-
tiek en Fotografie, Film en Te-
levisie en Radio maken. Hoedje 
van Papier gaat uit van kennis, 

talenten, creativiteit en verant-
woordelijkheidsgevoel van kin-
deren en wil dit door middel van 
mediaworkshops samen met hen 
verder ontwikkelen. Doordat de 
kinderen worden begeleid door 
vakkrachten, krijgen ze de kans 
reportages te maken van span-
nende plekken in en buiten de 
wijk en interviews te houden met 
belangrijke en beroemde men-
sen uit de wijk en de stad. Er gaat 
voor veel kinderen een nieuwe 
wereld open. Hoedje van Papier 
wil de mediaworkshops in de ver-
schillende wijken van Rotterdam 
verder ontwikkelen en om zoveel 
mogelijk kinderen de kans te ge-
ven hun stem te laten horen.

Door Angelique van Tilburg

 

klOOsteralliantie 
blikt terug

betrokken opvoeders
De reacties waren over het alge-
meen erg positief. Toch wil men in 
2010 nog een hoger niveau berei-
ken. Men wil inzetten op een dui-
delijk aanspreekpunt voor vakkrach-
ten, die een activiteit uitvoeren zoals 
bijvoorbeeld het kinderpersbureau 
of huiswerkbegeleiding. Ook zet de 
alliantie in op een grotere ouderbe-
trokkenheid, op een betrokkenheid 
van alle opvoeders; dat kunnen ook 
oma’s en opa’s zijn. De partners wil-
len verder hun activiteiten afstem-
men en meer in elkaar schuiven. 
Een goede communicatie is het to-
verwoord. Er komt dan ook een uit-
gebreide maandagenda.

begeleid spelen
Belangrijk vindt men het begeleiden 
van spelende kids. Aan Sport en Re-
creatie en SBA werd gevraagd om 
een grotere aanwezigheid in de bui-
tenruimte. Bij mooi weer kan de in-
loop van het Klooster naar het plein 
worden verplaatst.
Een aantal kids vertoont normover-
schrijdend gedrag. Het Winkeltje 
heeft een aanbod ontwikkeld dat 
ouders en opvoeders helpt om hier 

beter mee om te gaan. Ook ‘Mensen 
maken de Stad’ maakt buurtbewo-
ners meer betrokken door het ma-
ken van straatafspraken.

in de kloosteralliantie ver-
enigde actieve beroeps-
krachten en bewoners blik-
ten terug op de activiteiten 
van het afgelopen jaar.

De schoolsportvereniging zal zich 
richten op een aantal populaire 
sporten, zoals basketbal, turnen en 
atletiek.

Het johan idaplein zinderde op 
woensdag 18 november weer, 
ook al waren de weergoden 
het jeugdige publiek niet gun-
stig gezind. 

Bij het interactieve programma 
‘Tools for Talent’ werden 15 uitvin-
dingen door de kids driftig uitgepro-

tOOls FOr talent was succes
beerd. Met een bal in een katapult 
tussen de gaten door racen, sjoelen 
tussen de spiralen van een bed, met 
spiegels zoeken naar je verborgen 
handen: het was een belevenis voor 
onze behendige jongelui. Je kon bij 
Guerillakids ook je eigen kleding 
maken, compleet met de naaima-
chine.

Met de centrifuge maakten onze 
kleine kunstenaars werkstukjes, 
die in de Kunsthal niet zouden mis-
staan.
Hoogtepunt was de zich ontpop-
pende vlinder, een uniek straatthe-
aterstukje waarbij soms een traan 
werd geplengd

Het opbouwwerkproject Mensen Maken de stad (MMs) werkt 
aan meer samenhang in de agniesestraat.
Omdat de straat te lang is, is hij in vier stukken opgedeeld. Er hebben zich 
in elk deel van de straat actiegroepjes gevormd.
Zo willen de bewoners meer groen. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd via tal 
van geveltuinen en hangende plantenbakken aan de talrijke lantaarnpalen.
Bewoners besloten ook hun portieken netjes te houden en elkaar geregeld 

te ontmoeten tijdens door hen zelf opgezette straatfeesten. Het werden 
twee leuke feesten, met brassband, Turkse danseresjes en de tentband van 
het Rotterdams Volkstheater. Heerlijk eten was er ook met Surinaamse 
delicatessen, Marokkaanse hip en reuzengarnalen.
Ontroerend waren de bewonershelden, die knokken voor een schone, vei-
lige en kindvriendelijke straat. Met meer dan honderd gezinnen heeft het 
opbouwwerk intensieve gesprekken gevoerd over een leefbare buurt.

Op 22 en 23 december gonst wijkgebouw het klooster aan de 
ruivenstraat van de activiteiten.
Op dinsdag 22 december gaan de kids samen met volwassenen op pad. 
De kinderen laten de ouderen zien hoe zij de buurt beleven, wat ze leuk 
en spannend vinden en wat hen irriteert. Ze vertellen ook over hun dro-
men. Dat mag je niet missen.
Op woensdag 23 december houdt het Klooster van 13.00 tot 21.00 uur 
Open Huis. Kinderen maken kerststukjes en schilderen. Er zijn talrijke 
demo’s, van kickboksen tot acrobatiek. JJ Nadia is van de partij. Er komt 
een tentoonstelling met oude platen en foto’s van jong en oud. Het pro-
gramma bereikt ’s avonds zijn hoogtepunt met een optreden van de Ma-
rokkaanse band …. Het hele programma is samengesteld door de jonge-
ren zelf, die zo iets voor de ouderen willen terugdoen. Ze krijgen de steun 
van een aantal moeders uit de Kloosterbuurt.

Wijkgebouw het Klooster pakt uit

Het Oude noorden/agniesebuurt telt vijftig en twintig actieve 
Opzoomergroepen, die de kerst- en suikerfeestviering, Hallo-
ween en zomermiddagen organiseren. dit alles om een meer 
leefbare buurt te krijgen en onderling bewonerscontact te sti-
muleren.
Uitschieters waren dit jaar het Rottekwartier, met een spetterend buurt-
feest en een tentenkamp, en ‘De Poort’, het binnenterrein bij het Zwaans-
hals met een plantactie en een spectaculaire opening van de gloednieuwe 
container.
De Ooievaarstraat en de Gerard Scholtenstraat kregen de titel van ‘Eigen 
Krachtstraat’, waarbij ze een budget krijgen om en wat groter ontmoe-
tingsfeest te organiseren. De plaatselijke muziekgroepen en de originele 
kinder- en crea-activiteiten in de Gerard Scholtenstraat waren het ge-
spreksonderwerp in de buurt.

Opzoomeren

Ontroerend waren de bewonershelden, die 
knokken voor een schone, veilige en kind-
vriendelijke straat

Vanaf september 2009 hebben de opbouwwerkers van Men-
sen Maken de stad (MMs) huis aan huis bewoners in de straten 
rondom basisschool de combinatie 70 in de louwerslootstraat 
bezocht. 
Aan de bewoners werd gevraagd “Wat vindt u van uw straat, wat gaat goed 
en wat kan beter?” Het buurtonderzoek heeft geleid tot straatafspraken. 
Deze helpen bewoners hun buurt mooier, leuker en schoner te houden.
‘Extra Extra’ betekent dat er zeven mensen ook naar cursussen en taal-
lessen zijn doorverwezen. Ook worden sportmogelijkheden in de wijk 
onderzocht.
Met partners worden de stoepen aangepakt. Ook de hondenpoepoverlast 
is een hot item. De onzekerheid rond al dan niet slopen is enerverend en 
houdt bewoners tegen om initiatief te nemen.
In december staat het speelgedrag van kinderen centraal. Bewoners ma-
ken zich zorgen om het agressieve speelgedrag van kinderen onder de 
tien jaar op de pleinen. Extra zorgwekkend is daarbij het gebrek van toe-
zicht en betrokkenheid van ouders.
Het team van MMS organiseert in december pleinactiviteiten voor jong en 
oud voor alle kinderen, ouders en bewoners die graag laten zien dat zij wel 
op een prettige manier samen leven.

Mensen Maken de stad eXTrA

Mensen Maken de stad
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noorderzon is een uitgave van Sonor 
Steunpunt opbouwwerk oude noorden/
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  Wie 
Wat 
WaaR

BuurtHuiS BaSta
schoterbosstraat 17
3032 cn rotterdam
tel. (010) 467 86 52

BuurtHuiS Mozaïek
schommelstraat 69
3035 Lg rotterdam
tel. (010) 466 37 34

sticHting kinderparadijs
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 wc rotterdam
tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• kinderkunstclub
 insulindestraat 248
 (donderdag 15.30-17.00 uur)

wijkgebouw kLooster 
oude noorden
ruivenstraat 81
3036 dd rotterdam
tel. (010) 467 18 23
e: kloosteron@senr.rotterdam.nl
contactpersoon/bedrijfsleider: 
adriana Bulnes

j0ngerenwerk sticHting
BuurtWerk aLeXander
p/a wijkgebouw klooster 
oude noorden, 
ruivenstraat 81
3036 dd rotterdam
tel. (010) 266 87 52

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
tel. (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

kinderdaM
schiekade 34
3032 aj rotterdam
tel. (010) 44 300 33

poLitie Bureau
• Zaagmolenstraat 92
• walenburgerweg 54

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

opvoedwinkeLtje- 
twinkeLtje
Heer kerstantstraat 48
3036 nn rotterdam
open op ma, di, do 8.30-14.00 uur
tel. 06 1051 6526

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
 tel. (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)

In een modezaak op de Zwart Jan-
straat sta ik bij de kassa in de rij. 
Twee jonge vrouwen voor me kweb-
belen uitgebreid over de bloesjes 
die ze hebben gevonden. Nadat ze 
zijn uitgepraat over hun aankoop 
gaan ze verder op een ander ge-
spreksonderwerp: de buren.
“Ik ben jaloers op jou, jij hebt zulke 
leuke buren” zegt de vrouw met de 
rode bloes tegen die met de blauw-
gestreepte. “Ze passen soms op je 
kind en jullie gaan samen sporten 
en zo. Terwijl ik van die snertmen-
sen naast me heb wonen.”
Haar vriendin beaamt de goede 
band met haar buren en vraagt wat 
er mis is aan die van haar?
Dat legt ze met een scherpe stem 
uit: “Nou, ze zetten áltijd hun auto 
bij ons voor de deur, die pubers 
van haar stampen en gooien met 
de deur en tot ‘s avonds laat hoor 
je geklak van hakken die heen en 
weer gaan!” Ze heeft er een paar 
keer over geklaagd, maar de buren 
reageerden chagrijnig en er veran-
derde niets. Ze baalt ervan en ver-
wacht niet dat die buren rekening 
met haar gezin willen houden.

De vriendin met de rode bloes be-
denkt: “Joh, nodig ze een keer uit 
op de koffie en vertel dan waar je 
last van hebt”. Hoewel de vriendin 
met blauwgestreepte bloes haar 
wenkbrauwen fronst, gaat die met 
de rode bloes verder: “Misschien 
hebben ze het niet goed begrepen. 
Ik ken jou. Wanneer je geïrriteerd 
bent, kan je wel eens venijnig uit de 
hoek komen.”
De vrouwen zijn aan de beurt bij de 
kassa, het gesprek stopt en na het 
afrekenen lopen ze met hun tasjes 
de winkel uit
Ook ik betaal mijn aankoop en ter-
wijl ik naar huis fiets, bedenk ik dat 
ik de suggestie van die vriendin wel 
een goeie vind. Want, als je met je 
buren kunt praten over leuke en 
alledaagse dingen, dan kun je dat 
meestal ook wel over zaken die je 
niet prettig vindt of waar je last van 
hebt.
Herkent u deze situatie of dat ge-
voel? Wilt u praten over een pro-
bleem met de buren, en het oplos-
sen met hulp van bemiddelaars, 
dan kunt u een beroep doen op 
Buurtbemiddeling Noord. De pro-

jectleider bespreekt  met u welke 
ondersteuning het beste bij Uw si-
tuatie past.

Dalia

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-
kundig want ook zij hebben en zijn 
buren. Wie niet eigenlijk?
Telefoon: (010) 265 62 48 of e-mail: 
noord@buurtbemiddeling.org.

jalOers 

Hofbogen Winterbioscoop
Van donderdag 17 december tot en met zondag 20 december vindt boven 
op de Hofbogen in het voormalige treinstation Hofplein de Hofbogen Win-
terbioscoop plaats. Tijden: kinderfilm om 16.30 uur, familiefilm om 19.30 
uur. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.hofbogen-
winterbioscoop.nl.

gezocht verhalen over troost en (geen)toeval
Toneelgroep Echte Liefde gaat in mei en juni 2010 in buurthuis Het Kloos-
ter een toneelstuk spelen, genaamd ‘T(w)ee, Tapas en Tranen’. Via het 
Verhalenhuis zijn zij op zoek naar (familie)verhalen over troost en (geen) 
toeval. Deze verhalen dienen als inspiratie voor de toneelmakers. Zij hus-
selen alle verhalen daarna door elkaar en maken er 5 toneelstukjes van, die 
mensen in 1 avond kunnen bekijken.
Wil u uw verhaal vertellen, dan kunt u contact opnemen met Miny Ver-
berne, scriptschrijver van Het Nieuwe Hotel. Zij is bereikbaar via mobiel 
telefoonnummer 06 – 4173 3013 of mail info@inzicht-uitzicht.nl.
Mensen die meedoen aan het Verhalenhuis, krijgen een gratis kaartje voor 
de voorstelling.

Oproep aanmelding ‘kunstindeHuiskamer 2010’
Oproep aan zowel alle professionele beeldende kunstenaars in de deelge-
meente Noord, als kunstenaars werkzaam met kunst in de openbare ruim-
te van de deelgemeente Noord. Voor de befaamde KunstindeHuiskamer 
editie 2010 (KIDH 2010) zijn er plannen voor niet alleen een kunstroute 
huis/atelier, maar ook voor een kunstroute buiten.
Wilt u hieraan meedoen, dan kunt u zich aanmelden per e-mail: kunstin-
dehuiskamer@live.nl, onder vermelding van KIDH2010-binnenbuiten, 
discipline, naam, adres, telefoon, e-mail en website. U krijgt bericht wan-
neer de deelnemers, voorwaarden en datum voor de eerste bijeenkomst 
bekend zijn.
Wilt u meehelpen en meedenken met de organisatie van KIDH 2010, dan 
kunt u zich eveneens via bovenstaand mailadres aanmelden. Bij voor-
baat dank namens Anneke Renes en Tilly Heijster, de organisatoren van 
KunstindeHuiskamer editie 2009.

expositie lisette alblas
Voor onbepaalde tijd exposeert Lisette Alblas met collages en zeefdrukken 
bij 3XS Fashion, Beauty en Art aan de Zaagmolenstraat 22.

Voor moeder Harriëtte en dochter 
Jessica is De Berenboot een mooi 
avontuur, dat hen min of meer is 
komen aanwaaien. Jessica had de 
modevakschool gedaan, belandde op 
Mallorca, ontmoette daar haar vriend 
en deed kinderentertainment. Hoe-
wel het leven daar mooi was, had ze 
toch heimwee en kwam terug naar 
Nederland. Maar wat dan?

Volledig op eigen kracht
Beiden wilden iets met een eigen 
zaak en in 2002 besloten ze zomaar 
om zich zonder enigerlei ervaring op 
de verkoop van tweedehands kinder-
kleding te gaan richten. Aanvankelijk 
vanuit huis, maar dat ging zo goed 
dat het daar al snel teveel aanloop op-
leverde.

Ze gingen op zoek naar een eigen 
pand en vonden in 2003 via internet 
een fraaie locatie aan de Benthuizer-
straat 77-79d. Een prachtig dubbel 
winkelpand met verschillende ruim-
tes om al hun kleding e.d. tentoon te 

percentages tussen de 10 en 50%, 
zelfs nog korting krijgen. Een leuk 
systeem, dat bij de kassa tot onver-
wachte en prettige verrassingen kan 
leiden.
Een en ander betekent dat ze nu een 

outlet-aanbod hebben van babymaten 
tot maat 158, voor de tweedehands 
kinderkleding lopen de maten van 
baby tot maat 140. Als merken zijn 
o.a. te noemen ‘Go-on’, ‘Manai’, ‘Mo-
tion Ware’ en ‘Name it’. Alle waar 

stellen. Ze deden dit alles bewust zon-
der enigerlei bemoeienis van derden.

kindvriendelijke indruk
Met genoeg gezond verstand en val-
len en opstaan wisten ze hun weg 
door het (min of meer) commerciële 
leven te vinden: wat kan je waar met 
goede kwaliteit vinden? Ze begonnen 
met ‘verkoop in constignatie’, waar-
bij kleding van particulieren werd 
doorverkocht en zij een bepaald per-
centage van de verkoopprijs mochten 
houden. Ook gingen ze tegen zeer 
lage prijzen ‘outlet’ kinderkleding 
verkopen, niet meer complete maat-
series die door de boetieks niet meer 
verkocht kunnen worden. De kin-
deren kunnen zich op deze manier 
tegen betaalbare prijzen toch van de 

doorsnee merken onderscheiden.
Ook de prijs is voor moeder en doch-
ter van belang, ze willen hun klanten 
zeker niet op onnodige kosten jagen. 
Die kunnen, met acties als het door-
prikken van ballonnen met daarin 

hangt overzichtelijk aan tal van rek-
ken in de verschillende ruimten van 
het dubbelpand. Alles maakt een zeer 
kindvriendelijke indruk.
Naast de outlet- en tweedehandskle-
ding is er bovendien een ruim aan-

bod aan artikelen en speelgoed, zoals 
buggy’s, kinderstoelen en wipstoelen.
Ook is er een leuke collectie kraam-
cadeaus, zoals speentjes met naam 
erop, speenhangers en babyslofjes.

kledingparty’s aan huis
Moeder Harriëtte is afkomstig uit de 
zorg en dat zie je ook terug in hun 
benadering van de klanten. Ze willen 
hen direct behulpzaam zijn en in al-
les kwaliteit leveren. Deze vriendelij-
ke houding maakt dat klanten graag 
terugkomen of via persoonlijke con-
tacten naar hen doorverwijzen. Een 
systeem dat ook van pas komt bij bij-
voorbeeld de kledingparty’s aan huis, 
die ze op afspraak houden.
Ook op andere manieren timmeren 
ze aan de weg. Zo waren ze in het 
weekend van zaterdag 29 en zondag 
30 augustus voor een kraam ingeloot 
bij Het Bruisende Park aan de Rotte. 
Publiek daarvan zien ze nu terug in 
hun zaak.

ervaringen uit de praktijk
Bij dit alles willen ze naast gewoon 
menselijk, toch ook professioneel 
zijn. Vandaar dat ze onlangs in con-
tact zijn gekomen met de op 24 
september aan de Tollensstraat 39 
geopende Scholingswinkel. Daar 
kunnen ze voor allerlei zakelijke in-
formatie terecht. Winkelmanager 
Koert Vermeulen heeft hen daarbij 
ook in contact gebracht met het Al-
beda college, die voor stagiaires kan 
zorgen. Voor beide partijen een win-
win-situatie, zo kunnen Harriëtte en 
Jessica jongeren van hun ervaringen 
uit de praktijk laten leren.

internet
Wie alvast een kijkje wil nemen in 
het aanbod van De Berenboot kan op 
internet terecht, via de website www.
deberenboot.com.
Wie echter de kleding liever in het 
echt wil bekijken, kan terecht in de 
winkel van De Berenboot aan de 
Benthuizerstraat 77-79d, telefoon-
nummer (010) 265 51 20. De ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur.

Voor betaalbare kinderkleding naar 

Ouders van kleine kinderen weten het maar al te goed: ze 

groeien voortdurend uit hun kleding en de kosten daarvan 

kunnen behoorlijk oplopen. Zeker in deze tijden van economi-

sche tegenwind is het dan goed te weten dat er een goedkoop 

alternatief in de buurt is: de berenboot aan de benthuizer-

straat 77-79d.

de berenboot

kerstvakantie-
activiteiten 
kinderparadijs Meidoorn
in de kerstvakantie vinden in Kinderparadijs Meidoorn aan de 
Meidoornstraat 47 de volgende 6 activiteiten plaats:
di 22 dec. 14:30-6:00 uur: Verf maken
Wo 23 dec. 14:30-16:00 uur: kerstkoekjes bakken
do 24 dec. 13:00-14:30 uur: Placemat maken
di 29 dec. 14:30-16:00 uur: glitters!!!
Wo 30 dec. 14:30-16:00 uur: Heel veel toneel
do 31 dec. 13:00-14:30 uur: Vuurwerkkunst

Voor meer informatie kan men bellen met telefoonnummer 
(010) 467 80 70 of kijken op de website www.kinderparadijs.net.

cultureel nieuws 
Oude Noorden en 
Agniesebuurt

Aan het woord zijn Joke Plaizier en 
Lenie Rietveld, de twee coördinato-
ren van het project Buurtpreventie 
Noord. Het project is in het najaar 
van 2007 heel voorzichtig gestart. 
Nu, na ruim twee jaar buurtpre-
ventie, hebben ze er nog steeds zin 
in: “Samen met buurtbewoners de 
wijk schoner, heel en veilig helpen 
maken. Extra ogen en oren voor de 
diensten en de deelgemeente zijn, 
dat is wat wij belangrijk vinden.”
Joke en Lenie bemannen (eigenlijk 
bevrouwen) elke donderdagavond 
de meldcentrale. Voor een goed be-
reik, zodat de communicatie goed 

Project buurtpreventie noord
verloopt, is dit jaar zelfs een eigen 
centrale inclusief mast gekocht. De 
vrijwilligers die de rondes lopen, 
kunnen daarom vrij makkelijk de 
meldingen aan de centrale doorge-
ven.
“We letten op kapot straatmeubi-
lair; op graffiti; op de vuilcontai-
ners, grofvuil en het vuil dat naast 
de containers wordt achtergelaten. 
Kortom: we zien alles”, aldus Joke 
en Lenie.
In de afgelopen twee jaar is veel 
graffiti verdwenen (of die wordt 
direct na hun melding aangepakt). 
Ook is er veel afval van pakken niet 
bezorgde kranten en folders opge-
ruimd en aangepakt. Verder zijn 
nogal wat boodschappenkarretjes 

en grote obstakels die anders weken 
zouden rondslingeren, heel snel 
weggehaald.

Hoe word je vrijwilliger bij 
buurtpreventie?
Gewoon contact opnemen met Joke 
of Lenie of bellen naar SONOR/
Sherita Thakoerdat, telefoon (010) 
443 06 00. U wordt eerst gescreend 
door de Politie (dat is regel), ver-
volgens volgt een gesprek, u mag 
daarna proefdraaien en als u ’t leuk 
vindt, dan bent u bij de club.

Dus lieve mensen van het Oude 
Noorden en de Agniesebuurt, is uw 
interesse gewekt geef u dan op. Een 
goed nieuwjaar, en hou het vooral 
schoon, heel en veilig.

“Het is leuk en nuttig werk 
voor je wijk. en we vinden het 
vooral erg leuk om te doen.”
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Hotelkrant nel en Walter,
eigenwijze sociale types en net terug van hun wereldreizen, hebben besloten een   
buurthotel te beginnen in Rotterdam Noord. 

•Helmut vertelde dat er van de 
brandweer weer 50 mensen bin-
nen mochten in de bovenzaal van 
het hotel. Hij was druk bezig met 
het werven van personeel. Hij had 
contact met het UWV gehad en zij 
stuurden een kandidaat receptio-
niste die voorlopig door hen betaald 
zou blijven. Het uitzendbureau 
bleek ook een goed kamermeisje 
te kunnen leveren. Helmut zag het 
helemaal zitten. 

•Helmut kreeg van Marleen door 
dat er een ploeg van 30 Italiaanse 
architecten kwamen overnachten 
die Rotterdam bezochten vanwege 
de IABZ: The International Archi-
tecture Biënnale Rotterdam. Ze 
hadden ook over de Kloosterbuurt 
nagedacht! Helmut zag een grote 
uitdaging voor zich!

•Tilly de kandidaat via het GAK 
kwam solliciteren. Helmut was zo 
met die Italianen bezig dat hij niet 
zag dat ze eigenlijk niet zo geïnte-
resseerd is. Ze kon direct aan de 
slag en was gratis dus werd ze bij de 
receptie gezet. Tilly luisterde duide-
lijk niet zo goed naar de instructies 
van Helmut en Marleen hield het 
allemaal op afstand in de gaten. 
Helmut gaf nog wat instructies en 
liet Tilly alleen. Marleen kwam di-
rect op haar af: waarom had Tilly 
niets van de instructies genoteerd! 
Als zij die kans had gekregen voor 
die mooie baan zou ze het er veel 
beter afbrengen. 

•Liza, het nieuwe kamermeisje, 

kwam binnen en werd door Tilly 
ontvangen. Zonder pardon bekeek 
ze de spullen van Helmut. Toen 
kwam Helmut voor het gesprek en 
Liza wist al direct al aan Helmut te 
vertellen: U hebt de organisatie al 
bijna helemaal in de hand hè! Ze 
werd direct aangenomen en mocht 
de kamers voor de Italianen in or-
den brengen. Tussen neus en lip-
pen door had Helmut het nog even 
over de privacy van de hotelgasten. 
Tuurlijk Tuurlijk riep Liza! 

•Kok Bram kwam binnen. Hij had 
een oproep heeft gezien in een vak-
blad en wilde graag de kans krijgen 
om in een hotel te koken terwijl hij 
geen ervaring hierin had. Sterker 
nog: hij wilde geen salaris maar dat 
krijgen wat mensen voor zijn dien-
sten over hadden. Tot nu toe werkte 
hij voor thuis- en daklozen. Walter 
vond zijn insteek geweldig, Helmut 
was heel terughoudend vanwege 
het uiterlijk en de handicap van de 
kok maar toen hij hoorde dat de 
kok gratis werkte en alleen wilde 
krijgen wat hij waard was ging hij 
overstag. 

•Laila stond bij de balie. Ze vroeg 
Helmut om werk als kamermeisje, 
maar Helmut had net een kamer-
meisje aangenomen. Laila drong 
aan en Helmut liet haar aan de slag 
gaan maar zei wel dat het niet zeker 
is of ze kon blijven. 

•Tilly kon de reservering van Ca-
thar niet vinden terwijl Cathar uit-
legde voor het hele jaar twee weken 

per maand te hebben gereserveerd 
en dat was tot nu toe altijd goed ge-
gaan. Helmut moest erbij komen 
en er was inderdaad een reserve-
ring genoteerd maar haar kamer 
was nog niet gereed. Liza liep wel 
even mee naar haar kamer om alles 
in orde te maken, en wist, omdat ze 
de spullen van Cathar doorsnuffel-
de terwijl ze die opruimde, meteen 
veel over haar te vertellen. Cathar 
zag direct in dat ze een goede band 
met Liza moest vormen. Liza ver-
telde dat ze de kamer van Helmut 
ook had aangepakt. Hij had een 
gestreepte pyjama en geruit on-
dergoed: dat betekende dat hij heel 
rechtlijnig was en goed was in het 
doorvoeren van zijn plannen. 

•Tilly belde naar de kok omdat 
haar hondje nodig uit moest. Bram 
kwam echter te laat en ruimde de 
drol op door hem in een koekenpan 
te schuiven.

•De hoogzwangere Mounia was 
door haar man naar het hotel ge-
stuurd om daar uit te rusten maar 
Tilly kon de reservering niet vin-
den. 

•Karim ging in gesprek met Hel-
mut. Nu hij niet meer in kamer nul 
kon logeren wilde hij graag zijn 
diensten aanbieden als entertainer 
aan het Hotel in ruil voor een bed 
tot hij zelf iets had gevonden. Hij 
maakte samen met het personeel 
een heel spannende vervolgsoap. 

•Helmut kwam de nieuwe bar-
vrouw Donna met veel trots aan 
iedereen voorstellen. Wat een al-
lure wat een uitstraling. Helmut 
zette Donna bij de bar. Salim kwam 

binnen, kreeg direct zijn wodka en 
vertelde een mop: Kwam een man 
bij de dokter en vroeg: denkt u dat 
ik nog veertig jaar kan leven? Vroeg 
de dokter: Drinkt u? nee. Rookt u? 
Nee, Gaat u naar de hoeren? Nee. 
Vroeg de dokter: waarom zou je dan 
nog 40 jaar leven? Donna vertelde 
altijd eigen baas te zijn geweest. Sa-
lim vertelde dat als hij het voor het 
zeggen zou hebben hij de bar zou 
uitbreiden dan neemt hij zijn vrien-
den wel mee: omzet verzekerd!

•Karim had Pam Feather gevraagd 
te komen ze had gehoord dat het 
niet goed gaat met het Nieuwe Ho-
tel. Om Nel en Walter te helpen 
wilde ze een optreden verzorgen, 
tenslotte kwam ze uit de buurt en 
draagt ze het hotel een warm hart 
toe.

•Ook tante Jeanne, de zus van tan-
te Kwebbel, kwam een lied zingen 
om Nel en Walter te ondersteunen.

•Cather was op bezoek bij het kap-
perszaakje van Iris. Helmut kwam 
binnen en vertelde dat hij even wat 
ontspanning nodig had in verband 
met de dertig Italianen die kwamen 
en de brandvoorschriften waar hij 
nog steeds rekening mee moest 
houden. Iris en Cathar brachten 
Helmut in een soort trance en hij 
viel met ogen open in slaap. Toen 
hij weer bijkwam voelde hij zich als 
herboren, zijn nieuwe credo was 
geboren: stel dat je bij jezelf te gast 
bent, wat zou jij willen? Bij ons is 
alles mogelijk.

•Terwijl Liza in de spullen van 
Mounia snuffelde kwam Mounia 
haar kamer binnen. Liza smeekte 

haar om niets te zeggen tegen Hel-
mut. Mounia ging akkoord onder 
de voorwaarde dat Liza in het ver-
volg precies deed wat zij wilde.

•Magda de tuinvrouw kwam bin-
nen met een tas vol plantjes en een 
aantal aquaria. Ze wilde een nieuw 
salade concept neerzetten: pluk 
je eigen salade uit een aquarium. 
Voor de dressing had ze planten-
spuiten. Magda mocht haar gang 
gaan omdat de kosten ook heel erg 
meevielen.

•Tilly was een belangrijke bood-
schap vergeten door te geven: de 30 
Italianen konden vanwege een sta-
king van het grondpersoneel niet 
vertrekken van de luchthaven van 
Milaan. Iedereen was gestressed 
en Helmut zei tegen Tilly dat dit 
de eerste keer en meteen de laatste 
keer moest zijn. Tilly was teleurge-
steld omdat ze had gedacht na zo’n 
blunder wel meteen naar huis te 
mogen. 

Wat gebeurde er in aflevering 2

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 vervolg project ‘T(w)
ee, Tapas en Tranen’.
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Speeldata 
17 december 2009 en 
21 januari 2010

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


