
van foto’s. Ook waren er emotio-
nele en aantrekkelijke sieraden. 
Het was overduidelijk: het crea-
tieve vakantiewerk van de Jonge 
Honden (‘Ieders beste vriend’) 
mocht gezien worden!
Op de tentoonstelling was verder 
‘kunst en kids’ te zien. Deze wer-
ken rond het thema ‘powerfull 
diversity’, de kracht van de diver-
siteit, waren door leerlingen van 
de basisscholen De Fontein en 
Juliana gemaakt.

Tijdens het Winterfestival van 
Welzijn Noord werkten de 
Jonge Honden rond het thema 
“Van Oud naar Nieuw” (recy-
cling, duurzaamheid). Dit re-
sulteerde in een schitterende ex-
positie, welke van maandag 7 tot 
en met vrijdag 11 februari te zien 
was bij het Steunpunt Opbouw-
werk aan de 3e Pijnackerstraat 6b. 
Te zien waren verrassende etala-
gepoppen met de meest exotische 
outfits, naast stevige graffiti en tal 

Op woensdag 16 maart wordt 
op het Johan Idaplein van 
13.00 tot 15.00 uur Mergelcar-
ving georganiseerd. Het betreft 
hetzelfde bedrijf, dat vorige jaren 
kwam met Icecarving, het bewerken 
van blokken (smeltend) ijs. Ditmaal 

bezig kan zijn met digitaal snow-
boarden, fietsen, lasers en dansmat-
ten. Met Willem Alexander op de 
schaats en met Lance Armstrong in 
het geel op de fiets. Game on!

maken de kinderen uit het zachte 
gesteente hun eigen beelden, onder 
begeleiding van twee beeldend kun-
stenaars. Wie snijdt er het mooiste?

Op woensdag 6 april, zelfde tijd, 
zelfde plaats, verschijnen weer de 
Gametenten, waarbij je interactief 

Mergelcarving + Gametenten 
op het Johan Idaplein

Creatief en inspirerend

ExpositiE 
JongE 
HondEn

 “Jonge Honden laten zich zien”. Fotografie: Johannes Odé



Betaalbare koopwoningen
Woonstad Rotterdam vindt het be-
langrijk dat mensen kunnen kiezen 
tussen kopen en huren. Ook voor 
de wijken is het beter als er een mix 
in het aanbod is. 
Woningen uit het bestaande bezit 
worden in de regel zonder korting 
aangeboden met prijzen tussen de 
100.000 en 175.000 euro. De op-
brengsten worden weer geïnves-
teerd in renovatie en nieuwbouw 
van woningen.

Nieuwbouw
Naast woningen uit bestaand bezit 
verkoopt Woonstad Rotterdam ook 
nieuwbouwwoningen in een prijs-
klasse tussen 175.000 en 275.000 
euro. In 2010 zijn er 214 nieuw-
bouwwoningen verkocht, welis-
waar 9 minder dan in 2009, maar 
gezien de omstandigheden op de 
woningmarkt nog steeds een uitste-
kend resultaat. In 2009 was Woon-
stad Rotterdam de best verkopende 
ontwikkelende partij in Rotterdam, 
met het nieuwbouwproject ‘Terra’ 
in de wijk Prinsenland als best en 
snelst verkopende project. In 2010 
lagen ‘De Vlonders’ in Pendrecht 
en ‘De Werelden’ in Hillesluis heel 
goed in de markt.

                                  

Op oudejaarsdag werd het laatste 
contract van het afgelopen jaar ge-
tekend, waarmee het totaal aantal 
verkochte woningen uitkwam op 
770. Dat zijn er 90 meer dan in 
2009. Daarnaast verkocht de cor-
poratie in het afgelopen jaar maar 
liefst 214 nieuwbouwwoningen. 
Dit is een opmerkelijke prestatie, 
omdat de vraag naar koopwonin-
gen de afgelopen jaren fors is ge-
daald. Tegelijkertijd is het aanbod 
enorm toegenomen. Woningcorpo-
raties en vastgoedbeleggers zijn op 
grote schaal gaan verkopen, waar-
bij sommige partijen ook nog eens 
fikse kortingen geven.

Aantrekkelijk product
Volgens Marja de Bruyn, bestuur-
der van Woonstad Rotterdam, laten 
de verkoopcijfers zien dat Woon-
stad Rotterdam de vragen uit de 
markt goed kent en daardoor een 

aantrekkelijk product aanbiedt. 
“Wij verkopen bestaande huurwo-
ningen tegen aantrekkelijke prijzen 
en goede voorwaarden. Een pro-
duct dat ook in moeilijkere tijden 

Woonstad Rotterdam verkoopt 
meer woningen in 2010

pen. “Daarbij is het belangrijk dat 
de overheid er voor blijft zorgen dat 
met name starters een hypotheek 
kunnen afsluiten”, aldus Marja de 
Bruyn.

aantrekkelijk blijft. Voor veel men-
sen is dit de eerste koopwoning.”
In 2011 verwacht Woonstad Rot-
terdam opnieuw een grote hoeveel-
heid bestaande woningen te verko-

... Woonstad
Bereikbaar Regio-
kantoor door afsluiting 
Zaagmolenstraat

Door de afsluiting tot en met 27 
mei van de Zaagmolenstraat is het 
Regiokantoor van Woonstad aan 
de 1e Pijnackerstraat zowel met de 
auto als met het openbaar vervoer 
slecht bereikbaar. De tramlijnen 7 

en 8 rijden met een omleiding en 
ook met de auto is het lastig het 
kantoor te bereiken. Bezoekers 

wordt geadviseerd hiermee reke-
ning te houden.

In dit kader bericht de RET over de 
omleiding van de tramlijnen 8 en 7:
• Lijn 8 kan door de werkzaamhe-
den niet de normale route rijden 
via de Zaagmolenstraat en Linker 
Rottekade en rijdt daarom in beide 
richtingen een omleidingsroute via 
de Bergweg en de Schiekade.

• Tramlijn 7 vervangt een deel van 
de vervallen route van tramlijn 8 en 
rijdt daarom tot en met 27 mei in 

beide richtingen via de Boezemsin-
gel, de Pijperstraat, de Crooswijk-
sestraat, de Linker Rottekade en de 
Jonker Fransstraat. Lijn 7 rijdt dan 
niet via het Oostplein en Goudse-
singel. Reizigers kunnen tijdens 
deze omleiding met tramlijn 21 of 
per metro verder reizen.

... PWS
Wat te doen 
als de sirene gaat?
PWS heeft naar aanleiding van 
de brand bij Chemiepak in Moer-
dijk diverse vragen van huurders 
ontvangen. Deze vragen hebben 
voornamelijk betrekking op de mo-
gelijkheid om de mechanische ven-
tilatie van de woning uit te schake-
len.

Ventilatie bij noodgevallen
Bij een dergelijke ramp in de nabij-
heid van Rotterdam kunt u door de 
veiligheidsinstanties opgeroepen 
worden om ramen en deuren te 
sluiten. Op de website www.denk-
vooruit.nl van de Rijksoverheid 
wordt geadviseerd om naast het 
sluiten van ramen en deuren te-
vens ventilatieroosters af te sluiten 
en de eventueel aanwezige mecha-

nische ventilatie (indien mogelijk) 
uit te schakelen.

Wat kunt u doen met de mechani-
sche ventilatie als de sirene gaat?
- Is uw woning voorzien van een in-
dividuele ventilatiebox?
Dan hebt u de mogelijkheid om 
de stekker uit de wandcontactdoos 
te nemen, waardoor de ventilatie 
stopt. Soms is deze box weggewerkt 
achter een paneel dat eerst weg ge-
schroefd dient te worden.
- Is uw woning aangesloten op een 
collectieve afzuiginstallatie met 
ventilatoren op het dak in plaats 
van in de woning?
Dan is het voor u niet mogelijk om 
deze uit te schakelen. PWS onder-
zoekt momenteel de mogelijkhe-
den om deze installaties in geval 
van een noodsituatie op afstand uit 
te schakelen. Nieuwe ontwikkelin-
gen hierover zullen op de website 
van PWS worden vermeld.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u te-
recht op de website www.denk-
vooruit.nl. Hier vindt u advies over 
hoe u het beste kunt handelen bij 
diverse noodsituaties.

... Com.Wonen
Bericht voor herhuis-
vestingskandidaten

Als u een urgentie heeft voor her-
huisvesting (bijvoorbeeld in ver-
band met sloop of renovatie), let 
u dan op. Vanaf 22 februari 2011 
komt de woningzoekende wiens 
urgentie als eerste verloopt, boven-
aan de kandidatenlijst. Eerder was 
de afgiftedatum van de urgentie 
leidend. Dit is een maatregel van 
de stadsregio Rotterdam. Hiermee 
bereiken we dat de meest urgente 
verhuizingen het eerst kunnen 
plaatsvinden.
Wilt u weten wat dat precies voor u 
betekent, neemt u dan contact met 
woningcorporatie Com.Wonen, op 
telefoonnummer (010) 890 25 25.

Com.Wonen wil levendigheid
Op het braakliggend terrein bij het 
Zwaanshals wil woningbouwcor-
poratie Com.Wonen met partners 
twee bruisende Woensdagen or-
ganiseren. Gedacht wordt aan de 
komst van wereldartiesten en work-
shops muziek, acrobatiek en dans.
Daarnaast komen er twee voetbal-
toernooien met bekers en stoere 
voetbalclinics.

keervakken en het trottoir worden 
opgehoogd en krijgen nieuw asfalt 
en nieuwe bestrating. In de Zaag-
molenstraat wordt ook de tramrails 
vervangen. Om de veiligheid te ver-
beteren krijgt een aantal oversteek-
plaatsen ledverlichting in de weg. 
Ook komt er meer groen in de straat 
door het planten van sierheesters op 
stam.
Gemeentewerken heeft voor aan-
vang gekeken of de werkzaamheden 
in de Benthuizerstraat kunnen aan-
sluiten bij de al geplande werkzaam-
heden in de Zaagmolenstraat. Door 
deze combinatie wordt voorkomen 

dat omwonenden en ondernemers 
op een ander moment weer hinder 
ondervinden van werkzaamheden.

  Planning 
  werkzaamheden

De werkzaamheden in de Zaagmo-
lenstraat worden in twee fases uit-
gevoerd. Hierbij worden in de helft 
van de straat de trottoirs, de rijbaan 
en de tramrails in één keer over de 
volledige lengte weggehaald en weer 
vernieuwd. Op 31 januari is gestart 
aan de kant met de even huisnum-
mers, naar verwachting half maart 
wordt de straat aan de kant met de 
oneven nummers vernieuwd. De 
hele Zaagmolenstraat is tijdens de 
werkzaamheden volledig afgesloten 
voor al het verkeer, met uitzonde-
ring van voetgangers. In mei wordt 
de bestrating vernieuwd en krijgt de 
hele rijbaan nog een toplaag van as-
falt. Ook dan is de straat afgesloten 
voor verkeer.
Eind januari is in de Zaagmolen-
drift het laatste deel van de vernieu-
wing van het riool gestart. Deze 
werkzaamheden duren ongeveer 
zes weken.
De kruisingen van de Zaagmolen-
drift met het Zwaanshals en de 
Zaagmolenkade krijgen in mei een 
nieuwe laag asfalt en nieuwe bestra-
ting. Deze kruisingen zijn tijdens 
de asfalteringswerkzaamheden eind 
mei ongeveer een week voor verkeer 
afgesloten.
Bovenstaande planning kan afwij-
ken. Slecht weer of onvoorziene 
omstandigheden kunnen zorgen 
voor wijzigingen (vertraging) in de 
planning.

De Leefbaarheidsgroep Vin-
kenbuurt wil de rozenkorven 
in de straat doorzetten. Bin-
nenkort verschijnt er ook een 
echte rietvink op de tuinmuur.

In de Albert Heijn-flat wil met het 
palmboomachtig kunstwerk met led 
sober en sfeervol aanlichten. Bewo-
ners worden geraadpleegd.

WeRkzAAMHeDeN 
zAAGMOLeNSTRAAT eN OMGeVING

  Gevolgen verkeer 
  Benthuizerstraat

De rijbaan in de Benthuizerstraat 
wordt op zes plekken afgesloten, de 
straat blijft wel toegankelijk via de 
zijstraten.
• (vracht)autoverkeer
Doorgaand (vracht)autoverkeer in 
de Benthuizerstraat is niet moge-
lijk. Wel kan via de zijstraten de 
Benthuizerstraat worden ingereden. 

De rijrichting van de Bloklandstraat 
wordt aangepast, zodat deze bereik-
baar blijft. De Schoonoordstraat is 
tijdelijk een straat met tweerich-
tingsverkeer. Met borden staat in het 
gebied aangegeven hoe u het beste 
kunt rijden.
• parkeren
Parkeren bij de werkvakken is niet 
mogelijk. Hierdoor vermindert 
het aantal parkeerplaatsen in de 
Benthuizerstraat. Gemeentewerken 
adviseert bezoekers te parkeren in 
de parkeergarages Benthuizerstraat 
en Zoomstraat. Hier is parkeren het 
eerste half uur gratis.
Voor bewoners is parkeren ook mo-
gelijk in de omliggende straten in 

Van het dakterras boven de Zoom-
straat wil met een rustplek maken 
met eetbaar groen. Eerste stapjes 
worden gezet!
Kunnen de Bammeslaker niet te-
rugkomen voor het dumpen van de 
hondenpoep? Aan alles wordt ge-
dacht.

dezelfde parkeersector (75). Deze 
sector loopt tot de Noordsingel (on-
even zijde), de Bergweg en de Gor-
delweg.
• voetgangers en fietsers
De Benthuizerstraat blijft voor voet-
gangers en fietsers gewoon toegan-
kelijk. Alleen de rijbaan voor auto’s 
is gedeeltelijk opengebroken.

  Gevolgen verkeer 
  zaagmolenstraat/-drift

• (vracht)autoverkeer
De Zaagmolenstraat is tijdens de 
werkzaamheden (t/m 31 mei) voor 
al het verkeer, dus ook voor fietsers 
en (vracht)auto’s, afgesloten. Door-
dat het werk in twee delen wordt 
uitgevoerd, blijft er altijd een rij-
baan beschikbaar voor bouwverkeer, 
brandweer en ambulances. Het is 
verboden om op deze noodrijbaan 
te rijden of hier te parkeren. In de 
zijstraten van de Zaagmolenstraat 
met eenrichtingsverkeer wordt tij-
dens de werkzaamheden gedeelte-
lijk tweerichtingsverkeer ingesteld.
De Zaagmolendrift is voor asfalte-
ringswerkzaamheden tot half maart 
en enkele weken in mei voor verkeer 
afgesloten. Vanaf de Zaagmolen-
kade wordt verkeer via de Wolstraat 
richting Zwaanshals omgeleid.
• parkeren

Parkeren in de Zaagmolenstraat is 
niet mogelijk.
• voetgangers en fietsers
De Zaagmolenstraat en de Zaagmo-
lendrift blijven bereikbaar voor voet-
gangers. In het opgebroken deel van 
de straat liggen loopplanken langs 
de woningen en winkels. Voor uw 
eigen veiligheid is het alleen mo-
gelijk om de straat bij de kruisin-
gen met de Benthuizerstraat of het 
Zwaanshals over te steken. Ook ’s 
avonds als er niet gewerkt wordt.
Alle verkeersmaatregelen, zoals om-
leidingen, worden met borden en 
afzettingen aangegeven.

Leefbaarheidsgroep 
Vinkenbuurt

NIeuWS VAN...

Woningcorporatie Woonstad 
Rotterdam verkocht in 2010 
ruim 13 procent meer wonin-
gen uit bestaand bezit dan in 
het jaar daarvoor. 

  Renovatie riool 
  Benthuizerstraat

Tot eind mei renoveert de dienst 
Gemeentewerken het verzamelri-
ool in de Benthuizerstraat tussen 
de Schommelstraat en de Bergweg. 
Het gaat hier om grote buizen, die 
het afvalwater van de huizen en de 
straat naar de waterzuivering afvoe-
ren. Bij eerdere controles bleek dat 
dit riool op een aantal plaatsen is 
beschadigd en daarom moet wor-
den gerenoveerd. Om bij het riool te 
kunnen komen wordt de rijbaan op 
een aantal plaatsen opengebroken 
en is de straat minder toegankelijk 
voor (vracht)auto’s.

  Combinatiewerkzaam-  
  heden zaagmolenstraat

Het riool in de Benthuizerstraat 
ligt voor een deel onder de tram-
rails. Werkzaamheden aan het ri-
ool kunnen daarom alleen worden 
uitgevoerd als er geen trams rijden. 
Vanwege groot onderhoud door 
Gemeentewerken aan de weg in de 
Zaagmolenstraat en de Zaagmolen-
drift rijdt tram 8 tot en met 28 mei 
niet door de Benthuizerstraat en de 
Zaagmolenstraat richting Croos-
wijk. Deze wordt tijdelijk omgeleid 
via de Bergweg en de Schiekade tot 
aan het Hofplein.
In de Zaagmolenstraat en de Zaag-
molendrift zal eerst een deel van het 
riool worden vervangen. Daarna vol-
gen de onderhoudswerkzaamheden 
aan de straat zelf. De rijweg, de par-

 “Gemeentewerken werkt hard aan opknappen Zaagmolenstraat”. 
Fotografie: Johannes Odé

“Kluswoningen Woonstad gaan als warme broodjes van de hand”



                                  

Top van Noord 
klust aan eetboek

Zo willen ze nu bij dagopvang Van 
Speijk aan de Heer Vrankestraat een 
heuse werkplaats voor bewoners (de 
klussers!) in het leven roepen. De 
voorbereidende werkzaamheden 
zijn inmiddels gestart.
Verder wordt er ook driftig gewerkt 
aan het realiseren van een span-
nend kinderboek, “De Smaken van 
Noord”. Tal van kinderrecepten en 
buurtrecepten krijgen hierin vorm, 

afgewisseld met kleurrijke teke-
ningen. Eén en ander kwam tot via 
het samenwerkingsverband met 
basisschool de Fontein in de Hoyle-
destraat, de bewonersverenigingen 
en dagopvang Van Speijk. Let op, dit 
wordt een collector’s item!! Mis het 
niet!!

De goede wensen voor het nieuwe 
jaar werden uitgewisseld en er werd 
een aftrap gegeven voor de activi-
teiten op en rond het plein in 2011. 
Behalve pleinbewoners waren ook 
leden van de bewonersvereniging 
uit de omliggende straten aanwezig, 
enkele nieuwe leden meldden zich 
aan.

Fotoboek
Namens het vernieuwde bestuur 
stond voorzitter Bernard stil bij het 
afscheid van Maria La Rivière (‘Chez 
Maria’) en Ronald van Duivenbode 
als bestuursleden van de bewoners-
vereniging. Zij hebben samen met 
het zeer actieve lid Martha Harel, 
die verhinderd was, veel voor het ge-
bied op en rond het Pijnackerplein 
gedaan. Als blijk van dank bood 
secretaris Patrick Zwiers hen een 
fotoboek aan met foto’s van hun ge-
liefde Oude Noorden.

BeWOneRscOlumn NOORD AAN HeT WOORD

.

Bewonersvereniging 
Pijnackerplein

Onder inspiratie van de Urbanisten 
gingen diverse instellingen en bewo-
ners aan de slag, het Benthemplein 
moet een echt waterplein worden. 
Het overtollige regenwater wordt 
gefilterd en gekanaliseerd in beekjes 
en waterspuwers.Ideeën waren er ge-
noeg. Het Grafisch Lyceum zette in 
op kunst, levendigheid en beweging. 
De diverse niveauverschillen en de 
watereffecten kunnen hierbij een rol 
spelen. Een goede verlichting kan het 
veiligheidsgevoel verhogen.

Amfibitheater
Het theater Hofplein en de plaatselij-
ke kerk willen van het plein een echt 
amfitheater maken voor openlucht-
voorstellingen. Achter de ramen 
komt een aangelicht kleurenpalet. 
Langs de kerk vóór en achter komen 
waterloopjes en het groen wordt ver-
sterkt. De amfitheater constructie is 
ook interessant voor skaters.

De buurt
Buurtbewoners willen het plein ook 
interessant maken voor kinderen. Ze 
denken aan een soort theatrale speel-

Benthemplein 
ambifieplein

den. Hoe deze activiteit er precies 
uit gaat zien en waar en wanneer de 
bijeenkomsten plaats zullen vinden, 
wordt te zijner tijd op de site van 
LOKAAL bekend gemaakt.

Van harte bedanken
Het evenement ‘Voel de liefde van 
het Oude Noorden’ is georganiseerd 
in het kader van het LOKAAL project 
‘De wijk aan Zet’. LOKAAL wil alle 
bewoners, organisaties en bedrijven 
die een bijdrage hebben geleverd 
aan het succes van het evenement 
van harte voor hun inzet bedanken.

Aan deze Valentijnsoproep gingen 
twee maanden van hard werken 
vooraf. Een groep van circa 10 be-
woners uit het Oude Noorden heeft 
met hulp van vele andere vrijwil-
ligers uit de wijk en onder begelei-
ding van LOKAAL het evenement 
‘Voel de liefde van het Oude Noor-
den’ bedacht en op poten gezet.

Heerlijke hapjes uit alle 
windstreken
Op zondagmiddag 13 februari was 
het zover. Om 12.00 uur zat het atri-
um van Humanitas vol met bewo-
ners uit de wijk die wachtten op de 
openingsspeech van Harlow Bram-
merlow; voorzitter van de Deelge-
meente Noord.

Voel de liefde 
van het Oude Noorden

vele activiteiten gedurende de hele 
dag ook gesmuld worden van heer-
lijke hapjes uit alle windstreken.

Structurele activiteit
Al met al was het evenement een 
daverend succes! Verspreid over de 
hele middag hebben zo’n 350 bewo-
ners uit de wijk ‘Voel de liefde van 
het Oude Noorden’ bezocht. Daar-
naast is dit nog maar het begin. Het 
idee is namelijk om samen met de 
bewoners uit de wijk een structurele 
activiteit op poten te zetten voor en 
door bewoners van het Oude Noor-

Na de aftrap konden de aanwezigen 
genieten van een gevarieerd pro-
gramma, bestaande uit optredens 
en workshops salsa, line dance en 
zumba, een flirtcursus, een speed 
date, karaoke, live muziek van de 
Euroband en een optreden van ‘El 
Gordo’.
Ook de kleintjes werden niet verge-
ten. Voor hen was er een waar knut-
selparadijs ingericht. Daarnaast 
konden ze zichzelf in de schmink-
hoek om laten toveren tot Spider-
man, prinses of vlinder.
En omdat echte liefde door de maag 
gaat, kon er naast deelname aan de 

Wie iets wil doen aan irritaties 
of overlast en daarover met de 
buren wil spreken, kan terecht 
bij Buurtbemiddeling Noord. 
Buurtbemiddeling is laagdrem-
pelig en neutraal. De buurtbe-
middelaars zijn vrijwilligers uit 
Rotterdam-Noord. Zij hebben 
niet alleen een training gevolgd, 
zij zijn ook ervaringsdeskundig 
want ook zij hebben en zijn bu-
ren. Wie niet eigenlijk?
T (010) 265 62 48 of e-mail: 
noord@buurtbemiddeling.org.

Ik heb eerst met de buurtagent ge-
sproken en die gaf me het advies 
om contact op te nemen met buurt-
bemiddeling in de wijk. Die heb ik 
toen gebeld. De mevrouw die ik aan 
de lijn kreeg, luisterde naar me en 
vertelde dat de buurtbemiddelaars 
gewone mensen uit de buurt zijn, 
die dit werk vrijwillig doen. Ze leren 
eerst wel hoe het moet hoor. Zij leg-
gen contact met beide buren apart 
en daarna begeleiden ze een geza-
menlijk gesprek. 

Anders dan bij Natascha Froger 
gaan de 2 bemiddelaars eerst samen 
in gesprek met de ene buur, en daar-
na met de andere.

Ik wist niet of een gesprek met mijn 
buren zin zou hebben. Dat heb ik 
met de projectleider besproken.  Ik 
wilde vooral weten hoe ik de buren 

BuuRTBeMIDDeLING NOORD - SCHONe LeI   
Nadat ik op televisie een 
programma had gezien over 
een uit de hand gelopen bu-
renruzie dacht ik: zover laat 
ik het niet komen! Dat lijkt 
me verschrikkelijk! Als vol-
wassen mensen moeten we 
er toch samen uit kunnen ko-
men. Alleen, hoe doe je dat, 
zonder Natascha Froger?

Op zaterdag 12 februari werden de bewoners van het Oude Noor-
den tijdens een feestelijke optocht met brassband in de wijk op-
geroepen om op zondag met hun mede buurtbewoners bij Hu-
manitas aan de Bergweg Valentijnsdag te komen vieren.

het beste zou kunnen zeggen, waar 
ik last van heb. En wat ik moest 
doen als ze de deur voor mijn neus 
zouden dichtgooien. Door de vragen 
die de bemiddelaar stelde, werd mij 
weer helder waar het nu precies om 
ging. Ik zag ook mijn aandeel in de 
kwestie. Toen wist ik zeker dat ik 
met hulp van de buurtbemiddelaars 

dernis met een leuke doolhof. Ter-
rassen voor de moeders en een grote 
waterspuwer.
De sportschool wil plek voor gevari-
eerde sportactiviteiten.
Het plaatselijke groen vooral aan de 
kerkzijde wordt versterkt.
Ook Zadkine kiest voor de arena met 
podium of sport in het midden en 
uiteraard met WIFI, draadloos inter-
net.
Tussen het water lopen speelse pa-
den en gebouwen worden aangelicht.
Kortom: kunst, cultuur, sport en 
krachtige waterpartijen.
Een leuke naam voor het plein? Het 
Escherplein (met smalle stroompjes) 
of het Karel Appelplein.

De consensus
Alle partners willen urban sports: 
skaten, BMX-en, Pana en basket.
Iedereen wil iets theatraals met 
hoogteverschillen.
Sfeerverlichting en bewegend water 
zijn een must.
“Vergeet geen openbare toiletten! 
Het plein moet een Rotterdamse hot 
spot worden met veel warme materi-
alen en niet alleen beton”, menen de 
insprekers.
De workshops worden vervolgd.

Pleinopruimactie
De bewonersvereniging wil ook in 
2011 activiteiten organiseren om 
het samenleven op en rond het 
Pijnackerplein een impuls te ge-
ven. De eerstvolgende actie staat 
gepland voor zaterdag 26 maart 
a.s., wanneer er vanaf 10.00 uur er 
een gezellige pleinopruimactie zal 
plaatsvinden, met – uiteraard – een 
uitgebreide koffiepauze. Wie mee 
wil doen, zelfs alleen voor het kof-

fiedrinken, kan zich aanmelden via 
het mailadres info@pijnackerplein.
eu. U komt toch ook?!

Meer
Hier blijft het allemaal niet bij. Na-
tuurlijk zullen alle vertrouwde activi-
teiten dit seizoen weer te bewonderen 
zijn. Het blijft immers fijn en gein op 
en rond het Pijnackerplein!

Het Benthemplein ligt tussen 
zadkine en het Grafisch Lyse-
um. Nu is het nog een doods 
plein, wat echter binnenkort 
zal worden aangepakt.

De Bewonersvereniging Pijn-
ackerplein hield op vrijdag-
avond 14 januari bij haar voor-
zitter Bernard van Verschuer 
thuis een gezellige nieuw-
jaarsreceptie. 

De Bewonersvereniging Top van Noord komt altijd 
met originele ideeën. 

met mijn buren wilde praten. Zij 
hebben contact gelegd met mijn bu-
ren en een poos met ze gesproken. 
Niet lang daarna hadden we een ge-
zamenlijk gesprek.

Ik ga je niet vertellen hoe dat geza-
menlijke gesprek precies verlopen 
is, maar die bemiddelaars waren 
een enorm goede hulp voor ons al-
lemaal. We hebben het uitgepraat 
en daarna zijn we met een schone 
lei begonnen. Ik ben er blij mee en 
de buren ook. We hebben elkaar 
beter leren kennen en begrip gekre-
gen voor bepaalde dingen. We gaan 
weer als gewone buren met elkaar 
om. We zeggen elkaar gedag en als 
er wat is, zeggen we het nu meteen.

Niet iedereen vindt het makkelijk 
om de buren aan te spreken. Een 
coaching door bemiddelaars kan je 
dan misschien helpen. Wat telt, is 
een oplossing die werkt: Buurtbe-
middeling.
Dalia

Bewonerscommissie 
Rottekwartier 
houdt het gezellig’
De bewonerscommissie Rotte-
kwartier organiseerde op zater-
dag 8 januari een buitengewoon 
gezellige nieuwjaarsreceptie. 
Tal van bewoners kwamen een 
kijkje nemen en gaven elkaar 
de beste wensen. Ze maakten er 
echter vooral een leuke start van 
het nieuwe jaar van.

In de boot
Voorzitter Ryan Balak van de 
bewonerscommissie keek in 
zijn speech terug op een actief 
seizoen. Zo was de traditionele 
manifestatie ‘Op een mooie 
Pinksterdag’ op het binnenter-
rein een daverend succes met 
de workshop Burenbuurt, een 

buurtband, superkoks, crea, een 
marktje met snuisterijen en kle-
ding en natuurlijk die geweldige 
Australische superfluiten.
Het tentenkamp op het binnen-
terrein voor alle kinderen was 
fantastisch, voor alle vrijwilligers 
vermoeiend maar ook ontroe-
rend.
Halloween joeg je weer de stui-
pen op het lijf, maar een lol dat 
sommigen hadden …
De Sinterklaasoptocht over de 
Rotte, gedragen door de plaatse-
lijke jeugd met ook de enthousi-
aste medewerking van de roei-
vereniging, sloeg alles overziend 
natuurlijk alles. Wie nam dit 
keer echter wie in de boot?

Pet
Voorzitter Ryan besloot zijn 
toespraak met lof over woning-
corporatie Com.Wonen, die met 
succes een groot onderhouds-
beurt voor elkaar bokste: schil-
derwerk en dubbel glas, isolatie 
van de kelders. Met de afreke-
ning van de servicekosten is het 
nog pet, maar de leden van de 
bewonerscommissie zijn onver-
beterlijke optimisten en blijven 
goede hoop houden.

En daarna … gingen de aanwezi-
gen nog lang niet naar huis!!

Bewoners Rottekwartier

“Van de zomer weer artistieke kwaliteit op het Pijnackerplein”

“Vrijwilligers zorgen voor onvergetelijke Valentijn”



                                  

financiering rond is, kan naar ver-
wachting eind 2012 met de uitvoe-
ring worden gestart.

Bewonersreacties
De bewoners juichen een wandel- 
en fietsroute langs de Rotte toe. De 
auto’s kunnen langs de gevels ge-
parkeerd worden. Parkeren bij de 
‘Uitvaart’ en ‘Rotabs’ is een goede 
aanvulling.
Populaire speelplekken zijn het 
Zwaanshalspark en het Soetendaal-
seplein. Over het terugkeren van 
de voetbalkooi op het Soetendaal-
seplein zijn de meningen verdeeld. 
Wordt zo’n kooi niet geclaimd door 
een kleine groep?
Horeca met terrassen vindt men 
gezellig. Hetzelfde geldt voor meer 
winkels langs het water. Een goed 
beheer van de terrassen is wel be-
langrijk.
De meeste bewoners willen de bo-
menrij langs de Rotte weer aanvul-
len. Hondenuitlaatplaatsen ziet 
men als een noodzakelijk kwaad. Zo 
weinig mogelijk langs de Rotte en 
zeker niet bij terrassen of woonka-
mers.

Wat verlichting betreft gaat de keu-
ze naar romantisch antiek of naar 
origineel, zoals bijvoorbeeld op het 
Brancoplein.

De straten zijn saai en kaal. Bomen 
zijn dan ook welkom, ook al kost dat 
enkele parkeerplaatsen. De voorge-
stelde kleurige perenbomen vindt 
men leuk. Kiezen voor bomen op 
één lijn of om en om in de straat is 
moeilijk. Om en om krijgt een lichte 
voorkeur.

Het verlies van 20 parkeerplaatsen 
in de Heer Vrankestraat als gevolg 
van het verdwijnen van dwarsparke-
ren stuit op veel weerstand. Ondui-
delijk is nog hoe het Soetendaalse-
plein en daarmee samenhangende 
parkeerplekken wordt ingericht.
De bewoners van de Heer Vrankes-
traat willen hun grote bomen be-
houden en vragen uitdrukkelijk dit 
uit te zoeken. De Schoonoordstraat 
is hun inspiratiebron.
De hanglampen die worden voorge-
steld zijn prima, wel moet gekeken 
worden naar een gerichte verlich-
ting die geen overlast geeft in de 
woonkamer. De verlichting moet 
ook niet te kil zijn.
Geveltuinen zijn populair.

Iets moois
De rivier de Rotte is een karakteris-
tiek stuk van het Oude Noorden en 
een van de weinige plekken waar 
ruimte is. Maar er wordt weinig 
gebruik van gemaakt. Dat heeft te 
maken met de ligging aan de rand 
van de wijk en de inrichting die niet 
uitnodigt om er te wandelen of te 
zitten. Er is bijvoorbeeld geen door-
gaande route langs de Rotte.

Om dat te veranderen zou er langs 
het water een pad moeten komen 
voor wandelaars, fietsers en skaters. 
Er zouden mooie plekjes moeten ko-
men in het groen, waar je even kunt 
zitten en spelen. Ook de bebouwde 
kant van de rotte wordt steeds mooi-
er, nu de corporaties nieuwbouw bij 
het Soetendaalseplein en de Rotte-
bocht ontwikkelen en steeds meer 
panden opknappen. Verder krijgen 
het winkelgebied Zwaanshals en de 
Zaagmolenkade steeds meer kwa-
liteit. Kortom, het wordt tijd om 
ook van de route langs de Rotte iets 
moois te maken.

Historische uitstraling
De Kop van het Oude Noorden is 
een geliefde buurt voor gezinnen. 
Het heeft een goede ligging vlakbij 
het centrum en de Rotte, is voor 
stadse begrippen vrij rustig en het 
aanbod aan woningen wordt steeds 
gevarieerder. Maar op een aantal 
punten kan het beter. De buiten-
ruimte is krap, er is weinig groen 
en de panden zijn in de loop der ja-
ren hun historische uitstraling wat 
kwijtgeraakt. Daar willen deelge-
meente en woningbouwcorporatie 
iets aan doen.
Het parkeren anders oplossen, zor-
gen dat fietsen op straat geparkeerd 
kunnen worden, groen aanbren-
gen waar dat kan en de verlichting 
anders opstellen zodat het veiliger 
voelt op straat.

Daarnaast is Woonstad van plan de 
panden in haar bezit op te knappen 
en ze weer de oorspronkelijke histo-
rische uitstraling te geven. Dat kan 

Programma van eisen
In het Programma van Eisen ‘Rotte 
verbinden en gebruiken’ worden de 
ambities, uitgangspunten en rand-
voorwaarden voor de toekomstige 
inrichting van dit gebied omschre-
ven. De deelgemeente, corporaties 
en ontwerpers hadden nagedacht 
over verbeteringen van de inrich-
ting. Maar ze vonden het belangrijk 
om van de bewoners hun mening 

gaan over het reinigen en herstellen 
van de gevels en het vervangen of 
herstellen van kunststof kozijnen. 
Ook het materiaal van het trottoir 
en de klinkers wordt passend bij de 
historische uitstraling.

Programma van eisen
In het Programma van Eisen ‘Heer 
Vrankestraat e.o.’ worden de am-
bities, uitgangspunten en rand-
voorwaarden voor de toekomstige 
inrichting van dit gebied omschre-
ven. De deelgemeente, corporaties 
en ontwerpers hadden al nagedacht 
over verbeteringen van de inrich-
ting. Maar ze vinden het belangrijk 
om de mening en ideeën over de in-
richting van dit gebied van de bewo-
ners te weten.

Daarom was er op 29 januari een in-
loopbijeenkomst voor bewoners. Ze 
konden hun ideeën geven door het 
invullen van een vragenlijst.
Op maandagavond 14 februari wer-

Herinrichting Rottestrook

Inrichting kop van Noord

reacties in het Programma van Ei-
sen waren verwerkt.
In mei neemt de deelraad Noord 
een besluit over het Programma 
van Eisen. Dan volgt een inrich-
tingsplan met een concreet ont-
werp en detaillering. Deze wordt in 
juni met de bewoners besproken. 
Het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente Noord stelt het inrich-
tingsplan in het najaar vast. Als de 

Bewonersreacties
De bewoners vinden de oorspron-
kelijke architectonische uitstraling 
fantastisch en herstel noodzakelijk.

en ideeën over de inrichting van dit 
gebied te weten.

Daarom was er op 29 januari een 
inloopbijeenkomst voor bewoners. 
Door het invullen van een vragen-
lijst konden zij hun mening en 
ideeën geven.
Vervolgens werden op maandag-
avond 14 februari bewoners geïn-
formeerd over hoe hun wensen en 

den de bewoners geïnformeerd over 
hoe hun wensen en reacties in het 
Programma van Eisen waren ver-
werkt.

De deelgemeente Noord en de 
woningbouwcorporaties Woon-
stad Rotterdam en Com.Wonen 
hebben plannen om het gebied 
langs de Rotte te verbeteren.

De deelgemeente Noord en woningbouwcorporatie Woonstad 
Rotterdam hebben plannen om in de kop van Noord de Heer 
Vrankestraat, de Hoyledestraat, de Hoeksestraat en de kabel-
jauwsestraat te verbeteren.

Meedenken
Wilt u weten wat in uw situatie 
nodig is om zelfstandig te blijven, 
nu en in de toekomst, bij het Ou-
derenwerk Noord kunnen we met 
u meedenken. U kunt bellen voor 
een afspraak, tel. (010) 244 82 40.

Het gaat om formatieplaatsen van 
32 uur per week. Het project zorgt 
voor een goed beheer van de bin-
nenterreinen. Daarnaast vergroot 
het de betrokkenheid van de jon-
geren met hun buurt. De jongeren 
krijgen meer zelfvertrouwen en hun 
eigenwaarde wordt vergroot. Ze 
worden begeleid door een projectlei-
der van de Service Dienst Werk.
Na 6 maanden kunnen de jongeren 
het diploma beveiliger 2 behalen, 
waarmee ze kunnen doorstromen 
naar regulier werk.

van instellingen maar ook van men-
sen uit je omgeving.
En dat je zelf nadenkt, of je huis nog 
geschikt is. Als je bijvoorbeeld een 
scootmobiel nodig hebt, kun je daar-
mee dan je huis in komen en kun je 
die ook in je huis stallen en de accu 
opladen?

De Watch Out-leden lopen van dins-
dag t/m zondag van 15.00 tot 23.00 
uur in herkenbare kleding in de 
wijk rond. Zij houden toezicht in de 
openbare ruimte en letten daarbij 
op zaken als vernielingen, overlast, 
graffiti en kleine criminaliteit. De 
toezichthouders in opleiding spre-
ken mensen aan op hun gedrag en 
geven zaken die ze tegenkomen 
door aan onder meer de politie, 
Stadstoezicht, Gemeentewerken en 
de Roteb. Zij zijn onder meer aan-
wezig in de Kloosterbuurt, de Eras-
musbuurt en het Rottekwartier.

Ouder worden en de WMO Watch Out, 
jongerenproject

De kwaliteit van het programma 
zal een divers publiek aantrekken 
en emanciperend werken. Als be-
woners via workshops samen bezig 
zijn zal dat leiden tot uitwisseling. 
Er moet wat te beleven zijn.
We zijn ervan overtuigd dat er in het 
Oude Noorden een gedeeld normbe-
sef is. Als mensen hiervan afwijken 
kan je het persoonlijk uitleggen. 
Communiceren en vooral humor 
zijn belangrijk.

Vakmanschap
In het nieuwe Klooster zal het gaan 
om vakmanschap van de gastheren 
en professionals, om de kwaliteit 
van hun product, om hun commu-
nicatieve vaardigheden, om hun 

mensenkennis en vraaganalyse. Een 
gastheer heeft humor en plezier in 
de omgang met mensen.
In het Oude Noorden ontbreken 
voorzieningen waarin bewoners 
zichzelf herkennen. Het Klooster 
dient een vertrouwde plek te wor-
den. Van de verbetering van het aan-
bod en de kwaliteit kunnen heel di-
verse bewoners profiteren en elkaar 
beïnvloeden.

Ontmoetingskansen
Het nieuwe Klooster geeft ontmoe-
tingskansen en leidt door zijn uit-
straling tot imagoverandering van 
de buurt en haar bewoners. Maak 
van een troosteloos jeugdhonk een 
plek waar jongeren zichzelf en hun 
ambities ontdekken. Zorg voor an-
dere decors, dan worden hangjonge-
ren studenten.
Verander een ons-soort-mensen-
enclave in een plek waar je tot een 
nieuwe perceptie komt van die vele 
onbekende anderen.
Het nieuwe Klooster wordt een 
levendige en veilige plek, die je 

Het nieuwe klooster, een droom
Het klooster bij het Johan 
Idaplein wordt op dit moment 
verbouwd en moet een open 
wijkgebouw worden voor ie-
dereen. Het is belangrijk dat 
het een transparant gebouw 
wordt met echte gastheren.

nieuwsgierigheid prikkelt en leidt 
tot onverwachte verwantschappen.

Informatie van het Ouderenwerk Noord

De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) gaat over welzijn. 
Belangrijke gedachten van de WMO 
zijn:

Iedereen neemt deel aan de 
maatschappij
Iedereen heeft daarin een eigen 
verantwoordelijkheid
Ieder heeft ook een verantwoor-
delijkheid naar elkaar: je helpt 
ook mensen in je omgeving.

Wat betekenen deze 
gedachten als je ouder wordt?
Het betekent dat je bijvoorbeeld niet 
meer denkt aan een verzorgings-
huis, maar dat je probeert zolang 
mogelijk zelfstandig te blijven. Ge-
lukkig willen veel ouderen dat zelf 
ook. Bovendien zijn daar ook meer 
dan vroeger mogelijkheden voor 
aanwezig. 

Vroeger betekende niet goed kun-
nen lopen, dat je afhankelijk werd 
van hulp van anderen. Daar komt 
misschien ook wel de uitdrukking 
“achter de geraniums zitten” van-
daan. Als je niet goed meer kon lo-
pen, dan bleef je noodgedwongen in 
een stoel zitten.
Tegenwoordig wordt gekeken wat 
er mogelijk is: kun je met een rol-
lator of scootmobiel toch zelf naar 
buiten? Dan kun je ook zelf je bood-
schappen blijven doen. Of op be-
zoek bij een ander, mee blijven doen 
aan je clubje, waar je zo’n plezier in 
had.
Het betekent ook, dat je wel anderen 
om hulp durft vragen, niet alleen 

-

-

-

Watch Out biedt voortijdige 
schoolverlaters tussen de 18 en 
23 jaar uit Noord de kans om 
gedurende één jaar werkerva-
ring op te doen en tegelijker-
tijd een opleiding tot beveili-
ger te volgen. 

“een nieuwe stijl, een nieuwe look. Fotografie: Johannes Odé”

 “Druk overleg over groene wandelroute langs de Rotte. Fotografie: Johannes Odé”

“Bewoners willen bomen in Kabeljauwsestraat. Fotografie: J. Odé”
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BsO eigenwijs crooswijk

In de kerstvakantie hebben 
we allemaal leuke dingen 
gedaan. We zijn gaan zwem-
men en hebben kerststukjes 
gemaakt en deze naar bejaar-
dentehuis Hoppensteyn ge-
bracht. We hebben ook nog pizza 
gemaakt. Dat was erg lekker!

Weekendje 
weg 
In het weekend 
ben ik met mama, 
papa en broer Ra-
fael naar Disney-
land Parijs geweest. 
Ik vond het daar heel 
leuk en prachtig. Ik ben in een 
kasteel geweest ik zag daar allemaal 
plaatjes op het raam van Doornroos-
je en haar moeder en vader. Ik heb 
Doornroosje gezien met haar prins, 
dat vond ik het allermooiste om te 

zien. Daarna heeft 
de prins Doorn-
roosje wakker ge-
kust want ze zou 
eigenlijk nooit 
meer wakker wor-

den. Ik ben ook in 
een boot geweest die 

keihard gaat. Ik vond 
het niet eng. Ik ben daarna in 

een spookhuis geweest met doods-
koppen achter onze stoelen.
Groetjes Rochelle

Beste lezers, 

Hierbij de volgende editie 
van de krant. Na de feest-
dagen en de vakantie 
zijn we bij BSO eigenwijs 
Crooswijk het nieuwe jaar 
goed begonnen met het 
thema ‘Sport en Spel’.
Hierbij hebben we acti-
viteiten gedaan als: Oud-
Hollandse spellen, voet-
ballen, estafetteloop en we 
hopen nog wat lekkerder weer 
te krijgen zodat we nog bui-
tenspellen kunnen doen bij de 
kralingse plas en lekker buiten 
zumba te doen.
Nu hebben we het thema Film-
festival. Deze week gaat het 
natuurlijk over Valentijnsdag. 
Wij hebben alweer zin in de 
lente!

BSO Floddertje 
Noord
Wij hebben het thema kunst.
Dat is heel leuk wij schilderen stil 
leven enz. Daarvoor hebben we een 
schildersezel hebben gekocht. We 
hebben speciaal doeken gekocht 
waar op wij kunnen schilderen.

Ik neem helaas
afscheid
Ik ga helaas afscheid nemen van 
jullie. Het klinkt jammer maar het 
moet het kan niet anders.
De bso was leuk normaal. Maar ik 
vond het niet leuk toen ik hier te laat 
was altijd dan moest ik opeens op-
gehaald worden. Verder was het een 
leuke opvang met voldoende speel-
goed. ik vond het leuk toen we 
naar driefliet gingen met zo,n 
grote bus enz.
Dag allemaal

Groetjes Jordy
Ik kom wel een keer langs

Sneeuw
We hebben met de sneeuw lekker 
buiten gespeeld! We hadden een 
mooie sneeuwpop gemaakt!
Dat was erg leuk!

knuffel hondje
Op de BSO hebben wij een knuffel 
hondje, hij heeft zijn eigen mandje, 
een etensbakje en een jasje voor als 
het koud is. Hij heet Smeerkees, zo 
heet het hondje van Floddertje ook 
in het boek!

met 17 kinderen. Als de groei door-
gaat, worden dat er gewoon drie.”

Speciaal lied
De honderdste leerling werd op het 
schoolplein gevierd met een speciaal 
lied en lekkere slagroomsoesjes. Di-
recteur Marianne Verboom bedankte 
de meesters, juffen en ouders van het 
ouderinitiatief voor hun inzet.

“Zeven jaar geleden hadden we nog 
maar 54 kinderen”, vertelt meester 
Rutger. Dat had alles te maken met 
de opening van de islamitische ba-
sisschool De Dialoog, een straat ver-
derop. Veel islamitische kinderen 
verlieten De Fontein en gingen daar-

Cito eindtoets
Alle leerlingen van groep 8 hebben 
onlangs zitten zwoegen op de cito 
eindtoets. Ze hebben allemaal al een 
voorlopig advies gehad. Nadat de re-
sultaten van de eindtoets binnen zijn, 
gaat iedereen zich inschrijven op het 
voortgezet onderwijs.

Volledig dagarrangement
Op verschillende momenten in de 
week zijn de leerlingen actief met ac-
tiviteiten binnen het volledig dagar-
rangement (VDA). Er wordt muziek 
gemaakt, gedanst, aan techniek ge-
daan, toneel gespeeld en geknutseld. 
Op 18 februari hebben de kinderen 
aan de ouders laten zien, wat ze al-
lemaal gedaan hebben. Het was een 
heel leuke voorstelling.

‘Met woorden in de weer’
Dit jaar is de school begonnen met de 
invoering van het programma ‘Met 
woorden in de weer’. Iedere groep 
heeft een woordmuur, waarop de ac-
tuele woordparachutes, woordkasten 

heen. Maar ook de toestand van de 
buurt, de kop van het Oude Noorden, 
werkte niet mee. Veel panden waren, 
in afwachting van sloop of renovatie, 
dichtgespijkerd.

Andere kant
Inmiddels is het tij gekeerd. De kop 
van het Oude Noorden knapt enorm 
op, er zijn veel nieuwe mensen ko-
men wonen en dat heeft een posi-
tief effect op de school. Dankzij het 
toegewijde lerarenteam, de knusse 

en woordspinnen te zien zijn. Door 
deze werkwijze hopen we de leerlin-
gen 800 woorden per jaar extra aan te 
bieden. Door een grote woordenschat 
kan je beter meepraten, meedenken 
en meedoen. Zo profiteren de kin-
deren nog beter van ons onderwijs! 
Kom eens in de groep kijken waar uw 
kind mee bezig is!

Medezeggenschapsraad
Ook de ouders spelen een belangrijke 
rol in ons onderwijs. Wij vinden het 
belangrijk dat ouders en leerkrachten 
elkaar informeren over de kinderen. 
We moeten er samen voor zorgen 
het beste uit uw kind te halen. De 
medezeggenschapsraad is het orgaan 
waar u als ouder kunt meedenken 
over de school. Momenteel hebben 
we twee vacatures. Bent u geïnteres-
seerd, kom langs en vraag naar Judith 
Schouten!

Liskwartier en de andere kant van het 
Oude Noorden – komen al naar de 
school toe!”, zegt meester Rutger niet 
zonder trots.

klein blijven
Er is nog volop ruimte in de school, 
dus het leerlingenaantal mag gerust 
doorgroeien. “Wel zorgen we ervoor 
dat de groep klein blijven. Dat is nu 
juist het bijzondere aan deze school. 
We hebben nu twee kleuterklassen 

sfeer, de goede kwaliteit van het on-
derwijs en het enthousiasme van het 
ouderinitiatief kiezen steeds meer 
ouders uit de buurt voor De Fontein. 
“Zelfs mensen van verder weg – het 

Het gaat goed met basisschool 
De Fontein. Maandag 14 febru-
ari was het groot feest, omdat 
de school weer honderd leer-
lingen telt.

cOmBinatie ‘70 nieuWs 
er gebeurt een hoop

Rap van Yassin A. 
over de bso

Yo
Welkom op de BSO
Het is hier Cool
we doen een Heleboel
Ik hou van New Kids
luister naar al hun Hits
Soms gaan we Voetballen
dan ga ik op de doel Knallen
We hebben lieve Juffrouws
soms ben ik een Kletskous

Junior en Senior … 
over samen vrede maken 

Leuke dingen

Fontein spetters
Honderdste leerling verwelkomd

“Fonteinschool gefeliciteerd met honderste leerling. Fotografie: Debby Vermeulen”

250 kinderen en 50 jongeren en volwassenen leerden in het Jan van der Ploeghuis 
een week lang bij de unieke Vredesfabriek alles over overleggen en conflicten op-
lossen: over vrede maken.

Senior: 
niet meer lachen 
om de grappen 
van de pester!

Junior: 
Wat vindt u de 
beste tip tegen 
pesten?



                 

Dierbaar
Eigenaar van Bikers’ Best is Jos 
Bouman (56). Samen met zijn me-
dewerkers Frank Twigt en Sven van 
den Broek drijft hij nu al zo’n 30 jaar, 
gestoken in keurige werkkleding, dit 
walhalla voor een ieder die graag wil 
fietsen. Duidelijk onwennig zet hij 
zich aan het interview voor dit arti-
kel, het is de eerste keer dat hij in de 
krant komt. Jos praat op heel rustige 
maar overduidelijk gepassioneerde 
wijze over zijn vak van fietsenmaker 
en fietsenverkoper. Een vak dat hem 
inmiddels zo dierbaar is geworden.

Fietsenmakersdiploma
Bouwman’ professionele wortels lig-
gen echter op een heel ander vlak. 
Hij is afgestudeerd als landschaps-
architect, maar kon in de zeventiger 
jaren niet (meer) aan de bak komen. 
Het waren de tijden van massa-ont-
slagen bij bijvoorbeeld scheepswer-
ven, wat nu te doen?
Zo tegen het eind van die tumultu-
euze zeventiger jaren had hij het po-
litieke klimaat mee. De fameuze Ien 
Dales was bijvoorbeeld directeur van 
de gemeentelijke Sociale Dienst en 
tegen die achtergrond wist hij samen 
met een kameraad een werklozen-
project op te zetten: een fietsenwerk-
plaats in de Gaffelstraat in het Oude 
Westen.
Jos fietste zelf al graag, maar sleu-
telen kon hij niet. Hij liet zich niet 
kennen, drukte en zette door en be-
haalde onder meer zijn fietsenma-
kersdiploma. Het voelde als een ze-
kere bekroning van het project toen 
hij als begeleider werd aangesteld. 
Toch kwam er een kink in deze suc-
cesstory, toen begin tachtiger jaren 
de subsidie afliep.

Mooie grote ruimte
De fietsliefhebber ging op zoek naar 
een eigen pand en liep in 1982 tegen 
een pand aan, direct naast de eerder 
genoemde hoek van het Noordplein 
en de Noordsingel. De oude eigenaar 

zochten, waaronder enthousiastelin-
gen die hun eigen fiets gingen ma-
ken en samenstellen, met merken 
als Santos en Van Nicholas. Met hen 
bouwde hij een uitstekende band op 
en het kwam tot samenwerking.
Bouman begon met het verkopen 
van met name betere merken als 

Koga, Bridgestone en Giant. Verder 
richtte hij zich op luxe merken als 
Specialized en Cannondale. Waren 
het in het begin vooral mountain-
bike’s, gaandeweg werden dat steeds 
meer racefietsen.
Veel klanten van het eerste uur ko-
men nog steeds in zijn zaak. In de 
directe omgeving is hij een van de 
weinige specialisten, anders moet je 
naar Dordrecht, Gouda of Delft. Een 
behoorlijk end op de fiets …

‘Bikers’ best’
Een boost kwam er o.a. van de start 
van de Tour de France vorig jaar in 
Rotterdam. Vooral vanwege de toer-
tocht voor iedereen, deze leidde 
tot veel respons en het opknappen 
van de oude fiets. Gaandeweg heeft 
Bouman zich bij het repareren van 

was op leeftijd (67) en wilde ermee 
stoppen. Jos greep zijn kans en be-
trok het pand.
Beneden zat een buurtfietsenstal-
ling. Deze bleef in gebruik, totdat 
huiseigenaar Com.Wonen in de di-
recte omgeving ging verbouwen en 
de woningen begon te voorzien van 

eigen bergingen. De fietsenstalling 
kwam langzaam maar zeker leeg te 
staan en kwam vrij. In die tijd kon 
Bouman als werkloze zijn uitkering 
behouden en zag kans om in de 
nieuwe ruimte te investeren, hij be-
gon deze te gebruiken voor fietsrepa-
raties.
Na nog een renovatie kwam ook het 
belendende hoekpand vrij en kreeg 
hij helemaal een mooie grote ruimte.

klanten van het eerste uur
Waar zich nu op te richten? Jos kon 
naast het verrichten van fietsrepara-
ties ook ‘mainstream’ fietsen gaan 
verkopen, maar zou dan een behoor-
lijk grote omzet moeten halen om te 
overleven. Liever richtte hij zich op 
bijzondere fietsen. Het was immers 
zo dat fietsliefhebbers zijn zaak be-

fietsen steeds meer kunnen specia-
liseren, daarbij professioneel onder-
steund en begeleid door de produ-
centen. Deze voortdurende bijscho-
ling (over bijvoorbeeld hydraulische 
schijfremmen, verende voorvorken 
en hoogwaardige onderdelen) leidt 
tot erg goede reacties. Hij is niet een-
kennig, niets is hem vreemd: ook bij 
een 14 versnellingsnaaf (behoorlijk 
specialistisch) is iedereen welkom.
Zijn winkelnaam ‘Bikers’ best’ voert 
hij vanaf 1990 niet voor niets, het 
geeft aan hoezeer hij zich wil richten 
op kwaliteit en klantvriendelijkheid.
Dat gaat bij Jos en zijn beide collega 
ver: zo kijken zij bijvoorbeeld bij de 
aankoop van een fiets ook naar hoe je 
op de fiets zit, dat kan later veel pro-
blemen voorkomen.

Voor elk wat wils
In de verkoop gaat het naast vouw-
fietsen als Brompton en stadsfietsen 
als Azor (deze zelf samen te stellen!), 
ook om bijvoorbeeld vakantiefietsen. 
Deze zijn met dragers voor en ach-
ter (bepakking!) heel stevig en ogen 
robuust. Het draagt ook bij tot een 
goede stabiliteit. Een grotere diame-
ter van de buizen kan daarbij alles te 
maken hebben met harder (carbon, 
titanium) of zachter materiaal (alu-
minium). Er is keus genoeg, voor elk 
wat wils!
Ook voor onderdelen en fietsacces-

soires kan je volop bij Bikers’ Best 
terecht. Bijvoorbeeld voor kleding, 
helmen, fietsbrillen (meekleurende 
lenzen!) en fietsschoenen, pompen 
en bidons. Jos: “Ik heb een halve 
schoenen- en brillenwinkel!”
Hij signaleert ook bij sommigen een 
trend om de fiets van zoveel mogelijk 
onderdelen te ontdoen. Het leidt tot 
lichte basis fietsen, makkelijk in het 
onderhoud. Het zijn hierdoor goed-
kope fietsen, die je makkelijk in de 
stad neer kunt zetten zonder gevaar 
van diefstal.
En voor wie het helemaal moeiteloos 
wil, de verkoop van elektrische fiet-
sen is booming: vorig jaar werden 
er 150.000 exemplaren verkocht. Bi-
kers’ Best verkoopt op dit gebied de 
Gocycle.
Wie zich thuis wil oriënteren, kan 
alvast kijken op de website www.bi-
kersbestrotterdam.nl.

Van harte welkom
Kortom, Bikers’s Best is het adres 
voor iedereen die van goed en verant-
woord fietsen houdt. U bent bij Jos 
Bouman en zijn twee medewerkers 
van harte welkom.
Bikers’ Best is op werkdagen ge-
opend van 09.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Bikers’ Best: 
speciaalzaak voor fietsen

                 

van overdaad”, zo vat Jetty enthousi-
ast hun verschillen samen.

Een goede aanleiding om de fotoserie 
van de Buurtgarderobe te bekijken. 
Hun keus valt op bokser Oussama. 
Kristian: “Het is een hele mooie foto, 

zijn blik trekt me aan, die trekt met-
een de aandacht, indringende ogen.”

Meer informatie
De foto’s van het het Buurtgardero-
be-fotoproject van Marcel Speet zijn 
vanaf zaterdag 12 maart te zien in 
de winkel van de Maatschappij voor 
Volksgeluk aan de Benthuizerstraat 
74b.
Meer informatie valt te lezen op: 
http://www.mavv.nl/. Buurtgarde-
robe fotoserie http://marcel.speet.
net/bgfp2. 

Marcel Speet

‘On tour’
De presentatie van het eindresultaat 
op dinsdag 15 juni 2010 in het pand 
van het Steunpunt Opbouwwerk aan 
de 3e Pijnackerstraat bleek ontroe-
rend.

Dit jaar gaat het Buurtgarderobe-
fotoproject ‘on tour’ en kan de serie 
de komende maanden op verschil-
lende locaties in het Oude Noorden 
door buurtbewoners worden beke-
ken. De ‘aftrap’ vindt vanaf zaterdag 
12 maart plaats bij de Maatschappij 
voor Volksgeluk aan de Benthuizer-
straat 74b.

Productiebureau
Deze locatie van de Maatschappij 
voor Volksgeluk is onlangs geopend. 
Wat doet de Maatschappij voor Volks-
geluk?
Kristian en Jetty van de Maatschap-
pij: “Wij zijn een productiebureau, 
we organiseren evenementen, op 
wisselende locaties. Sinds kort heb-
ben we hier in het Oude Noorden 
een kantoortje. We bedachten dat 
het ook wel leuk zou zijn om hier 
een winkel van te maken. En dat is 
wat we nu doen. We hebben hier een 
winkel, waar we foto’s van jonge foto-
grafen verkopen, tweede hands meu-

bels, kleding en potjes met Volksge-
luk. Dat is biologische druivenjam, 
ongelofelijk lekker!”

‘Reclamespot’
Wat kan de buurt hier komen doen? 
Bijvoorbeeld die mevrouw die nu net 
voorbij loopt, wat kan ze hier komen 
doen?

Buurtgarderobe-fotoproject start ‘on tour’ 
bij maatschappij voor Volksgeluk

wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe dingetjes die we leuk vin-
den. Het is ook een plek die bedoeld 
is om je thuis te kunnen voelen”, zo 
besluiten Kristian en Jetty hun ‘re-
clamespot’ voor (de winkel van) de 
Maatschappij voor Volksgeluk.

Verschillen
De Buurtgarderobe-fotoserie komt 
een paar weken in de winkel van 
Maatschappij voor Volksgeluk te 
hangen. Wat hebben ze zelf met kle-
ding?

Jetty “Wij verkopen het en we dragen 
het. Het leuke aan ons is dat we al-
lebei een heel andere smaak en voor-
keur hebben. Ik hou heel erg van een 
tikkie ordinair, Kris houdt van heel 
erg netjes. Ik hou van goedkope jaren 
tachtig dingen, Kris houdt van clas-
sic, klassieke schoenen en haircut. 
Hij houdt van bescheidenheid, ik 

Mobiele website
Liever met de mobiele telefoon in de 
hand een route langs de sculpturen 
uitstippelen? Ook dat kan. Op de 
mobiele website van Sculpture Inter-
national Rotterdam zijn de beelden 
ingedeeld in verschillende gebieden 
in de stad. Ga met de browser van uw 
mobiele telefoon naar www.sculptu-
reinternationalrotterdam.nl en laat u 
leiden langs de beelden.
De plattegrond kunt u gratis afha-
len bij het Centrum voor Beeldende 
Kunst aan de Nieuwe Binnenweg 75 
of bij het VVV aan de Coolsingel en 
het Weena.

Jubileumjaar
Voor Sculpture International Rotter-
dam is het jaar 2011 een jubileum-
jaar. Dan bestaat de beeldencollectie 
namelijk vijftig jaar. Het jubileum 

“Ze kan een kopje koffie komen drin-
ken, ze kan hier hele leuke ansicht-
kaarten kopen die je nergens anders 
zal vinden en ze kan hier classic 
vintage literatuur kopen. Of gewoon 
een kijkje komen nemen, dat is het 
belangrijkste. We nodigen iedereen 
uit om hier naar binnen te komen 
en rond te kijken. Het assortiment 

Internationale Beelden 
Collectie
Van Wall Relief aan het Weena tot 
Cascade op het Churchilplein, van 
Erasmus voor de Laurenskerk tot 
The Idler’s Playground voor het Hil-
ton Hotel en van Wilhelmina aan de 
Coolsingel tot Quill op het Binnen-
wegplein. Sculpture International 
Rotterdam heeft een plattegrond uit-
gebracht, met daarop alle beelden uit 
de Internationale Beelden Collectie 
van Rotterdam.
In totaal staan er 45 beelden op de 
kaart vermeld met een korte toelich-
ting. Ook de beelden die momenteel 
in depot zijn (opgeslagen, redactie), 
worden genoemd. Op de achter-
grond van de plattegrond staat van 
elke sculptuur een foto en een korte 
toelichting in het Nederlands en het 
Engels.

Vorig jaar bleek het Buurtgar-
derobe-fotoproject van buurtfo-
tograaf Marcel Speet zowel voor 
hemzelf als voor de betrokken 
wijkbewoners een groot suc-
ces. Veertig buurtbewoners uit 
het Oude Noorden en de Agnie-
sebuurt werden door hem met 
hun favoriete kledingstuk gefo-
tografeerd.

50-jarige sculpturen in kaart gebracht

wordt gevierd met extra aandacht 
voor deze bijzondere collectie in de 
openbare ruimte van Rotterdam.
Er komen onder andere speciale 
rondleidingen, leestafels in horeca-
gelegenheden, een symposium en 
QR codes in de openbare ruimte die 
verwijzen naar de nieuwe mobiele 
website. Deze (vernieuwde) website 
is naar ontwerp van 75B, die eerder 
de nieuwe huisstijl van Sculpture In-
ternational Rotterdam ontwierpen.
Vanaf februari wordt er maandelijks 
een rondleiding langs de collectie 
verzorgd en vanaf april eveneens the-
matische rondleidingen, waaronder 
een Coolsingelroute, een verhalen-
route en een kunsthistorische route. 
Op de website staat precies wat er 
wanneer gaat gebeuren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de web-
site www.sculptureinternationalrot-
terdam.nl.

De stad staat vol bekende en onbekendere beelden. Nieuwsgie-
rig naar waar die internationale sculpturen allemaal staan en hoe 
groot de collectie nu eigenlijk is? Ga dan op stap met de platte-
grond waarop 45 exemplaren staan aangegeven.

Bewegen draagt bij aan een goede gezondheid, fietsen is 

daarbij een uitstekende mogelijkheid. Wie op zoek gaat naar 

een speciale fiets, hoeft op de grens van het Oude Noorden 

en de Agniesebuurt niet ver te zoeken. Op de hoek van het 

Noordplein en de Noordsingel bevindt zich Bikers’ Best: dé 

speciaalzaak voor mensen die graag (op) een bijzondere 

fiets (be)zitten.

Hij liet zich niet kennen, drukte en zette 
door en behaalde onder meer zijn fietsen-
makersdiploma

“Jos Bouman met een exclusieve vouwfiets. Fotografie: Johannes Odé”

 “Oussama: Het straalt uit, van het thaiboksen, je voelt je veel lich-
ter, de pit die je er in krijgt. Fotografie: marcel speet”

 erasmus in beeld



                 

Vanaf 14 februari is de pas, die gra-
tis toegang en hoge korting geeft 
bij meer dan 500 attracties, weer te 
koop bij 35 verkooppunten.

Maar u kunt er ook 
één winnen!
Bent u de leukste thuis? Dan krijgt 
u misschien wel een gratis Rotter-
dampas 2011. Tijdens de opening 

van het nieuwe pasjaar geeft de Rot-
terdampas namelijk gratis passen 
weg aan de tien allerleuksten. Het 
enige wat u hoeft te doen is deze zin 
afmaken: ‘Ik ben de leukste thuis, 
omdat …’

Met de Rotterdampas kunt u leuke 
dingen doen, zoals gratis naar mu-
sea, spotgoedkoop naar Diergaarde 

Jong, oud, arm, rijk, Groninger of Rotterdammers? Het maakt 
niet uit: de Rotterdampas is er voor iedereen.

Dansen, zingen, toneelspe-
len of toch liever schilderen. 
kunstlessen brengen creatie-
ve talenten bij kinderen naar 
boven. Hun zelfvertrouwen 
krijgt er een flinke oppepper 
van. Het nieuwe Kenniscentrum 
Cultuureducatie Rotterdam (KCR), 
een initiatief van de gemeente en 
de Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam (SKVR), helpt scholen 
en culturele instellingen graag bij 
het geven van kunstlessen.
“Kunst helpt kinderen beter pres-
teren op school”, vertelt Anne 
Marie Backes, manager van het 
KCR. ‘Daarom is het belangrijk dat 
kunst onderdeel is van onderwijs. 
Het KCR ondersteunt en adviseert 
basisscholen en het voortgezet 
onderwijs. We brengen culturele 
instellingen en scholen met elkaar 
in contact en helpen hen om kunst- 
en cultuurvakken te laten aanslui-
ten bij hun volledige leerpakket.”

Boekenwurmen opgelet. De 
verkiezing van het Beste Rot-
terdamse Boek wordt voor de 
vijfde keer gehouden. De geno-
mineerden zijn bekend en iedereen 
kan stemmen op zijn of haar favo-
riet van 2010.

De genomineerde boeken zijn:
- ‘De tijger en de kolibrie’ van Alex 

Boogers’
- ‘Nest’ van Sanneke van Hassel
- ‘Mama Tandoori’ van Ernest van 

der Kwast
- ‘Brandgrens Rotterdam 

1930/2010’ van Paul van de Laar 
en Koos Hage

zin in een wandeling? Dat 
kan iedere zondagmiddag om 
14.00 uur in het beroemde 
Arboretum Trompenburg in 
kralingen (nabij het excelsior-
terrein). Voor € 2,-- kunnen be-
zoekers mee met een gids voor een 
wandeling van ongeveer één uur.

De manager van het kenniscen-
trum geeft een voorbeeld. “Les krij-
gen over de oude Romeinen en hun 
beschaving tijdens het vak geschie-
denis, leidt gemakkelijk naar lessen 
in beeldende kunst en architectuur. 
Maar ook de Romeinse manier van 
rekenen kan een leraar bespreken 
in de reken- of wiskundeles. Deze 
manier passen we namelijk nog 
steeds toe. Zo helpt kunst en cul-
tuur mee aan alle lessen.”
In de toekomst onderzoekt de ge-
meente de daadwerkelijke effecten 
van kunst en cultuur in het onder-
wijs. “In Berlijn is al uit onderzoek 
gebleken dat kinderen slimmer 
werden door muziek te maken. 
Rotterdamse docenten merken ook 
positieve effecten van kunstlessen.”

Meer informatie
Zie voor meer informatie de web-
site www.kc-r.nl.

- ‘Bram Peper, man van contrasten’ 
van Henk van Osch

- ‘Roomservice’ van Elvin Post
Wie er met de publieksprijs voor 
het Beste Rotterdamse Boek 2010 
vandoor gaat, wordt op donderdag 
17 maart bekend gemaakt tijdens 
een feestelijk avondprogramma in 
het Bibliotheektheater. De toegang 
is gratis, reserveren is wel verplicht.

Dat kan via het mailadres reserve-
ren@bibliotheek.rotterdam.nl of 
telefoonnummer (010) 281 62 58.

Meer informatie
www.besterotterdamseboek.nl.

Ieder maand is er een ander thema: 
zo gaan in maart bezoekers de kas 
in en staat april in het teken van 
bloembollen en het voorjaar.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de web-
site www.trompenburg.nl.

Slimmer door kunst

Verkiezing 
beste Rotterdamse Boek

Arboretum Trompenburg

In uw sas met dé pas

Blijdorp of lekker voordeling uit 
eten. Maar ook gratis zwemmen of 
met korting op pad met het open-
baar vervoer.
Klim dus in de pen en win de aller-
leukste pas van Rotterdam

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de 
website van de Rotterdampas, www.
rotterdampas.nl of bel met telefoon-
nummer (010) 498 46 66.

dan zelf zien hoe dit bedrag besteedt 
gaat worden.

Bedankt
Natasja, ook namens het opbouw-
werk voor het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt én de redactie van de 
Noorderzon, bedankt voor al het goed 
wat je ons de wijken hebt gebracht. 
Het gaat je goed in het verre India.

doneren aan het Tibetan Childrens 
Fund. In het gebied waar Natajsa 
naar toe gaat zitten immers veel Ti-
betaanse vluchtelingen, waaronder 
ook veel kindvluchtelingen. Kinderen 
worden soms door hun ouders met 
gidsen meegegeven om lopend over 
de Himalaya te vluchten in de hoop 
op een betere toekomst voor hun 
kind (alleen kinderen krijgen een le-
gale verblijfsvergunning). Dit geldbe-
drag is ook echt een ‘Natasja cadeau’: 
iets doen voor een ander! Natasja kan 

Wijde wereld
Natasja lag als actieve beroepskracht 
aan de basis van de Kloosteralliantie, 
die een beleid van onderop voorstaat. 
Ze slaagde erin met de alliantie op de 
pleinen een nieuwe sfeer te schep-
pen, interesse te kweken voor het 
verenigingsleven en een creatieve 
impuls aan het Klooster te geven.
Nu gaat ze de wijde wereld in, name-
lijk naar Dharamsala in het Noorden 
van India (in de Himalaya) om daar 
een dansopleiding te gaan volgen, 
Daarna ligt haar toekomst open.

Geldbedrag
Op woensdag 23 februari was op het 
Kinderparadijs het afscheidsfeestje, 
waarbij klein en groot eerst samen 
genoten van een theatervoorstelling 
en erna feest vierden met limonade 
en taartjes.
Toen alle kinderen weg waren, 
proostten alle volwassen gasten op 
een mooie toekomst voor Natasja. Als 
afscheidscadeau kreeg ze een door 
alle aanwezigen en betrokkenen ver-
zameld geldbedrag mee, dat ze kan 

afscheid Natasja de Lange 
bij Kinderparadijs meidoorn
Natasja de Lange heeft per 1 
februari het kinderparadijs ver-
laten. zij heeft zich ruim 5 jaar 
met ziel en zaligheid voor het 
kinderparadijs Meidoorn en 
de samenwerkingsverbanden 
ingezet. eerst als projectleider 
Tweede Thuis, later als extern 
manager van het kinderpara-
dijs.

“Ontroerend afscheid van creatieve powergirl. 
Fotografie: Johannes Odé”


