
Waarvoor worden de 
Pameyer-mensen ingezet?
Mina Aarab vermeldt de portiekaan-
pak: “Woonstad wil schone, hele en 
veilige portieken en komt daarmee 
tegemoet aan de huurderswensen. 
De projectwerkers zullen zorgen 
voor het stickeren van verkeerd ge-
stalde fietsen en brommers, ze zul-

Het project heeft in het Oude Wes-
ten en Stadsdriehoek zijn sporen 
al verdiend en wil mensen van de 
dagbesteding van Pameyer zin-
nige activiteiten aanbieden. Bin-
nen Woonstad zijn Mina Aarab en 
Tineke Schnitzler de aanspraakbare 
personen.
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‘KluS en WerK’

len ook rommel verwijderen en ver-
vuiling bestrijden.”

En wat te denken van de binnen-
terreinen? “Het nieuwe project zal 
zorgen voor beter beheer, regelma-
tige schoonmaak en efficiënt klein 
onderhoud. Bewoners kunnen de 
werkers ook inhuren voor hun ei-
gen tuin en dat tegen een heel lage 
prijs”, maakt Mina enthousiast 
(sluik)reclame.

Een ander beeld
Caroline van Haften, trekker en 
werkleider van Klus en Werk, is op-
getogen over de samenwerking van 
Pameyer met Woonstad. Deze zal 
ongetwijfeld de buurt ten goede zal 
komen.
De actieve cliënten van Klus en 
Werk komen uit de dagbesteding 
van het Nieuwe Spoor uit de 1e 
Pijnackerstraat, al 25 jaar een begrip 
in Noord. Voor de cliënten is Klus 
en Werk een zinvolle dagbesteding, 

waar ook de wijk profijt van heeft. 
Een win-win situatie dus!
Het Oude Noorden heeft alle aan-
dacht nodig. Zowel de wijk als de 
Pameyer-Stichting hebben behoefte 
aan een ander beeld. Het Oude 
Noorden is een prachtwijk en de 
Pameyer-mensen zijn als iedereen 
die woont en leeft in deze wijk.

 Lees verder op pagina 3

Pleinactiviteiten
Agniesebuurt en 
Oude nOOrden 2011

Woonstad en Pameyer slaan de handen in elkaar. Fotografie: Johannes OdéPer 1 april starten woningcorporatie Woonstad en de Pa-
meyer-Stichting, een organisatie van en voor mensen met 
een beperking, een gloednieuw en spannend project on-
der de naam ‘Klus en Werk’.



Het Werk
De werkzaamheden gaan van por-
tiekverzorging en binnenterreinen 
tot tuinonderhoud en brievenbezor-
ging.
Door zichtbaar aanwezig te zijn in 
de wijk komen de Pameyer-mensen 
in contact met kwetsbaren, die ze zo 
een steuntje in de rug kunnen ge-
ven. Veel Pameyer-klanten komen 
uit het Oude Noorden en zijn be-
kend met het gebied.
Pameyer heeft gericht contact ge-
zocht met Woonstad, omdat veel 
huurders een extra vraag hebben. 
De laagdrempeligheid van het Nieu-
we Spoor zorgt voor hulp als het 
echt fout gaat.
“Iets voor de buurt betekenen”, zegt 
Caroline, “leidt tot waardering krij-
gen en zelfrespect, tot meedoen!”

De Start
‘s Ochtends verzamelt de werkploeg 
zich in het Nieuwe Spoor. Even vra-

... Com.Wonen
Met Com.Wonen taar-
ten en cakes versieren
Tussen het Zwaanshals, de 
Zaagmolenkade en de Woel-
wijkstraat werden door wo-
ningcorporatie Com.Wonen 145 
bergingen vervangen. Het was 
een gigantisch werk, met veel 
overlast voor bewoners, maar 
uiteindelijk met een uniek re-
sultaat.

Na alle ellende voor de bewoners 
wilde Com.Wonen voor hen wat te-
rugdoen. Daarom werd er een klein 
feestje georganiseerd, waarbij jong 
en oud taarten en cakes konden 
versieren. De Russische dame van 
de bekende gelegenheid Lof der 
Zoetheid aan het Noordplein was 
de animator en drijvende kracht.
Een aantal enthousiaste Marok-
kaanse moeders zorgden voor de 
nodige basics, fantastisch!
Er was geen borrel, maar toch was 
het enorm gezellig. De kids gingen 

uit hun dak en de taarten smeekten 
bijna om een trouwerij.
Fotograaf Joop Reyngoud zorgde 
voor schitterend instant foto’s, wat 
een belevenis! Echt een om je vin-
gers bij af te likken, en dat gebeur-
de dan ook

... PWS
Bewoners helpen bij 
opknappen portieken

In de Provenierswijk, Agnie-
sebuurt en het Oude Noorden 
heeft PWS Rotterdam, in samen-
werking met bureau Mijn Wijk 
in Balans, diverse portieken op 
laten knappen. Na eerdere op-
knapbeurten bleek dat het por-
tiek na enkele weken alweer 
vies was. Daarom is nu voor een 
andere aanpak gekozen.
De muren werden niet zomaar 
opgeschilderd, er werd eerst met 
de bewoners gepraat. Projectleider 

portiekaanpak, Ismaïl el Hadioui, 
geeft aan dat gemeenschappelijke 
ruimtes van woningen gevoelig 
zijn voor vervuiling en vernieling. 
“Niemand voelt zich verantwoorde-
lijk voor de rommel van een ander. 
En als een portiek er vies en onaan-
trekkelijk uitziet, voelen bewoners 
zich niet meer geroepen om het 
netjes te houden.”

Mooie muurschildering
De woningcorporatie selecteerde 
44 portieken, kelderboxen of bui-
tenpoorten die toe waren aan een 
opknapbeurt.
“Daar zijn we aan de slag gegaan”, 
vertelt Ismaïl. “Een brief kondigde 
onze komst aan en op woensdag-
avond zijn we deur aan deur bij de 
bewoners langs gegaan. Dat leverde 
veel positieve reacties op. We heb-
ben de bewoners gevraagd om mee 
te denken over de gewenste kleur 
en eventueel een mooie muurschil-
dering, en om mee te werken wan-
neer de uitvoering van start ging. 
Niet door zelf te schilderen – dat 

gebeurt door vakmensen – maar 
wel door te helpen met het afplak-
ken van ramen, deuren en kozij-
nen, schoonmaken en koffie zetten 
voor de schilders.”

Trots op resultaat
Gelijk met het schilderen van de 
muren zijn ook de vloeren grondig 
schoongemaakt en zijn lampen ver-
vangen. Een half jaar geleden werd 
het eerste portiek opgeleverd en dat 
ziet er nog steeds mooi uit. “Door-
dat de bewoners vanaf de start bij 
de aanpak zijn betrokken, maken 
zij er deel van uit en zijn zij trots 
op het eindresultaat. Ze voelen zich 
samen verantwoordelijk om het 
portiek of de bergingsgangen goed 
te blijven beheren en alles netjes 
en schoon te houden”, legt Ismaïl 
uit. “Ze spreken elkaar daar ook 
veel meer op aan dan voor de por-
tiekaanpak.”

Korte broek
Het verschil ‘voor en na de behan-
deling’ is groot. Als de aanpak klaar 

is, komen er altijd leuke reacties 
van bewoners.
Ismaïl: “Een bewoner van het por-
tiek waar nu vissen en dolfijnen 
op de muren zwemmen, vertelde 
dat hij steeds de neiging heeft een 
korte broek aan te trekken vanwege 
het zomerse gevoel dat de schilde-
ringen hem geven. Een bewoner 
van het portiek met de vogels is zo 
enthousiast over de uil op de eer-
ste verdieping…Hij vroeg of hij niet 
ook zo’n schildering in zijn slaap-
kamer kon krijgen?

... Woonstad
Groen Dak
Het plat boven de parkeergara-
ge Veenstraat krijgt een groen 
dak.

Woningcorporatie Woonstad doet 
hiervoor een beroep op een beperk-
te stedelijke voorziening. Op deze 
manier kan het plat een ontmoe-
tingsplek worden met bankjes en 
planten. Zo wordt het ook geschikt 
voor moeders en voor senioren.
Tegelijkertijd draagt het dak ook bij 
aan het verminderen van de water-
overlast.

en te voorkomen. We werken dus 
juist in het belang van die mensen 
die nu lopen te klagen. Overigens is 
het misschien voor de duidelijkheid 
goed te melden dat onder het asfalt 
alleen afvoerbuizen van het hemel-
water liggen. De buizen vanuit de 
huizen e.d. voor de afvoer van men-
selijke afvalstoffen liggen onder de 
stoepen, daar is bij ons werk geen 
sprake van.”

Werkwijze
Zolang de werkzaamheden duren, 
wordt het rioolwater tijdelijk omge-
pompt naar de Bergweg. Nadat het 
riool eerst met tijdelijk gemetselde 

stenen muren is afgesloten zodat er 
onverhoopt geen regenwater naar 
binnen kan komen, wordt het in een 
aantal ronden goed schoongemaakt. 
De foto’s die Zijlmans daarvan laat 
zien zijn overtuigend: het is vrijwel 
schoon beton wat je ziet. Zo kunnen 
de werkmensen in een schone om-
geving aan de slag.
Erna wordt een contrastvloeistof op 
het beton gestreken. Volgt er een 
paarse verkleuring, dan is het goed 
en hoeft er niets gedaan te wor-
den. Is er géén verkleuring, dan is 
er sprake van aangetast beton en 
wapeningsijzer en gaan de werklui 
de slechte stukken eruit halen. Ver-

Niemand loopt graag met zijn 
schulden te koop. Toch zijn er 
een hoop Rotterdammers die 
door diverse oorzaken kleine 
of grote financiële problemen 
hebben. Als u er zelf niet uit-
komt, kan de Kredietbank Rot-
terdam u daarbij ondersteunen

Schulden geven veel stress. U kunt 
ze dan ook maar beter snel aanpak-
ken en het liefst voorkomen. Als het 
om een kleine schuld gaat, kunt u 
zelf maatregelen nemen. Bijvoor-
beeld door uw inkomsten en uitga-
ven bij te houden. Stop rekeningen 

Rioolwerkzaamheden 
Benthuizerstraat

volgens wordt er gestraald en met 
spuitbeton het beton hersteld.

Tevreden
Ruud Zijlmans: “Op deze manier 
verlengen wij de levensduur van het 
riool. Wij werken in de straat on-
dergronds over een lengte van zo’n 
350 meter. Om de 75 meter staan er 
hekken om de toegangsputten tot de 

niet ongeopend in een la, want dan 
is de kans groot dat u ze niet op tijd 
betaalt en lopen de kosten behoor-
lijk op. Schulden kunnen niet altijd 
op eigen kracht worden opgelost. In 
dat geval kunt u bij de Kredietbank 
Rotterdam terecht.

Leren omgaan
De Kredietbank Rotterdam bemid-
delt tussen u en uw schuldeisers 
met een schuldregeling waarmee 
u uw schuld helemaal aflost. Daar 
staat wel wat tegenover. Zo zult u 
een tijd van weinig geld moeten le-
ven. En u moet misschien een trai-

buizen. De planning was dat wij per 
1 mei klaar zouden zijn. We hebben 
op dit moment geen noemenswaar-
dige vertragingen, dus de idee is dat 
wij deze streefdatum ook daadwer-
kelijk zullen kunnen halen. Daarna 
weten de mensen dat het onzicht-
baar onder de grond weer helemaal 
in orde is”, zo besluit een tevreden 
voorman.

Met hulp uit de schuld

NIEuWS VAN...

‘Wortelkanaalbehandeling’
Hoog tijd voor een gesprek met de 
voorman van de werkzaamheden, 
Ruud Zijlmans van aannemersbe-
drijf Gebroeders Van Kessel. Zijn 
keetwagen staat direct voor Correct.
Zijlmans legt het waarom van de 
rioolwerkzaamheden uit: “De soms 
manshoge buizen bestaat uit een 
betonnen mantel met in het beton 
wapeningsijzer. Wanneer zwavel-
waterstof (met de bekende rotte 
eieren-geur) het beton rond de wa-
pening aantast, kan door de roest 
het wapeningsijzer opzwellen en er 
stukken beton losraken. Dat geeft 
een reëel gevaar op lekkage, omdat 
dan het grondwater in de buizen 
kan wegstromen. Het om het riool 
liggende zandbed kan wegspoelen 
en is er gevaar van verzakking in de 
straat, met voor alle omwonenden 
alle schadelijke gevolgen vandien. 
Om dit te repareren dan wel vóór te 
zijn, doen wij in feite aan preventief 
onderhoud. Je kunt het vergelijken 
met een wortelkanaalbehandeling 
bij de tandarts.”

Hemelwater
De voorman vervolgt: “ Gemeente-
werken heeft voor deze klus Gebroe-
ders Van Kessel ingehuurd, omdat 
ons bedrijf al ruim 26 jaar is gespe-
cialiseerd in Speciale Technieken en 
Producten. Wij zijn voor het publiek 
onhoorbaar en onzichtbaar bezig 
evt. lekkageproblemen te verhelpen 
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Veel bewoners van de Benthui-
zerstraat klagen over de werk-
zaamheden aan het riool in 
hun straat. Zo ergeren ze zich 
eraan dat er geen doorgaand 
verkeer mogelijk is. Hun erger-
nis is luidkeels hoorbaar.
Voor veel middenstanders in 
de straat is juist het vermin-
derde aantal klanten zichtbaar, 
hun omzet loopt zienderogen 
terug. Waarom moet nu precies 
op dit moment maandenlang 
aan het riool worden gewerkt?

Vanaf 21 maart zijn de werkzaamheden aan de zijde met de oneven 
huisnummers gestart. Als eerste werden de stoepen opgebroken. Zodra 
de vernieuwde rijbaan aan de even zijde klaar is, worden de rijbaan en 
de tramrails aan de oneven kant weggebroken en vervangen. Hierdoor 
blijft er altijd een noodrijbaan voor de hulpdiensten en de aannemer 
beschikbaar.
De kruising Benthuizerstraat/Zaagmolenstraat is inmiddels afgesloten 
voor werkzaamheden. Vanaf de Zaagmolenstraat is het hierdoor niet 
mogelijk om richting Pijnackerplein en de Benthuizerstraat te rijden.

ning volgen om te leren goed met 
geld om te gaan.
Kunt u hulp gebruiken bij uw ad-
ministratie, dan zijn er vrijwilligers 
die helpen uw administratie op een 
overzichtelijke manier te organise-
ren en eventueel op te ruimen.

Meer informatie
Zie voor meer informatie ook de 
websites www.rotterdam.nl/schul-
den en www.cdv.nl.

WEgWERKZAAMHEDEN 
ZAAgMOLENSTRAAT

Start project ‘KluS en WerK’
Vervolg van pagina 1

gen hoe het gaat en dan samen op 
pad. Na een dagdeel werken wordt 
er samen geluncht. Voor velen de 
eerste goede maaltijd na de och-
tendmedicatie. Belangrijk zijn zelf-
waardering, sociale contacten, een 
gezond lichaam en gezonde voe-
ding. Na de lunch is er een scala van 
activiteiten waar aan deelgenomen 
kan worden.

Expo
De Pameyer Stichting bestaat 85 
jaar. Groot item op dit moment is 
gezonde voeding. Eén maal per 
week worden de recepten uit het 
dikke kookboek van cliënten, vrij-
willigers en medewerkers op di-
verse locaties uitgeprobeerd. Het 
nieuwe receptenboek sluit aan op 
de groentetuintjes en de jams die 
cliënten verzorgen en maken. In de 
Kunsthal komt een expositie van het 
veelzijdige werk van de Pameyer: 
van kookboek tot kunstwerk.

Onzichtbaar werk in het riool. Fotografie: Johannes Odé

Fotografie: Johannes Odé

We werken dus juist in het belang van 
die mensen die nu lopen te klagen.



Sinds een jaartje wordt het Berg-
wegplantsoen ingericht en onder-
houden door bewoners. Dit wordt 
ook wel aangeduid als ‘zelfbeheer’. 
Bij het zelfbeheer van het Bergweg-
plantsoen zijn Transition Town Rot-
terdam, omwonenden, Humanitas 
Bergweg en Kinderparadijs Mei-
doorn betrokken.

Betrokkenheid
Na werkzaamheden met een grote 
kraan aan het Humanitas_gebouw 
was een deel van de struiken er 
slecht aan toe. Rond die tijd kwam 
ook het verzoek van bewoners uit de 
buurt of zij in een deel van het Berg-
wegplantsoen aan de slag mochten 
gaan.
“Zelfbeheer vergroot de betrokken-
heid van bewoners bij hun woon-
omgeving. De locatie is er geschikt 
voor, dus heeft de deelgemeente in-
gestemd met het verzoek”, zo vertelt 
Tom Warnik, wijkservicemedewer-
ker voor het Liskwartier.

Buurttuin
Daniël Opbroek van Transition 
Town Rotterdam licht toe: “Een 
groep mensen uit de buurt was al 
bezig om de manier van wonen en 
leven duurzamer te maken. Dat kan 
onder meer door voedsel in de ei-
gen buurt te verbouwen. Het Berg-
wegplantsoen was heel geschikt om 
een extra functie toe te voegen: een 
buurttuin als ontmoetings_ en recre-
atieplek, met een duurzaam groene 
inrichting, waar planten, groenten 
en vruchten groeien die gegeten 
kunnen worden. Sommige mensen 

Kijk op het verleden
In 1975 kwam de eerste opbouwwer-
ker in de Agniesebuurt, betaald door 
woningcorporatie PWS en in dienst 
van de KSGJ (sociaal cultureel 
werk). De Agniesebuurt kende een 
heel actieve bewonersorganisatie. 
Uniek was de pandsgewijze aanpak 
in de stadsvernieuwing. Beroemd 
was het Agniesefestival, dat tal van 
bezoekers trok.

Huidige trend
Opvallend in de Agniesebuurt is het 
curatieve optreden richting jonge-
ren. Geleidelijk aan komen gelukkig 
positieve stimulansen. Problemen 
in de buurt zijn overbewoning, ge-
horigheid, geweldsdelicten bij jon-

Duurzame buurttuin 
in Bergwegplantsoen

Bewoners staan wantrouwend te-
genover de systeemwereld. Ze voe-
len haarfijn aan dat het niet om 
henzelf gaat en de problemen zoals 
zij die ervaren, maar om een van te 
voren door de professioneel bepaald 
doel.
Het handelen van het opbouwwerk 
dient de volgende (“Fuzzy”)-ken-
merken te hebben:

Feestelijk: mensen moeten er lol 
in hebben om voor het halen van de 
doelstelling te gaan
uitdagend: het doel moet span-
nend zijn, op het randje van het 
haalbare. Een doel moet liefst bijna 
onmogelijk zijn
Zuiver: het doel moet weergeven 
wat je echt wil
Zinvol: realiseren van het doel moet 
écht verschil maken
Yes: een doelstelling moet enthousi-
asme oproepen: “Yes”

Het opbouwwerk is van oudsher 
sterk geweest in het oppakken van 
nieuwe ontwikkelingen. Er wordt 
meer inbreng van burgers gevraagd, 
en zorginstellingen zijn veelal be-
zig met het ontwikkelen van een 
outreachende aanpak of buurtzorg-
concepten. Corporaties maken zich 
zorgen over de participatie door 

soms weinig representatieve huur-
derscommissies en bewonersorga-
nisaties. Het opbouwwerk zou hier 
een belangrijke rol in kunnen en 
moeten spelen, maar heeft nu niet 

Belang van opbouwwerk

Bijzonder veel voldoening
“Ruzie komt in de beste families 
voor” is een oud gezegde, maar 
daarom niet minder waar. Een ver-
schil van mening, een irritatie die 
niet of onvoldoende is uitgesproken, 
het kan maar zo leiden tot woorden-
wisselingen. Ook het samen wonen 
van buren kan tot ergernissen en 
zelfs ernstig verstoorde verhoudin-
gen leiden. En net zoals met je fami-
lie, zul je het ook met je buren moe-
ten doen. Daarom is het belangrijk 
dat er voor alle bewoners in Noord 
buurtbemiddeling mogelijk is.
Wanneer bewoners met behulp van 
buurtbemiddeling een ruzie bijleg-
gen, dan geeft dat zowel voor de bu-
ren als voor de bemiddelaars bijzon-
der veel voldoening. Dat is de kracht 
van Buurtbemiddeling Noord.

Weer plaats
De bemiddelaars bieden hun kennis 
en vaardigheden aan als vrijwilliger. 
Een inspannend, boeiend en vooral 
leerzaam werk. Elke nieuwe vrijwil-
liger krijgt een professionele basis-
training voordat hij/zij aan de slag 

gaat. Er is weer plaats voor nieuwe 
teamleden. Na een kennismakings-
gesprek met de projectleider en een 
introductie over het werk, kan met 
de basistraining begonnen worden. 
Elke nieuwe bemiddelaar gaat sa-
men met een ervaren bemiddelaar 
aan de slag.

Wat vraagt Buurtbemiddeling 
Noord van een vrijwilliger?
- goed kunnen luisteren en een 

neutrale houding
- een positieve uitstraling en en-

thousiasme om met de andere 
teamleden samen te werken

- deelname aan de basistraining
- deelname aan teamavonden voor 

overleg en training
- tijdsinvestering van 8 tot 10 uur 

per maand (incl. teamavond en de 
bemiddelingsgesprekken).

Wat biedt Buurtbemiddeling 
Noord aan een vrijwilliger?
- een prima training waar je altijd 

wat aan hebt
- samenwerking met gemotiveerde 

en ervaren buurtbemiddelaars

BuuRTBEMIDDELINg NOORD - 
VRIjWILLIgERS gEZOCHT  

- een leerzame, zinvolle en interes-
sante tijdsbesteding die veel vol-
doening geeft

- steeds meer ervaring met luiste-
ren, vragen stellen, gesprekken 
leiden, contact leggen en helpen 
herstellen.

doen mee omdat zij bewust willen 
werken aan zelfvoorziening en voed-
selzekerheid, anderen vinden het 
gewoon leuk om in een moestuin 
bezig te zijn.”
Opbroek vervolgt: “Zeven buurtbe-
woners maken structureel gebruik 
van de tuin en zorgen voor het on-
derhoud. Maar er haken ook bewo-
ners spontaan aan als er in de tuin 
gewerkt wordt. Vorig jaar hadden we 
op 20 maart de aftrap van de buurt-
tuin. Toen hebben zo’n 70 mensen 
meegeholpen met de inrichting en 
het planten van bessenstruiken, een 
hazelaar, een appel- en perenboom 
en twee pruimenbomen.”

Thema Duurzaamheid
Op dit moment gebeurt er vooral 
veel werk achter de schermen, maar 
zodra het weer het toelaat, wordt er 
weer in de tuin gewerkt en gezaaid, 
vooral op de zaterdagmiddagen. Wat 
er zoal staat te gebeuren, is te le-
zen in de grote vitrinekast van drie 
bij drie meter die tegen de muur 
van het Humanitas-gebouw staat. 
Deze kast, afkomstig uit de Insulin-
destraat, is een kunstwerk gebaseerd 
op het thema ‘Duurzaamheid’. Dat 
past helemaal bij de buurttuin waar 
de vitrine dienst doet als communi-
catiemiddel.
Daniël Opbroek: “We zullen er on-
der andere een plattegrond van de 
tuin in hangen, waarop precies staat 
aangegeven wat, waar, wanneer is ge-
zaaid. Ook gaan we in de kast mooie 
foto’s ophangen, ideeën uitwisselen 
en activiteiten bekend maken.”

geren. De Agniesebuurt heeft een 
stabiele bevolking. Oorzaak hiervan 
zijn de betaalbare woningen en de 
situering dicht bij het centrum.
Belangrijke spelers in het veld zijn 
de woningbouwvereniging PWS en 
de Huurdersvereniging. Naar de 
toekomst toe is een klankbordgroep 
van gekwalificeerde bewoners en 
frontline werkers (gemotiveerde be-
roepskrachten) een aanrader.

Mensen Maken de Stad
In een zestal straten van de Agniese-
buurt zijn door SONOR-medewer-
kers honderden diepte-interviews 
afgenomen. Ze kwamen tot de vol-
gende analyse:
- de buurt heeft last van hangjon-

geren
- de kinderen hebben te weinig 

speelruimte
- de bewoners ergeren zich aan de 

vervuiling

Belangstelling?
Hebt u belangstelling en/en wilt 
u nader kennis maken?
Neem dan contact op met de 
projectleider Buurtbemiddeling 
Noord, Loes van Delft, voor het 
maken van een afspraak. Tele-
foon (010) 265 62 48 of e-mail: 
noord@buurtbemiddeling.org

BeWOnersCOLuMn NOORD AAN HET WOORD

Buurtpreventie helpt écht!’
joke Plaizier (68) en Lenie 
Rietveld (65) vertellen over 
hún Buurtpreventieproject.

“Het initiatief kwam eigenlijk 
van onze wijkagent Adriaan 
van Wijk die nu op pensioen is. 
Hij regelde bij de politie tijd en 
menskracht voor ons project. Hij 
ging lobbyen bij de corporaties, 
bij Stadstoezicht en bij opbouw-
werkorganistie Sonor om het 
buurtpreventieproject vorm te 
geven.
Er kwam aan de Tollensstraat 
een pandje beschikbaar en zo’n 
20 vrijwilligers kwamen op de 
eerste bijeenkomst. Wij waren 
van de partij. Buurtbewoners uit 
Crooswijk en Bolnes die in zo’n 
project meedraaiden hielden een 
enthousiast verhaal. Je ziet dat 
je wijk opknapt. Je signaleert 
graffiti en twee dagen later zijn 
ze weg. Elke woensdag liggen 
de pakken kranten in de bosjes, 
maar ze liggen er niet lang.”

Joke en Lenie zijn er nu altijd, 
elke donderdag. De koffie staat 
klaar voor de lopers, alles is per-
fect geregeld.
Lenie: “Vrijwillig is niet vrijblij-
vend. Donderdagavond moet 
de deur open staan en de sfeer 
gezellig zijn. Donderdagavond 
heeft de buurtpreventie altijd de 
prioriteit!”
De afgelopen jaren zijn honder-
den bewoners vertrokken uit het 
Oude Noorden. Verhuisd naar 
slaapwijken als Zevenkamp, 
Schollevaar, Capelle a/d IJssel. 
Omdat het daar veiliger zou zijn 
en een betere plek om de kinde-
ren op te laten groeien.

“Flauwekul”, zegt Joke, “overal is 
er wel wat. Als je er als bewoners 
niks aan wil doen en op afstand 
toekijkt hoe je buurt achteruit 
gaat, tja … wij steken de handen 
uit de mouwen en letten goed op 
wat er fout gaat bij schoon-heel-
veilig.”
Lenie vult enthousiast aan: “Dat 
kan van alles zijn. Vuilnis dat 
niet is opgehaald, bestrating die 
niet deugt, ramen die ingegooid 
zijn, defecte verlichting. En we 
pakken gelijk de telefoon en 
bellen naar een direct nummer 
van bijvoorbeeld de Roteb of 
Gemeentewerken. Of we bellen 
onze wijkagent als er sprake is 
van een gevaarlijke situatie.”
En samen in koor komen ze tot 
de kern: “En jongens, het helpt 
echt!”
Geen van de vrijwilligers wordt 
betaald. Ze doen het met twee 
etentjes en een cadeaubon, dat 
moet samen met alle voldoening 
voor dit werk toch genoeg zijn?
“We zoeken altijd mensen” zegt 

Joke. “We willen nu ook uitbrei-
den naar de Agniesebuurt en 
zijn druk aan het flyeren. Wie 
komt ons team versterken?”

Joke Plaizier en Lenie Rietveld,
bewoners Erasmusbuurt

Buurtpreventie Noord zoekt 
vrijwilligers
Buurtpreventie Noord helpt om 
de buurt veiliger te maken. Het 
team maakt regelmatig rondes 
in het Oude Noorden. Binnen-
kort ook in de Agniesebuurt!
Buurtpreventie Noord zoekt: 
gemotiveerde collega-vrijwilli-
gers om het team te versterken 
voor één avondronde per week. 
Buurtpreventie Noord biedt: 
een hecht team, professionele 
ondersteuning en een gedegen 
opleiding.
Belangstelling? Neem contact op 
met de coördinator van Buurt-
preventie Noord, buurtpreven-
tienoord@hotmail.com, tele-
foon 06 - 1453 3877.
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Kom op zaterdag 16 april naar 
de braderie op de Zaagmolen-
kade.
Het belooft bij voorbaat een heel 
gezellige dag worden, met veel kra-
men met van alles en nog wat. Ook 
zijn er activiteiten voor de kinderen, 
muziek en nog veel meer.
Het is het eerste lustrum: voor de 5e 

De seniorenflat in de Ruivenstraat krijgt mooie buitenlampen en taracota 
plantenschaaltjes aan de benedengalerij. Gemotiveerde bewoners zorgen 
voor de nodige watervoorziening.
Een verse schoonmaakploeg gaat er in de buurt hard tegenaan. Woonstad 
heeft met Pameyer een contract betreffende het tuinonderhoud afgesloten. 
Huurders kunnen tegen een bescheiden bedrag van deze service gebruik 
maken. Bij de Hooglandstraat werden hondenborden aangebracht: het 
baasje ruimt zelf de troep op. Bewoners hebben bij de deelgemeente een 
initiatief ingediend voor het plaatsen van een grote plantenbak op de hoek 
van de Ruivenstraat en de Raephorststraat.
Vanuit het leefbaarheidsbudget willen de huurders tuinmateriaal aanschaf-
fen voor de zomerse periode.

Leefbaarheidsgroepen

- veel ouders nemen in de buiten-
ruimte te weinig verantwoorde-
lijkheid op zich.

De jongeren zitten op school op 
VMBO- en MBO-scholen. De mei-
den scoren hoger en hebben vaak 
ook een bijbaan.

Wat te doen?
Vanuit het opbouwwerk wordt een 
trekkersoverleg van professionals 
voorgesteld. Ze trekken clusters als 
activiteiten, sport, educatie, kunst-
zinnige vorming, werk en jongeren-
participatie. Verder kan het Agniese-
festival weer op poten worden gezet, 
in welk kader de Agniesebuurt ook 
een activiteitenbudget nodig heeft. 
Tussen de diverse speelplekken kan 
een kindvriendelijke route worden 
aangelegd en op de pleinen is een 
echt programma nodig.

Agniesebuurt leeft

Braderie 
Zaagmolenkade

maal terug op de Zaagmolenkade. 
Met veel succes, zodat de mensen 
die er staan altijd vragen: “Doen we 
het volgend jaar weer?”
Jeanne van der Els en Lenie Rietveld 
heten op zaterdag 16 april iedereen 
vanaf 10 uur ‘s morgens van harte 
welkom. De prachtige braderie is er 
tot 5 uur ‘s middags. Komen dus!!

De straatcultuur is totaal an-
ders dan de burgercultuur.
Hoe handel ik ten aanzien van 
‘straat’jongeren? Gekozen wordt 
voor situationeel handel.
De straatcultuur leidt ook tot ta-
lentvorming. De jongere is meer 
contextgevoelig, de burger is uit één 
stuk vrij consistent. Belangrijk is of 
ik al dan niet kijk naar de mogelijk-
heden van de jongere (de prof die 
dacht dat hij de top 20 coachte).
Typisch voor de straatcultuur is een 
gezamenlijk gevoel, het handelen 
als groep, zich afzetten tegen het 
gezag terwijl ze intern wel hiërar-
chisch georganiseerd zijn.
Typisch is ook het wantrouwen. Veel 
handelen is angstgedreven. Jonge-
ren zijn heel gemixt en georgani-
seerd op postcodegebied.

Hoe krijg ik de jongeren in bewe-
ging? Zoek met ze contact op mo-
menten dat er niets aan de hand 
is. Zoek de leider. Zeg goedendag, 
maak een praatje en loop door.
Jongeren zien zich als Robin Hood 
en denken in ‘wij’ en ‘jullie’.
De toon maakt de muziek. In veel 
gevallen moet openbaar terrein be-
heerd worden.
Jongeren kennen ‘onze mores’ hele-
maal niet meer.
We spreken van een cultureel ver-
schil. Wij moeten de eerste stap zet-
ten. De verschillen tussen straat- en 
burgercultuur:
- Wij tegenover ik
- Rumoer tegenover rust (voor ons is 

de openbare ruimte een plek waar 
we doorreizen)

- Hiërarchisch tegenover plat

Straatcultuur 
 volgens Frank strijer

vaak meer dan een rolletje langs de 
zijlijn. De opbouwwerker brengt 
mensen met elkaar in verbinding, 
empowert ze en gaat erop af. Hij is 
present in de wijk.

De opbouwwerker ontwikkelt een lange termijnvisie op de wijk. De kracht van de opbouwwerker 
is zijn kennis van de wijk, van de buurt en van de mensen die daar wonen. Met die kennis kun-
nen algemene statistieken operationeel worden gemaakt en beleidsplannen in praktisch handelen 
worden omgezet.

De Agniesebuurt heeft een 
groots verleden en verdient 
alle aandacht als plek voor ta-
lentvorming.

Waar eerst rozenstruiken en andere prikkelplanten stonden, 
groeit nu ‘eetbaar groen’.

Onlangs gaf Frank Strijen van het bureau ‘jeugd en zo’ een cur-
susavond over Straatcultuur. Onderstaand een aantal aandachts-
punten uit zijn tekst



De diverse bewonersgroepen, jongerenwerkgroepen, welzijnsorganisaties, basisscholen e.d. 
in de Agniesebuurt en het Oude Noorden hebben voor dit jaar diverse (grote) pleinactiviteiten 
georganiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van bewoners- en jongereninitiatieven.
Onderstaand een overzicht, voor zover op dit moment bekend (wijzigingen voorbehouden):

Mei
• Op donderdag 5 mei is er van 11.00 tot 18.00 uur in 

het Zwaanhalspark traditiegetrouw een groots WIjK-

FeeSt & StraatVoetBal, met veel divers entertain-

ment.

• Op woensdag 11 mei gaat van 12.00 tot 15.00 uur 

op het braakliggende terrein aan het Zwaanshals weer 

een BruISenDe WoenSDaG los.

• Op woensdag 11 mei vindt er van 12.00 tot 15.00 

uur op het Ammersooiseplein eveneens een BruISen-

De WoenSDaG plaats.

• Op vrijdag 20 mei is er van 13.00 tot 16.00 uur in de 

Agniesebuurt een GroenDaG.

• Op zaterdag 21 mei organiseren de Jonge Hon-

den van 13.00 tot 18.00 uur op het Pijnackerplein het 

Dance anD art-spektakel. Jongeren laten zien wat 

er in hun wereld te koop is.

• Op zaterdag 28 mei is er van 13.00 tot 16.00 uur op 

het snellemanplein een heuse FancY FaIr, met veel 

kraampjes en een plantactie.

Juli
• Op vrijdag 1 juli is het de speciale dag voor alle surinamers, wanneer van 

15.00 tot 18.00 uur op het Pijnackerplein op zeer kleurrijke manier KetI KotI 

wordt gevierd. er is de traditionele optocht, muziek en een modeshow.

• Op zondag 10 juli is het van 14.00 tot 18.00 op het Johan Idaplein weer 

genieten van het zonnige strand met het sportieve BeacHBaltoernooI.

Augustus
• Op zaterdag 27 augustus is de Zwart Janstraat 

even het swingend hart van het Oude noorden, wan-

neer het tijd is voor zomercarnaVal. stil blijven 

staan wordt je onmogelijk gemaakt!!

April
• Op woensdag 6 april zijn er van 13.00 tot 15.00 uur op het 

Johan Idaplein weer de speelse Gametenten, welkom in de 

Virtual World, met de allernieuwste games.

• Op woensdag 13 april vindt van 12.00 tot 15.00 uur op het 

schoolplein van basisschool De Klimop voor de eerste keer een 

BruISenDe WoenSDaG plaats. er zijn natuur- en acrobatiek-

workshops. Iedereen gaat los!

• Op woensdag 20 april is er van 13.00 tot 17.00 uur op het 

braakliggende terrein aan het Zwaanshals een VoetBaltoer-

nooI met clInIcS en een HeuSe ValKenIer. Met vele anderen 

genieten van voetballen en echte valken.

PleinactiviteitenAgniesebuurt en Oude nOOrden 2011

septeMber
•Op woensdag 7 september vindt van 12.00 tot 15.00 

uur op het schoolplein van basisschool De Klimop opnieuw 

een BruISenDe WoenSDaG plaats. er is circus en de Cria 

Familia is van de partij. Geweldig toch!

•Op woensdag 14 september is er van 13.00 tot 16.00 

uur ook op het Ammersooiseplein een BruISenDe WoenS-

DaG.

•Op woensdag 14 september vindt van 13.00 tot 16.00 

uur op het noordplein de inmiddels traditionele KInDer-

uItmarKt/opVoeDmarKt plaats.

•Op woensdag 21 september is er van 13.00 tot 17.00 

uur (op het braakliggende terrein) aan het Zwaanshals een 

VoetBaltoernooI met clInIc. Wie scoort het eerst?

•Op zaterdag 24 september is er van 13.00 tot 16.00 uur 

op het richard Krajicekveld weer de sfeervolle BurenDaG 

Kop Van noorD, bewoners en Van speijk werken samen 

nauw samen aan een groots feest.

OktOber
• Op woensdag 5 oktober is er van 13.00 tot 16.00 uur 

op het Ammersooiseplein voor de laatste keer dit seizoen 

een BruISenDe WoenSDaG.

• Op woensdag 12 tot en met zondag 16 oktober is op 

het noordplein het inmiddels traditionele WerelDcIrcuS, 

komt dat zien, komt dat zien! Met ook aandacht voor het 

Heldenfestival, de Boekenweek en rotterdamse Oogst.

• Op woensdag 19 oktober organiseren de Jonge Hon-

den van 13.00 tot 18.00 uur op het soentedaalseplein het 

moVe BaBY Sport & BeWeGen. er is ook sumo-soccer en 

een zeskamp. Laat zien dat je wilt bewegen!

• Op woensdag 26 oktober vindt van 13.00 tot 16.00 uur 

op (het braakliggende terrein aan) het Zwaanshals voor 

de laatste keer dit seizoen een BruISenDe WoenSDaG 

plaats.

NOveMber
• Op zaterdag 26 november is er groot feest bij de 

rotte en de noorderbrug. Ja, daar is hij dan … de 

enige echte SInterKlaaS-optocHt. Vanaf die dag 

is er ook in het Zwaanshals het beroemde SInter-

KlaaS-HuIS.

JuNi
• Op woensdag 1 juni is er van 13.00 tot 

16.00 uur in zowel de Agniesestraat als in de 

omgeving van het Klooster voor alle kinderen 

de StraatSpeelDaG, je heerlijk op straat uit-

leven, met vele straatspelen, Pannakooi, mu-

ziek, dans en acrobatiek.

• Op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) en 

vrijdag 3 juni worden er van 10.00 tot 17.00 

uur in het Oude noorden en de Agniesebuurt 

plantDaGen gehouden. Weg met die stenige 

omgeving!

• Op maandagavond 6 juni t/m donder-

dag 9 juni kan er vanaf 19.00 uur tijdens de 

traditionele aVonDVIerDaaGSe flink door 

de Deelgemeente noord worden gewandeld. 

Het Project Tweede Huis organiseert mee. Wie 

trekt de stoere stappers aan?

• Op zaterdag 11 juni is er van 14.00 tot 17.00 

uur op het soetendaalseplein de inmiddels fa-

meuze StreetcHallenGe, met Bn-ers, sprint, 

BMX-fietsen, Graffiti, rappers & Cheerleaders. 

Ook is er muziek en zijn er sportworkshops.

• Op zondag 12 juni (eerste Pinksterdag) 

vindt van 13.00 tot 20.00 uur onder het motto 

“Op een mooie Pinksterdag’ op het binnen-

terrein van de Hofdijk weer een gevarieerd 

pInKSterFeeSt plaats, met o.a. diverse optre-

dens, acrobatiek en een gezellige barbecue.

• Op vrijdag 17 juni wordt van 12.00 tot 

16.00 uur op het schoolplein van De Klimop 

rond het thema ‘Duurzaamheid en Kwaliteit’ 

een GIlDeFeeSt gehouden. Van de Middel-

eeuwen tot aan de moderne tijd, er is allerlei 

werk van vakmensen te zien.

• Op zaterdag 18 juni is er van 13.00 tot 

17.00 uur op het Pijnackerplein een FamIlIe-

DaG/BeeStenBoel, kindertalenten worden 

voor het licht gehouden.

• Op donderdagavond 23 juni vindt van 

19.30 tot 22.00 uur aan de rotte het nu al 

traditionele jonGerenpoDIum OP De rOTTe 

plaats, tal van originele muziekacts laten zich 

horen. swing it out!

• Op vrijdagavond 24 juni wordt er op het 

Ammersooiseplein een heuse zeSKamp ge-

houden. Wie is er het sterkst?

• Op vrijdagavond 24 juni is het van 19.30 

tot 22.00 uur aan de rotte heerlijk genieten 

bij zomermuzIeK op De rotte. Wordt het 

net als vorig jaar op het eind knallen met 

vuurwerk?!

• Op zaterdag 25 juni is er 17.15 tot 20.00 

uur in de Agniesestraat een WIjKDIner, ge-

zellig met de hele buurt aan tafel.
              - april 2011



	 	

Ze hebben hun buurt bij het Johan 
Idaplein veranderd en teruggewon-
nen. Dit deden ze door het program-
meren, promoten en begeleiden van 
maandelijkse activiteiten, aan de 
hand van elementen als workshops, 
dans, muziek, natuur en techniek 
etc..
Vóór het optreden van de Jonge Hon-
den was de sfeer op het plein te om-
schrijven als ‘hard’ en werd bepaald 
door een aantal jongens die iedereen 
eraf ‘schopten’.

Projectomschrijving
De meiden hebben zich in de buurt 
en op het speelplein ontpopt tot ware 
rolmodellen. Op deze manier lever-
den ze een positieve bijdrage aan 
pedagogisch klimaat en sfeer op het 
plein. Door hun inzet hebben ze ten 
opzichte van de jongens hun plek 
veroverd en ervoor gezorgd dat er 
een minder ‘harde sfeer’ op het speel-
plein kwam.
In dit project is in korte tijd resultaat 
geboekt door het speelplein te trans-
formeren in een duurzaam park, 
waarvan een deel aan de hand van 
zelfbeheer wordt gerealiseerd.
De activiteiten die op het speelplein 
worden ontwikkeld, zijn gericht op 
talentvorming van kinderen en per-
spectiefontwikkeling van de opvoe-
ders.

jurybeoordeling
In het juryrapport staat dat dit project 
de kracht en creativiteit van de mei-
den duidelijk naar voren brengt. Ook 
worden traditionele gedragspatronen 
doorbroken. Zo zijn het de meiden 
die de jongens van het plein verdrin-
gen en er activiteiten ontwikkelen.
De jury ziet de samenwerking met 
de jongens als goede aanpak van het 
emancipatieproces van deze meiden. 
Emancipatie is iets waar zowel mei-
den als jongens een rol in vervullen. 
Het één kan niet zonder het ander.
Ook het vervullen van een rolmodel-
functie ziet de jury als een belangrijk 
instrument, om bij de andere meiden 
en jongens een positief effect in de 
buurt teweeg te brengen.
Het project heeft al bewezen effectief 
te zijn, doordat het plein weer voor 
iedereen, vooral ook voor de meiden, 
toegankelijk is.

De jonge Honden, 25 jongeren 
onder wie 15 meiden, hebben 
met hun project rond het johan 
Idaplein de Suze groeneweg-
prijs gewonnen. Dit is de Rot-
terdamse emancipatieprijs.

Bekwaam coach
Bekwaam coach van het project Jon-
ge Honden is Latifa Montassir van 
Welzijn Noord. Zonder haar zou het 
project nooit op deze manier van de 
grond zijn gekomen. Ze werkt bij het 
organiseren van veel van de activitei-
ten nauw samen met opbouwwerker 
Ed de Meyer, trekker van vooral de 
pleinactiviteiten.

Marieke Abelman, dochter 
van kunstpaus Hans Abelman 
(de voormalig directeur van 
het Centrum voor Beeldende 
Kunst CBK), heeft een schitte-
rend project dat luistert naar 
de naam ‘guerilla Kids’. Marieke 
gaat hiermee én hierin de commercie 
en de merkkleding te lijf. Kinderen 
maken uit restanten van stof met 
professionele mini naaimachines 
hun eigen kleding. Ze zijn echt am-
bachtelijk en duurzaam bezig, leren 

Gerhard Hup nam als projectleider 
Kindvriendelijke Wijk (KIWI) af-
scheid. Hij heeft met een aantal en-
thousiaste professionals en bewoners 
een prachtbuurt neergezet. Denk aan 
het leuke schoolplein, de Tollens-

samenwerken en maken een product 
van begin tot eind.
Als het product af is, wordt het ge-
toond in een schitterende modeshow. 
Excitement voor de kids is de belo-
ning, het applaus van de buurt, de 
onderscheiding door de portefeuil-
lehouder.
Marieke werkt op diverse locaties in 
Noord, van de Vijverhofstraat tot het 
Noordplein. Hou het in de gaten. Dit 
wordt vervolgd, én door de Noorder-
zon gevolgd!

straat, de binnenterreinen en de toe-
komstige Kindvriendelijke Route die 
is uitgestippeld.
Marije Braakman van Com.Wonen 
verraste hem dan ook met een echte 
KIWI-taart.

Guerilla Kids

een KIWI taart

Junior en senior over … 
‘kiezen voor rennen of 
wandelen?’

Zelfstandigheid
Het nieuwe schoolplein speelt ook 
een belangrijke rol bij de uitvoering 
van het beleid van Het Plein.
De school bereikt haar doelen volgens 
de uitgangspunten van het ontwik-
kelingsgericht onderwijs: kinderen 
ontwikkelen zich zo breed mogelijk 
en in hun eigen tempo. Deze ontwik-
keling wordt per kind gevolgd en in 
beeld gebracht. Vervolgens worden 
de activiteiten afgestemd op de leer-
ling: de leerkrachten helpen de leer-
lingen een stapje verder. Dit wordt 
aansluiten bij de “zone van naaste 
ontwikkeling” genoemd. De kwalitei-
ten en zelfstandigheid van kinderen 
zijn hierbij belangrijk.

In evenwicht
De groepen zijn heterogeen samen-
gesteld. De kinderen van 2 lesjaren 
zitten bij elkaar in de klas. Zo kunnen 
ze met en van elkaar leren.
De rol van de leerkracht is heel be-
langrijk (Bemiddeling). De kinderen 
krijgen ruimte om eigen initiatieven 

te nemen en eigen ideeën in te bren-
gen, waardoor ze meer Betrokken 
zijn. Hierdoor krijgen de activiteiten 
Betekenis voor hen. Daarbij zorgt de 
leerkracht ervoor dat de doelen aan 
bod komen (Bedoelingen). Dit alles 
moet in evenwicht zijn.

Thematisch
Op Het Plein wordt door de hele 
school thematisch gewerkt, waarbij 
de thema’s aan de ‘echte wereld’ wor-
den gekoppeld. Zo wordt er bijvoor-
beeld een bezoek aan een supermarkt 
of een hotel gebracht en op die ma-
nier de echte wereld de school inge-
bracht.
In de onderbouw wordt vooral vanuit 

thematisch spel gewerkt. In de mid-
den- en bovenbouw komt de nadruk 
steeds meer op onderzoeksactivitei-
ten te liggen. Dit alles heeft een ver-
binding met kennis en vaardigheden 
zoals leren lezen, schrijven en reke-
nen, wereldoriëntatie en creatieve 
vakken.

Meer informatie
Wie graag meer informatie wil over 
basisschool Het Plein is altijd terecht 
voor een gesprek of een rondleiding. 
Kijk hiervoor op de website www.
bshetplein.nl of bel met telefoon-
nummer (010) 465 78 46.

Het nieuwe schoolplein van 
basisschool Het Plein aan de 
Benthuizerstraat is klaar en er 
wordt weer volop op gespeeld. 
Links achterin de hoek komt, 
wanneer het weer het toelaat, 
een mooi grasveld en daarop 
worden dan de picknicktafels 
geplaatst. En dan is de school 
helemaal klaar voor het voor-
jaar en de zomer!

Schoolplein vernieuwd
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Bruisende Woensdag bij De Klimop
Op woensdag 13 april wordt het schoolplein van De Klimop aan de Rembrand-
straat opgeschrikt door een Bruisende Woensdag: leuk, avontuurlijk en gezel-
lig. Er is Circus Klomp, crea en groene vinger-plantenbakken. De Cria Familia 
maakt het weer bont met spetterende breakdance en ophitsende ritmes: be-
wegen kids!

jagende valken en voetbaltoernooi op Zwaanshals
Op woensdag 20 april wordt op het grote braakliggende terrein bij het Zwaans-
hals vanaf half één ‘s middags een groots voetbaltoernooi georganiseerd, met 
ook de enige echte voetbalclinic. Als voorgerecht is er een heuse valkenier met 
echte losvliegende valken, die op een schitterende manier jagen: heel opwin-
dend om te zien! Natuurlijk is er ook muziek met dj Nadia en racet het duo 
Kaal en Haar je misschien wel van de sokken, heel gevaarlijk dus! Het geheel 
wordt gesponsord door woningcorporatie Com.Wonen.

Straatvoetbal en Wijkfeest in Zwaanshalspark
Op donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zorgt Sport en Recreatie weer voor een 
schitterend voetbaltoernooi, ditmaal in het Zwaanshalspark. Er is ook een spet-
terend podiumprogramma en een snufje creativiteit.

Jonge Honden winnen 
Suze groeneweg-prijs

grote activiteiten 
in april en mei
Op woensdag 6 april verschijnen op het johan Idaplein van 13.00 
tot 16.00 uur de inmiddels wereldberoemde gametenten. Zo is er 
de Dance Dance Revolution (een populair video dansplatform dat 
je speelt met je voeten), de Kinect (je hele lichaam doet mee) en 
de bekende Nintendo Wii. Ook kan er een schaatsgame worden 
gespeeld. Of ga je liever snowboarden? game on!!

De Route, de Objecten
De Kindvriendelijke Route is vastge-
legd. De plaats van de objecten ligt 
nog niet vast, hoewel hier wel voor-
stellen toe zijn gedaan. Omdat de 
plaats van de objecten langs de route 
bepalend kan zijn voor het wel of niet 
prikkelen van de kinderen, is het be-
langrijk deze punten zorgvuldig uit 
te kiezen. In elk geval in overleg met 
kinderen. Hiertoe is een voortraject 
met ‘Routeverkenners” nodig.
De objecten/attributen etc. moeten 
prikkelend zijn en uitnodigen tot spel 
of tot andere interactiviteit. Kinderen 
gaan meebepalen welke objecten er 
komen te staan of hangen.

Enkele objecten kunnen een raam-
werk zijn dat wordt ingevuld met 
resultaten van workshops in de wijk, 
die structureel worden opgenomen 
in regulier kinderwerk/bredeschool-
aanbod. Bijvoorbeeld groep 3 van 
basisschool X verzorgt de kinder-
moestuin, of groep 7 van basisschool 
Y verzorgt de invulling van de Muur-
krant. Op deze manier blijft de route 
prikkelend.

De Markeringspunten / 
Kunstwerken
De kunstwerken laten van veraf zien 
waar een object te vinden is. Ieder 
kunstwerk symboliseert één intelli-
gentie. Deze kunstwerken worden in 
workshops door kinderen ontworpen 
en gemaakt onder begeleiding van 2 
vakkrachten.

Inspraak
De kids krijgen inspraak bij de Kind-
vriendelijke Route. Wat kwam er uit 
hun koker?
- spelen met Vier op een Rij en Dr. 

Bibber
- sporten op kunstgras op het Snelle-

manplein

- bewegen met een fietsparcours
- lekker chillen op fitnessapparaten
- ontwikkel je taal met een praatpaal
- maak een muziekpodium
- oefen je wiskunde met Boter, Kaas 

en Eieren
- waar blijft onze picknickplaats?

De planning
De verkenningsfase met kinderen zal 
plaatsvinden vóór de zomervakantie, 
waarin door kinderen besloten wordt:
- waar de objecten komen te staan of 

hangen?
- welke objecten er worden geplaatst?
- welke kinderkunstwerken / marke-

ringspunten worden gemaakt?
Op uiterlijk 17 juni is de voorberei-
dingsfase afgerond en komt er een 
presentatie.
Na de zomervakantie kunnen 2 work-
shopsreeksen starten met als resul-
taat 2 markeringspunten / kunstwer-
ken aan het eind van 2011. In 2012 
worden de overige 6 kunstwerken 
gerealiseerd.

In het Oude Noorden Zuid 
wordt de Kindvriendelijke Rou-
te aangelegd, van de Tollens-
straat via het Snellemanplein 
en Brancoplein naar het Pijnac-
kerplein. 
Langs deze route worden 8 herken-
bare objecten geplaatst, met als her-
kenningspunt een kinderkunstwerk. 
Het Kinderparadijs Meidoorn neemt 
hiervoor de verantwoordelijkheid op 
zich.

Kindvriendelijke Route 
krijgt vorm

Senior: “Jij moet voor jezelf beslis-
sen, maar ik zou het wel weten. Ik 
kies voor de Avondvierdaagse. Ik heb 
mij al bij het Project Tweede Thuis 
opgegeven en ga als vrijwilliger mee-
helpen. Door mij en anderen kunnen 
1.000 kinderen vier avonden veilig 
wandelen. Vraag je ouders om zich 
hiervoor óók op te geven. Willen ze 
eerst meer weten of zich gelijk op-
geven, dan kunnen ze dat doen via 
noord4daagse.hyves.nl of twitter.
com/noord4daagse.”

junior: “Ik vind het eigenlijk kei-
moeilijk. Moet ik nu op zaterdag 9 
april meedoen aan de Kids Run en 
stoer 1 of 2,5 km gaan rennen op het 
marathonparcours op de Coolsingel? 
Dan krijg ik ook een persoonlijk di-
ploma! Of moet ik kiezen voor rustig 
wandelen bij de Avondvierdaagse, 
van maandag 6 t/m donderdag 9 juni 
in Rotterdam-Noord?”

 Jongerenpodium op de rotte. Fotografie: Johannes Odé



Culinaire service
En toch is vis niet datgene waar Ab-
del en Mhamed hun werkzame leven 
mee zijn gestart. De Marokkanen 
zijn in 1983 en 1977 naar Nederland 
gekomen. Lang hebben ze allebei in 
de horeca gewerkt: Abdel (63) zo’n 15 
jaar, Mhamed (56) niet minder dan 
35 jaar. Ze hebben daarbij allebei zo’n 
beetje alles wel gezien.
Abdel Radouani ging na de horeca 
6 jaar als groenteboer werken, maar 
merkte toch dat dat niet helemaal 
zijn ding was en is. Hij wilde meer 
zijn dan verkoper en culinaire service 
in de breedste zin kunnen bieden.

Vis Plaza
Toen de afgelopen jaren de crisis om 
zich heen greep en hij gedwongen als 
groenteboer moest opstappen, was 
de vraag: “Wat dan?” Eén ding wilde 
hij daarbij onder geen voorwaarde: 
zijn hand ophouden en maar om een 
uitkering vragen. Hij had altijd al ge-
werkt en wilde daarmee doorgaan, 
hoe dan ook.
Met zijn goede vriend Mhamed El 
Arkoubi kwam hij tot de idee een ei-
gen zaak op te starten. Dat moest dan 
de verkoop van vis worden. Mhamed 
was immers al eerder samen met een 
partner een viszaak aan de Benthui-

zerstraat 84a begonnen. De partner 
stopte er echter mee en vanaf augus-
tus 2010 gingen Abdel en Mhamed 
samen verder.
Voor de naam Vis Plaza Oude Noor-
den hebben ze bewust gekozen. Na 
vele jaren ieder apart in de horeca, 
wéten ze dat de term Plaza net iets 
voller in de mond klinkt en aanvoelt. 
Het staat voor kwaliteit en dat is nu 
precies datgene wat ze met hun Vis 
Plaza willen bereiken.

Meesterkok
Wie nu de zaak binnenstapt, wordt 
getroffen door de lange vitrine met 

de raam te lezen: “Lekkere nieuwe 
haring, € 1,75”.
Wie echter vervolgens de zaak bin-
nenstapt en verder kijkt, ziet dat er 
nog veel meer mogelijk is. Vele soor-
ten vis zijn er verkrijgbaar en in ver-
schillende vormen zo mee te nemen. 
Zomaar wat willekeurige voorbeel-
den uit het ruime assortiment zijn 
ansjovis, sardientjes, dora (Spanje), 
zeebaars, paëlla (Spanje), Merlan 
(Spanje) en Mull (Nederland).
Dit alles kan worden aangeboden als 
koude visschotel, (koude) broodjes, 
een kreeftsoep, een broodje garna-
len, Visplaza rijst, stokbrood met 
Chamila, een visschotel of een gar-
nalentoast.

gerecht van het huis
De koude visschotels zijn er vanaf € 
8.50 en kunnen bestaan uit een (door 
de klant te bepalen) keuzemix van 
bijvoorbeeld zalm, paling, heilbot en 
Hollandse garnalen en een salade 
met dressing.
De (koude) broodjes kunnen wor-
den belegd met bijvoorbeeld zalm of 
garnalen (allebei € 3,50) of paling (€ 
3,95): “Lekker Vers en Gezond”, on-
derstreept Abdel met zijn zo karakte-
ristieke brede glimlach.
De niet te versmaden kreeftsoep is er 
voor slechts € 2,50.
Een broodje warme garnalen (“Spi-
cey”…) is er voor € 3,50.
Het gerecht van het huis Visplaza 
rijst is verkrijgbaar vanaf € 1,75 per 
bakje. Dat kan gaan om alle soorten 
vis wat er in huis is, bijvoorbeeld gar-
nalen, zalm, kabeljauw of mosselen.

vele soorten dagverse vis. Er zijn ook 
een aantal zitjes en een frisdrank-
kast, kortom de perfecte ingrediën-
ten om eens lekker te genieten van 
een heerlijk stuk vers bereide vis. 
Een trap naar boven leidt naar het 
Walhalla van Mhamed, de ruime 
keuken waar hij als meesterkok de 
meest verfijnde smakelijke vis weet 
te bereiden. Met een brede grijns kan 
je hem er aantreffen.
Deze culinaire service is waar het 
Abdel Radouani en Mhamed El Ar-
koubi dus om gaat. Niet kiezen voor 
de gemakkelijkste weg en zomaar 
een stuk vis in een krant verkopen. 
Néé, samen met de klant een wel-
afgewogen keuze maken. Welke vis 
kiezen we, enkel of een pakket in de 

vorm van een schotel? Blijft het rauw, 
dan wel bakken of grillen? De klant 
bepaalt, Abdel draagt in een advies 
zijn kennis en ervaring aan.
De extra service die Abdel en Mha-
med Millen bieden is bijvoorbeeld 
mensen, die ‘s avonds moe uit hun 
werk komen, een voor gebruik thuis 
kant-en-klaar gemaakt stuk vis mee 
te geven. In één keer dus heerlijk aan 
de verrukkelijke maaltijd!

Vele soorten vis
Veel autochtone Nederlanders asso-
ciëren vis vooral met rauwe haring, 
liefst met uitjes. Zo valt het ook op 

Bijzonder is stokbrood met Chamila 
(€ 1,50), een Marokkaanse saus met 
paprika, tomaten(puree) en kruiden. 
Voor iedereen aan te bevelen.
Verder zijn er visschotels, een gegril-
de en gebakken mix van diverse soor-
ten vis in Smal, Medium en Groot-
vorm, voor slechts € 13,95 er kilo. 

Te denken valt aan sliptong, zalm, 
kabeljauw, kibbeling, lekkerbekje, 
garnalen (vers, gewoon, imitatie), 
Tilpia (visfilet uit Spanje) en Panga 
(Japan). Niet minder dan 25 soorten 
dagverse vis zijn er mogelijk, waar-
onder bijvoorbeeld ook roodbaarsfi-
let, scholschaar (een kleinere schol) 
en de bekende mosselen.
Opvallend is verder de garnalentoast, 
3 stuks voor slechts € 2,50 inclusief 
saus.

Diepvriesvis
Elke week is er aan andere aanbie-
ding, bijvoorbeeld 4 stukken vis voor 
slechts € 5,--. Bijvoorbeeld lekker-
bekjes, kibbeling, een gewone of een 
gerookte makreel.
Abdel en Mhamed wijzen er mis-
schien ten overvloede nog eens op 
dat grillen vaak beter is dan bakken. 
Er is geen olie aan de vis en vaak is en 
smaakt het ook lekkerder.
Je kunt bij hen ook terecht voor diep-
vriesvis. Zo staat er in de zaak een 
flinke vitrine, ruim gevuld met zak-
ken met o.a. garnalen en mosselen 

en veel van het al eerder genoemde 
ruime assortiment aan vis.

Tamtam
Abdel Radouani en Mhamed El Ar-
koubi hebben van oorsprong geen 
band met het Oude Noorden, maar 
willen die wel heel graag gaan op-
bouwen. Met hun klanten (de tam-
tam van de mond op mond-reclame 
werkt meer dan uitstekend), maar 
ook met hun buren uit de Benthui-
zerstraat. Zo zijn er prima contacten 
met bijvoorbeeld de pizzeria en de 
slager.

Blij maken
En wat valt er tot besluit nog verder 
iets te melden?
Met opnieuw zijn brede glimlach 
zegt Abdel: “Alle klanten wil ik blij 
maken. Wij zijn gastvrij en vriende-
lijk.” Met een brede lach en zwaaiend 
vanachter zijn fornuis onderstreept 
Mhamed deze woorden van zijn 
vriend en collega. Zij zijn hier echt 
als een vis in het water.

Van harte welkom
Vis Plaza Oude Noorden is geopend 
maandag tot en zaterdag van 12.00 
tot 20.30 uur, telefoonnummers 06 - 
2825 7551 of 06 - 4850 0426. U bent 
van harte welkom.

Voor verse vis(schotel) 
naar Vis Plaza Oude noorden waarin veel moet worden geïnves-

teerd: in taal- en leesachterstanden 
van kinderen, in laaggeletterdheid 
van volwassenen, allochtoon én au-
tochtoon. De wijkbieb speelt daarin 
een centrale rol. Via de wijkbieb gaan 
bewoners meedoen aan onze samen-
leving. De bibliotheek in het Oude 
Noorden heeft een zonale functie 
in de wijk. Iedereen weet dat je in 
Noord de ipod-books op één hand 
kan tellen.
Als de bibliotheek in het Oude Noor-
den verdwijnt is er in Noord niets 
meer. Maar dan ook niet meer in 
Blijdorp, Hillegersberg, Schiebroek 
en Overschie (…).

Wat een zegen!
Het is bijzonder cynisch dat de wijk-
bibliotheek in het Oude Noorden 
nu 100 jaar bestaat, wat een gezellig 
feestje!
Wat doen we met onze weinig mo-
biele ouderen? De oplossing wordt 
éénmaal per week een bus, men 
noemt dat vervangende dienstverle-
ning.
Alles voor de onbemande biblio-
theek, wat een zegen!

Solidair
Tegen het sluitingsbesluit wordt ge-
protesteerd door de woningbouwcor-
poraties, basisscholen en jonge en 
volwassen lezers uit Noord. Cineac 
Noord heeft het protest vastgelegd.

Onbemande wijkbibliotheken
De gloednieuwe bibliotheek in het 
Oude Noorden aan de 3e Pijnacker-
straat moet dan maar verdwijnen. 
Gezinnen met kinderen kunnen 
toch de tram pakken en naar de Cen-
trale Bibliotheek gaan?
Het geld dat door de sluiting van de 
kleine bibliotheken wordt bespaard, 
wordt gestoken in onbemande wijk-
bibliotheken met digitale toegangs-
poortjes: 200.000 euro per stuk, 2 
miljoen euro in totaal.

Bieb Oude Noorden weggepoetst

Wat gebeurt er met Wim, die op 
school nooit heeft verteld dat ze thuis 
geen computer hebben. Hij gaat ge-
woon naar de wijkbieb, waar de juf 
hem helpt met zijn werkstuk. Een 
onbemande bibliotheek geeft geen 
huiswerkbegeleiding.

Niets meer
De wijkbieb is goud voor de wijk, 
daar kan geen buurthuis tegenop.
Het Oude Noorden is een krachtwijk, 

is waar wijk-tv voor staat, vinden zij.
Het gaat meestal goed met de onder-
werpen. Ze hebben ondertussen een 
archief van zo’n drieduizend items 
waar ze uitputten, omdat het leuk is 
iets te herhalen of omdat ze materi-
aal te kort komen. Dat laatste is bijna 
nooit het geval, ze hebben meestal 
een voorraad op de plank.

Thuis
Hoe gaat oma Pietersen reageren 
die sinds jaar en dag in de wijkbieb 
komt? Wie zal vragen hoe het met 
haar gaat?
In de wijkbieb gaat Sanne lezen met 
haar vriendinnen, want op straat 
zijn de jongens de baas. De digitale 
wijkbiebapparatuur kan veel, maar 
niet zeggen dat de jongens van haar 
af moeten blijven. Dus blijft Sanne 
voortaan maar thuis.

In zijn speech benadrukte man van 
het eerste uur Wim Nottroth dat 
Cineac populairder is dan TV Rijn-
mond. 1,5 miljoen kijkers hebben 
Cineac via internet aangeklikt. Ze 
bekijken niet altijd de totale uitzen-
ding. Daarom wordt gedacht aan een 
combi met een korte samenvatting.

Drieduizend items
Cineac Noord is de oudste wijkci-
neac. In oktober bestonden ze 11 jaar. 
Ze maken wekelijks een tv-program-
ma over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Deze krijgen ze via 
persberichten, maar het liefst via de 
medewerkers zelf binnen.
In het begin hadden ze echte buurt-
onderwerpen, zoals de overleden ca-
via van een meisje uit de buurt.
De laatste jaren zijn ze meer bij 
openingen gaan filmen, waar vaak 
bestuurders van de deelgemeente 
aanwezig zijn.
Ze zijn nu weer begonnen met hun 
oude aanpak en zijn gestart met het 
programma ‘Buurten in Blijdorp’, 
waar bewoners onder het genot van 
een kopje thee hun verhaal doen. Dat 

Volgens de bibliotheektop wil-
len de klanten dat bibliotheken 
langer open zijn en een uitge-
breidere collectie aanbieden. 
Daarnaast spelen de computer 
en het internet een belangrijke 
rol. De top wil daarom minder 
bibliotheken, waar meer te be-
leven valt.

Cineac (Noord) jarig!

Meedoen
Iedereen die in de deelgemeente 
Noord woont, kan met hen meedoen: 
van jong tot oud. In de loop van de 
jaren hebben ze talloze vrijwilligers 
gehad, met verschillende achtergron-
den. Het leuke hiervan is, dat ieder-
een op zijn eigen manier naar de 
wijk kijkt en dus verrassende ideeën 
aandraagt waar een ander niet op 

Cineac bestaat meer dan 11 
jaar. Dit werd gevierd met de 
publicatie van een mooi boekje.

Ondanks alle culturele ver-

schillen die er over de hele 

wereld zijn, is één iets wat 

iedereen verbindt: de liefde 

voor lekker eten. Een lekker 

visje gaat er bij vrijwel ie-

dereen wel in. Abdel Radou-

ani en Mhamed El Arkoubi 

voelden dit feilloos aan en 

begonnen aan de Benthui-

zerstraat 84a hun Vis Plaza 

Oude Noorden. Ze zijn er als 

een vis in het water.

Als meesterkok weet hij de meest verfijnde 
smakelijke vis te bereiden

Het culinaire duo aan het werk. Fotografie: Johannes Odé

de kinderen in hun onmisbare bieb. Fotografie: Johannes Odé
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Zij zijn hier echt als 
een vis in het water

zou komen. Als je zin hebt om mee 
te doen kun je gewoon in hun studio 
in de Agniesestraat 74 langs komen of 
even bellen. Ze staan ook in de vacatu-
remappen van STAP, de Vrijwilligers-
bank en de OK Bank. De OK Bank is 
een organisatie, waar langdurig werk-
lozen op vrijwillige basis aan de slag 
kunnen. Pas geleden vierde Mireille 
Jaques haar 10-jarig jubileum!

ArCHI
TeC
Tuur
WeBsITe
Op de nieuwe website www.
architectuurinrotterdam.nl is 
veel informatie te vinden over 
het brede architectuuraanbod 
in de stad. Zo zijn ruim tweehon-
derd gebouwen, zeventig belangrijke 
Rotterdamse architecten en een aan-
tal opinieartikelen van de afgelopen 
jaren te zien.
Naast een overzicht van de architec-
tonische highlights van de stad zoals 
de Erasmusbrug en de Laurenskerk, 
biedt de website ook achtergrondin-
formatie over bouwstijlen en thema’s 
als vinexwijken en tuinsteden. Daar-
naast zijn op de architectuuragenda 
alle activiteiten op het gebied van ar-
chitectuur verzameld.

Zie verder de website 

  www.
  architectuurinrotterdam.
  nl.



Je hoeft geen rasmuzikant te zijn: ben 
je amateur en krijg je een noot uit je 
instrument, dan is het (al) prima. Het 
buurtmuzikanten-fotoproject is een 
activiteit, waarbij bewoners van het 
Oude Noorden elkaar op een andere 
manier leren kennen: via hun mu-
ziekhobby.

Luciferdoosje met elastiekjes
De gefotografeerden verwijzen naar 
een buurtbewoner in de vorm van 
een soort ‘zwaan-kleef-aan’.
Het project eindigt met een geza-
menlijk muziekstuk. Daarin kan ook 
de bewoner meedoen die een lucifer-
doosje met elastiekjes bespeelt. Het 
gaat om een originele unieke ont-
moeting. Laat van je horen!

Een voorbeeldje
Afke: “Op de lagere school floot ik de 
meester er al snel uit en na een jaar 
ben ik naar een blokfluit juf gegaan. 

Toen ik in die grote blokfluit speciaal-
zaak op deze bas ging ik spelen en 
was ik meteen verliefd op de klank. 
Ik speel in een ensemble voor oude 
muziek, van vóór 1750, 12 blokfluit 
dames en een viola da gamba. Deze 

Marcel Speet, buurtbewoner en enthousiaste fotomaker, zoekt voor zijn nieuwste buurtmuzikan-
ten-fotoproject buurtbewoners die zich met hun muziekinstrument willen laten fotograferen. 

Bespeel je een instrument?

heb ik echt gekozen, er zit een gevoel 
bij, dit is het geluid dat ik wil hebben 
en bij mij past. Ik heb ook in grote 
ruimtes gespeeld dan hoor je het 
geluid echt in optima forma. Ik zou 
nog sneller willen kunnen spelen, en 

dat weinig spannend en flauwekul. 
Er moest bloed vloeien: elkaar ver-
scheurend wild, gewapende gladiato-
ren die een ongewapende afmaakten 
om vervolgens de rollen om te keren. 
De arena kon je onder water zetten 
voor levensechte zeeslagen.

Verliefden op Engelenbrug
Rome is gefilmd voor zijn fonteinen. 
Vooral de gigantische, zwierige Trevi 
fontein maakt de harten van de ruw-
ste bonken zo slap als was, zeker als 
ze in de donkere uren romantisch is 
aangelicht.
Vóór het Sint Pietersplein daagt 
een grote verrassing op het Castel 
Sant’Angelo. Je bereikt het via de 

We wandelen in de geuren van pizza 
met mozzarella en basilicum, met 
pepers en gedroogde tomaten, van 
croissants en pruimentaart. Je wordt 
ondergedompeld in een bijenkorf van 
gesticulerende tot een gat in de nacht 
hardwerkende middenstanders. Bij 
de eerste regeldruppel verdwijnen 
tientallen Indiërs met bergen para-
plu’s die na twee dagen transforme-
ren in een vogelverschrikker.

Kuip in antieke versie
Wat de kids vooral aanspreekt is het 
Colosseum. Een indrukwekkende 
ruime soort Kuip, maar dan in de 
antieke versie. Het Colosseum, een 
marmeren schoonheid met heroï-
sche beelden en sprekende basreliëfs 
is leeggeplunderd door de hebzuch-
tige nouveau riches, de Boughias, de 
Medici, de Farneze’s die er hun prot-
serige villa’s mee opsierden. De are-
na is als een sardineblik half openge-
maakt en laat de onderaardse kerkers 
zien van de ter dood veroordeelden 
en de wilde dieren.
Tevergeefs trachtten verlichte keizers 
als Augustus het straatarme volk te 
interesseren voor topsport. Men vond 

Rome en eeuwig leven
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engelenbrug, waar aan de reling 
bergen sloten zijn aangebracht van 
verliefden die de eeuwigheid wilden 
afkopen. Van burcht werd het Castel 
een gevangenis voor strijdbare Italia-
nen en tenslotte een pauselijk paleis 
als dank voor de engel die een einde 
maakte aan de dodelijke pest. De pau-
selijke kamers zijn een droom en het 
uizicht tussen de pilaren op de stad 
is hemels.

Persefone geschaakt
Het snoepje van de week is de Vil-
la Borghese waar alle Romeinse 
schoonheid en gezelligheid is samen-
gebracht in een schitterende collec-
tie. Toeristen komen er dan ook als 

vliegen op af langs de vele kronkelwe-
gen in het betoverende Engelse park 
met ronde vijvers, paarden en spran-
kelende fonteinen.
Je moet zelfs reserveren om binnen 
te geraken. Adembenemend is het 
beeldhouwwerk van Bernini: Hades 
die Persefone schaakt geflankeerd 
door de driekoppige hellehond Cer-
berus, David die met vertrokken ge-
zicht zijn slinger aanspant.
Bernini’s leerling beelde heel sensu-
eel zijn geliefde uit, een lust voor het 
oog. Alles werd opgeluisterd door de 
hoofse kunst van Carnach met jacht-
taferelen en mooie vrouwen en door 
de spektakelschilderingen van Rafa-
ello.

Spreken met god
Geen Rome zonder het Vaticaans 
museum, een onthutsende schat-
kamer. De Sixtijnse kapel waar Mi-
chelangelo op zijn rug de schepping 
op het enorme plafond schilderde, 

de vingers van het goddelijke en het 
menselijke die elkaar raken. De apo-
theose van Rafaello’s kamers met 
profane en bijbelse lyriek. Elke paus 
bracht verder zijn hobby’s mee: van 
landkaarten tot dierenbeelden, van 
religieuze kunst tot vergelijkingen 
met de groten der aarde.
Rome, tempels werden omgebouwd 
tot kerken. Zoals het Pantheon, een 
langwerpige driehoek op zuilen, 
Grieks geïnspireerd met daarach-
ter een enorme koepel. In de koepel 
zit een gat, de vroegere ‘heidenen’ 
geloofden dat ze via dat gat konden 
communiceren met de goden. Geen 
paus heeft het gat ooit dichtgemet-
seld.

Smart
Half Rome rijdt in een smart die 
dwars tussen twee auto’s wordt ge-
parkeerd of neergepoot op een straat-
hoek. Er wordt weinig geclaxonneerd 
wat een verademing is. Voor één euro 
toer je met het openbaar vervoer (bus, 
tram, metro) heel Rome rond.
Al deien ze na het moederschap wat 
uit, de Romeinse vrouwen hebben 
een frêle bouw. Maat 46 in Italië is 
bij ons 38. Dit komt bijzonder goed 
uit voor de tengere Chinezen die de 
toeristische spots herscheppen in een 
China Tours.
Romeinen zijn strelerig en kusserig. 
De T-shirts met Baci di Roma zijn 
niet uit de lucht gegrepen. Bij een 
sleutelwerkplaats in smalle straatjes 
zie je soms een historische vespa, het 
DNA van Italië. De lust bekruipt je 
om ermee te crossen over de zeven 
heuvelen van de eeuwige stad. Kom 
je achterop?

weer les nemen maar ik heb nu twee 
jonge kinderen en kan niet alles tege-
lijk, maar het is wel een grote wens.”

Expositie 
Buurtgarderobeproject
Wil je kennis maken met Marcel’s 
werkwijze, ga dan naar de expositie 
van het Buurtgarderobeproject in 
Buurthuis Mozaïek aan de Schom-
melstraat 69. Dit is Marcel’s vorige 
succesvolle buurtproject, met favo-
riete kledingstukken van bewoners 
en het verhaal dat daarbij hoort. Deze 

Het is een kunst om kinderen 
te loodsen door het cultureel 
bombardement dat Rome 
heet. Brokstukken van pila-
ren, ornamenten, hoofden, 
Dorische en Ionische ver-
sierselen, eenzame zuilen, 
gigantische triomfbogen, ze 
zijn uitgestrooid als confetti 
in een bruisende stad van 
modieuze levensgenieters.

Trevifontein, plafond Vaticaans museum en Pantheon

expositie is te zien van 11 tot en met 
30 april.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmel-
ding kan men met Marcel Speet 
contact opnemen via e-mail info@
marcel.speet.net of bellen met tele-
foonnummer 
06 - 5389 4794.

Fotografie: Marcel speet

opbouwwerker Ed de Meyer ging tijdens de voorjaarsvakantie met zijn vrouw en 2 kinderen een 
week naar Rome. Onderstaand enkele impressies van een waar cultureel bombardement.


